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1. számú melléklet

BORÍTÓLAP

Ajánlatkérő neve:

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház
Nonprofit Kft.

Címe (székhelye):

7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.

Közbeszerzés tárgya:

Betegbiztonság növelését célzó RFID alapú
rendszer beszerzése és beüzemelése az EFOP2.2.18-17-2017-00038 azonosítószámú pályázat
keretében

Ajánlattevő pontos neve:
Címe (székhelye):
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
Cégjegyzék száma:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
A számlát vezető bank neve és számla száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma:
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2. számú melléklet
TARTALOMJEGYZÉK

Oldalszám
TARTALOMJEGYZÉK (2. SZ. MELLÉKLET)
I. FEJEZET:
1. Felolvasólap (3/A. számú melléklet)
2. Nyilatkozat egyösszegű nettó ajánlati ár bontásáról (3/B. számú melléklet)
3. Nyilatkozat fejlesztői napidíjról(3/C. számú melléklet)
II. FEJEZET: Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (4. számú melléklet)
III. FEJEZET: AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB
DOKUMENTUMOK
1. Ajánlati nyilatkozat (5. számú melléklet)
2. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében(6. számú melléklet)
3. Szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat
a Kbt. 65. § (7) bekezdés igazolására (adott esetben)
4. Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy aláírásra
jogosult képviselő aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája
5. Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)
6. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás (7. számú melléklet) (adott esetben)
7. Nyilatkozat nyertesség esetén a szerződés feltöltéséhez szükséges adatokról (8.
számú melléklet)
8. Szakmai ajánlat (kitöltött műszaki leírás) (12. sz. melléklet)
IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT
ESETBEN)
1. Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás
2. Üzleti titkot tartalmazó iratok
V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)
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3/A. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
1. Ajánlattevő
Önálló
ajánlattevő1

Közös ajánlattevők adatai2
Közös
ajánlattevők

Vezető
cég

További
tagok

További
tagok

Megnevezése:
Székhely:
Adószám:
Meghatalmazott
képviselő,
aláíró,személy neve:
Kapcsolattartó
személy neve:

2.

Ajánlattétel tárgya:
Betegbiztonság növelését célzó RFID alapú rendszer beszerzése és beüzemelése az EFOP2.2.18-17-2017-00038 azonosítószámú pályázat keretében.

3.

Ajánlat3

I. Egyösszegű nettó ajánlati ár

…………………HUF

II. Ahardver elemekre vállalt garancia mértéke
II.1. Vállalt jótállás mértéke a hardverek esetében a
szerveren és a szünetmentesen kívül (hónap) (min. 12 hónap,
max. 36 hónap)

……… hónap

II.2. Vállalt jótállás mértéke a szerver és a szünetmentes
vonatkozásában (hónap) (min. 36 hónap, max. 60 hónap)

……… hónap

III. A szállított (nem dobozos) szoftver elemekre vállalt
garancia mértéke (min. 12 hónap, max. 36 hónap)

……… hónap

IV. Ajánlattevő által a II.1. értékelési szempontban vállalt
jótállás
időtartamára
térítésmentesen
biztosított

… naptári nap/év

1

Nem kívánt rész törlendő!
Nem kívánt rész törlendő!
3Az ajánlattétel szempontjából nem releváns ajánlati részekre vonatkozó sorok törlendők!
2

4

mérnöknapok száma (naptári nap/év) (min. 0 nap, max. 5 nap)
V. Online rendszer biztosítása, melyen keresztül a hibák
gyorsabb detektálása és javítása lehetséges

igen/nem

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………
(önálló ajánlattevő vagy
közös ajánlattevők által kijelölt gazdasági szereplő
cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírása)
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3/B. számú melléklet
NYILATKOZAT AZ EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR BONTÁSÁRÓL
„Betegbiztonság növelését célzó RFID alapú rendszer beszerzése és beüzemelése az EFOP-2.2.18-17-2017-00038
azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében

Beszerzési tétel

Ár

Szoftver

… HUF

Hardver

… HUF

Bevezetés

… HUF

Rendeszertámogatás

… HUF

Összesen

… HUF4

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………
(önálló ajánlattevő vagy
közös ajánlattevők által kijelölt
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult
vagy meghatalmazott képviselőjének aláírása)

4A

felolvasólapon a két berendezés értékének összegét kérjük feltüntetni az 1. értékelési szempont vonatkozásában!
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3/C. számú melléklet
NYILATKOZATFEJLESZTŐI NAPIDÍJRÓL
„Betegbiztonság növelését célzó RFID alapú rendszer beszerzése és beüzemelése az EFOP-2.2.18-17-2017-00038
azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely: …………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott 5 képviselője
(képviselői) ezúton nyilatkozom, hogy a műszaki leírás 9.1/262 sorában meghatározott külön
megrendelés esetén alkalmazott fejlesztői napidíj mértéke az alábbi:
Beszerzési tétel
Fejlesztői napidíj mértéke

Ár
… HUF/nap

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………
(önálló ajánlattevő vagy
közös ajánlattevők által kijelölt
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult
vagy meghatalmazott képviselőjének aláírása)

5A

nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága szerint a megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő!
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4. számú melléklet
AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA
Kitöltési útmutató
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.
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. 6 A
keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételével azeljárás nyerteséül kiválasztott
ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat.
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 formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő
informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) tárolt információ felhasználásával.
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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.
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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 halasztható7. 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 ajánlatkérőnek8.
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 szempontok9 részenként
változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részrevonatkozóan ki kell
tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak).
A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok 10 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.
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
irányelvet 11 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.
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Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését.

8

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 azinformációt,
a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelő elektronikus formában kell elmenteniük (mint
pl. .xml).
9Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek legnagyobb becsült
értékének függvényében kell megállapítani.
10 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.
11 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.).
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Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez nem
veszi igénybemás 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 vonatkozásábantartalmazza a releváns információkat12.
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.
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)13.
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).
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Lásd a II. rész C. szakaszát.
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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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–

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

IV. rész: Kiválasztási kritériumok14:
–

α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

–

A: Alkalmasság

–

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

–

C: Technikai és szakmai alkalmasság

–

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok1516

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése17
VI. rész: Záró nyilatkozat
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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).
15 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.

16 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.
17 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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Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltését az alábbiak szerint kérjük:
A kizáró okok igazolásával kapcsolatos kötelezettség teljesítésére az Európai Bizottság által erre vonatkozóan
létrehozott webfelület is használható. Az elektronikus formanyomtatvány-minta elérhetősége: http://eurlex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0007.
Ismereteink aszerint az európai egységes kitöltő program még nem működik, ezért a nyomtatvány
szerkeszthető formátumban található meg a közbeszerzési dokumentumban.
Az ajánlatkérő az e felhívásban és a hivatkozott dokumentumban meghatározott információkon kívül kéri, hogy az
ajánlattevő a formanyomtatványon tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a
kapacitásaira nem támaszkodik (de a teljesítéshez igénybe veszi), valamint ajánlatkérő kifejezetten kéri, hogy ezen
alvállalkozók esetében Ajánlattevő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. D. szakaszában szereplő
információn kívül a II. rész A, es B szakaszában és a III. részben előirt információt mindegyik érintett alvállalkozóra
nézve szíveskedjék kitölteni.

A kizáró okok igazolása kapcsán a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 2-16.§ megfelelően alkalmazandó:
2. § (1) Az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban köteles a
közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátani az adott
eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját, amely tartalmazza
a) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa (a továbbiakban:
formanyomtatvány) I. részében megkövetelt, az eljárás azonosítását szolgáló adatokat, illetve
hirdetmény közzététele esetén az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmény azonosító
számát,
b) az eljárás során alkalmazandó kizáró okokat,
c) az eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket, kivéve, ha az ajánlatkérő az (5) bekezdés
alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítésére az Európai Bizottság által erre vonatkozóan
létrehozott webfelület is használható. Ilyen esetben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési
dokumentumokban meg kell adnia az elektronikus formanyomtatvány minta elérhetőségét.
(3) Az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott információkon kívül kérheti, hogy az ajánlattevő
vagy a részvételre jelentkező a formanyomtatványon tüntesse fel
a) az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a
kapacitásaira nem támaszkodik,
b) az eljárásban esetlegesen előírt minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványoknak való
megfelelés tényét és módját.
(4) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásakor a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában,
illetve e), f), g), k), l) és p) pontjában, valamint ha az ajánlatkérő ezt előírja, a 63. § (1) bekezdés d)
pontjában említett kizáró okokat a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.
(5) Az (1) bekezdés c) pontja esetében az ajánlatkérő a formanyomtatványban megjelöli, hogy az
alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja-e az érintett gazdasági szereplő egyszerű
nyilatkozatát, vagy kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Ha az ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell a
formanyomtatványban feltüntetni. Részletes információk kérése esetén a megkövetelt alkalmassági
követelményeket pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban.
3. § (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatával vagy részvételi jelentkezésével 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 2. § (2) bekezdés
alkalmazása esetén a gazdasági szereplő a formanyomtatványt az Európai Bizottság által létrehozott
webfelületen tölti ki, majd az így kitöltött és aláírt dokumentumot nyújtja be az ajánlatkérőnek. Ha az
ajánlatkérő a Kbt. 41. § (6) bekezdése alapján lehetővé teszi az eljárási cselekmények elektronikus úton
történő gyakorlását, a formanyomtatványt elektronikus formában, a Kbt. 41. § (4) bekezdésének
megfelelően is be lehet nyújtani.
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(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.
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) pontah) 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 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) és p) 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.
5. § (1) A Kbt. 65. § (1) bekezdésében említett alkalmassági követelmények előzetes igazolása
érdekében az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő a formanyomtatvány IV. részét az ajánlatkérő által a 2. § (5) bekezdése szerint előírt módon
köteles kitölteni.
(2) Ha az ajánlatkérő a több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában meghatározta az ajánlattételre
felhívandó gazdasági szereplők keretszámát, és meghatározta az alkalmas jelentkezők közötti
rangsorolás módját, az érintett gazdasági szereplő a formanyomtatvány V. szakaszát is kitölti.
6. § (1) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül
hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a
gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány
megfelelő részeiben.
2) A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet
szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.
7. § (1) A gazdasági szereplők az adott eljárás során benyújtott formanyomtatványban található
információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az abban foglalt információk
továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a másik eljárásban
megkövetelt információkat.
(2) A formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány
I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban
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található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a
VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására elfogadja az
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α. pontjának kitöltését.

II. AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
FORMANYOMTATVÁNYA
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre
vonatkozó információk
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió
Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra
kerül,feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást 18 használták az egységes
európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett
vonatkozó hirdetmény19 hivatkozási adatai:
A
Hivatalos
Lap
S
sorozatának
száma
[],
dátum
[],
[]
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

oldal,

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő
szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi
a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük,
hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű
azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPDszolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és
kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
A beszerző azonosítása20
Válasz:
Név:

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház

18

A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a
közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.
19 Ajánlatkérő

szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy
Szerződésihirdetmény.
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes
tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény
20A

vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni
minden résztvevő beszerző nevét.
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Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Melyik beszerzést érinti?
A közbeszerzés
ismertetése21:

Válasz:

megnevezése

vagy

rövid Betegbiztonság növelését célzó RFID alapú

rendszer beszerzése és beüzemelése az EFOP2.2.18-17-2017-00038 azonosítószámú pályázat
keretében

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
(adott esetben)22:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb
információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Azonosítás:

Válasz:

Név:

[ ]

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott esetben:

[ ]

Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb nemzeti [ ]
azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha
szükséges.
Postai cím:

[……]

Kapcsolattartó személy vagy személyek23:

[……]

Telefon:

[……]

E-mail cím:

[……]

Internetcím (adott esetben):

[……]

Általános információ:

Válasz:

A gazdasági szereplő
középvállalkozás24?

mikro-,

kis-

vagy [] Igen [] Nem

21Lásd

a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.

22Lásd

a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.

23Kérjük,

ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.

a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L
124.,
2003.5.20.,
36.
o.).
Ez
az
információ
csak
statisztikai
célból
szükséges.
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt
foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagyéves mérlegfőösszege
24Lásd

nem haladja meg a 43 millió eurót.
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Csak ha a közbeszerzés fenntartott 25 : A [] Igen [] Nem
gazdasági szereplő védett műhely, szociális
vállalkozás 26 vagy védett munkahely-teremtési
programok keretében fogja teljesíteni a szerződést?
Ha
igen,
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű
munkavállalók százalékos aránya?
[…]
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett
munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy [….]
hátrányos
helyzetű
munkavállalók
mely
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.
Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható
elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében,
vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl.
nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)?
Ha igen:
Kérjük, válaszolja meg e szakasz további
részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben
releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben
töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen
töltse ki és írja alá a VI. részt.
a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az a) [……]
igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy
igazolási számot:
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány
elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel: b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……][……]
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a c) [……]
felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a
hivatalos jegyzékben elért minősítést 27 :
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt d) [] Igen [] Nem
kiválasztási szempontra kiterjed?
Ha nem:
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor
töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B.,
C. vagy D. szakaszában az esettől függően,

ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési
dokumentumok ezt előírják:
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a e) [] Igen [] Nem
25Lásd

a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját.

26Azaz

fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.

27A

hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.
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társadalombiztosítási
járulékok
és
adók
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az
információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára,
hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország
díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából?
Ha a vonatkozó információ
elérhető, kérjük, adja meg
információkat:

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

Részvétel formája:

Válasz:

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a [] Igen [] Nem
közbeszerzési eljárásban?28
Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum
formanyomtatványt nyújtson be.
Ha igen:
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő
a:) [……]
csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus
feladatokért felelős, ...):
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a
közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport b): [……]
tagjai:
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:

c): [……]

Részek

Válasz:

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

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a
gazdasági szereplőt:
Válasz:
Képviselet, ha van:
Teljes
valamint a születési idő és hely, ha szükséges:

név; [……];
[……]

Beosztás/milyen minőségben jár el:

[……]

Postai cím:

[……]

Telefon:

[……]

28Nevezetesen

egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.
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E-mail cím:

[……]

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

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Igénybevétel:
Válasz:
Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási []Igen []Nem
kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V.
részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak
való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe
veszi-e más szervezetek kapacitásait?
Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott
információkat,
megfelelően
kitöltve
és
az
érintett
szervezetek
által
aláírva.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki
szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a
minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon
szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás
kivitelezéséhez igénybe vehet.
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns,
minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is29.

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI
SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE

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

Válasz:

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés []Igen []Nem
bármely részét alvállalkozásba adni harmadik
félnek?
Ha igen, kérjük sorolja fel a közbeszerzésnek azon
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót
kíván igénybe venni:
Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja
fel a javasolt alvállalkozókat (megjelölve a
közbeszerzés azon részét is, amelynek teljesítéséhez
kívánja gazdasági szereplő igénybe venni):
[…]

29

Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.
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Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e
szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a
III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállalkozói kategóriára) nézve.

III. rész: Kizárási okok
A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK
A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:
1.
Bűnszervezetben való részvétel30;
Korrupció31;
Csalás32;
Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény33;
Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása34;
35
Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt
okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések
szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel
kapcsolatos okok:
Jogerősen elítélték-e agazdasági szereplőt vagy
a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő
testületének tagját, illetve az e testületek
képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy
azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező
tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan
ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt
hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott
kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?
Amennyiben igen, kérjük,37 adja meg a következő
információkat:

Válasz:

[] Igen [] Nem
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai):
[……][……][……][……]36

a) Dátum:[

], pont(ok): [

], ok(ok):[

]

30A

szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300.,
2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
31 Az

Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni
küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a
magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192.,
2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő
szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.
32 Az

Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316.,
1995.11.27., 48. o.)
33 A

terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164.,
2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett
kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.
34

A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának
megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309.,

2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.
Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről,
valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
35

36Kérjük,

szükség szerint ismételje.

37Kérjük,

szükség szerint ismételje.
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a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok
közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait),
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; b)
[……]
c)
Amennyiben az ítélet
közvetlenül c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett
megállapítja:
pont(ok) [ ]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [……][……][……][……]38
Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan [] Igen [] Nem
intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok
ellenére igazolják megbízhatóságát39(öntisztázás)?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az [……]
intézkedéseket40:

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

Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése: Válasz:
Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes [] Igen [] Nem
kötelezettségét
az
adók
és
társadalombiztosítási járulékok megfizetése
tekintetében, mind a székhelye szerinti országban,
mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a
közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér
a székhely szerinti országtól?
Társadalombiztosítási
hozzájárulás

Adók
Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő
információkat:
a) Érintett ország vagy tagállam
a) [……]

a) [……]

b) Mi az érintett összeg?

b) [……]

b) [……]

c) A kötelezettségszegés megállapításának módja:
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:
c1) [] Igen [] Nem
Ez a határozat jogerős és kötelező?
[] Igen [] Nem
–

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

–

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

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:

38Kérjük,
39A

c2) [ …]

c1) [] Igen [] Nem

–

[] Igen [] Nem

[……]

–

[……]

[……]

–

[……]

c2) [ …]

szükség szerint ismételje.

2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.

40 Az

elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak
tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.
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d)
Teljesítette-e
a
gazdasági
szereplő
kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes d) [] Igen [] Nem
adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az Ha igen, kérjük,
esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy részletezze: [……]
ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt?

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

Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
befizetésére
vonatkozó
dokumentáció dokumentáció pontos hivatkozási adatai):41
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a [……][……][……]
következő információkat:

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI
KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK42

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási
okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos
szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.
Esetleges
fizetésképtelenség, Válasz:
összeférhetetlenség
vagy
szakmai
kötelességszegés
A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte- [] Igen [] Nem
e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a
Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan
szociális és a munkajog terén43?
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére
igazolják
megbízhatóságát
(öntisztázás)?
[]
Igen
[]
Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]
[] Igen [] Nem
A gazdasági szereplő a következő helyzetek
bármelyikében
van-e:
a)
Csődeljárás,
vagy
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási
eljárás
alatt
áll,
vagy
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti
hasonló eljárás következtében bármely hasonló
44
helyzetben
van
,
vagy
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy
f)
Üzleti
tevékenységét
felfüggesztette?
Ha igen:
–
[……]
–
Kérjük, részletezze:
–
[……]
41Kérjük,
42Lásd

szükség szerint ismételje.

a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.

43

E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint
44Lásd

a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.

21

–

Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek
miatt mégis képes lesz az alkalmazandó
nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági
intézkedéseket figyelembe véve a
szerződés teljesítésére45.

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

elektronikusan
a következő (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[……][……][……]
[] Igen [] Nem,
Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai
46
kötelességszegést
?
[……]
Ha igen, kérjük, részletezze:
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket:
[……]
[] Igen [] Nem
Kötött-e a gazdasági szereplőa verseny
torzítását célzómegállapodást más gazdasági
szereplőkkel?
[…]
Ha igen, kérjük, részletezze:
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]
[] Igen [] Nem
Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek
47
bármilyen
összeférhetetlenségről
a
közbeszerzési eljárásban való részvételéből
[…]
fakadóan?
Ha igen, kérjük, részletezze:
[] Igen [] Nem
Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely
hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a
közbeszerzési
eljárás
előkészítésében? […]
Ha igen, kérjük, részletezze:
Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi
közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő
szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi
koncessziós
szerződés
lejárat
előtti
megszüntetését vagy az említett korábbi
szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy

[] Igen [] Nem

[…]
45Ezt

az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a
gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a
gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
46Adott
47A

esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.

nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.
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egyéb
hasonló
Ha igen, kérjük, részletezze:

szankciókat? Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[]
Igen
[]
Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [……]
[] Igen [] Nem
Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket?
a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a
kiválasztási
kritériumok
teljesülésének
ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása
során
nem
tett
hamis
nyilatkozatot,
b) Nem tartott vissza ilyen információt,
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által
megkívánt
kiegészítő
iratokat,
és
d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas
információkat megszerezni, amelyek jogtalan
előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési
eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető
információkat szolgáltatni, amelyek érdemben
befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az
odaítélésre vonatkozó döntéseket.

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ
TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK

Tisztán nemzeti kizárási okok
Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a
tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a
vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési
dokumentumok
meghatároznak?
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési
dokumentumokban
megkívánt
dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre
áll, kérjük, adja meg a következő információkat:

Válasz:
[] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
[……][……][……]48

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpont,
illetve e), f), g), k), l), p) és q) pont szerinti
kizáró okok.
Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok [] Igen [] Nem
fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázási
intézkedéseket?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az [……]
intézkedéseket:

48Kérjük,

szükség szerint ismételje.
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IV. rész: Kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontokat illetően (αszakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő
kijelenti a következőket:
α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE
A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a
IV. részα szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene
töltenie:
Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése Válasz:
Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak:
[] Igen [] Nem

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE
A gazdasági szereplőnek kizárólagabban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére
Válasz:
1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti […]
tagállamának
vonatkozó
szakmai
vagy
49
cégnyilvántartásába
:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
pontos
hivatkozási
adatai):
elérhető, kérjük, adja meg a következő dokumentáció
[……][……][……]
információkat:
2)
Szolgáltatásnyújtásra
irányuló
szerződéseknél:
A
gazdasági
szereplőnek
meghatározott
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy meghatározott
szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a
gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti
országban az adott szolgáltatást nyújthassa?
Ha a vonatkozó információ
elérhető, kérjük, adja meg
információkat:

[]

Igen

[]

Nem

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

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

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Gazdasági és pénzügyi helyzet
Válasz:
2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes
esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük.
49 A
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1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú
pénzügyi
évben
a
következő:
És/vagy
1b) A gazdasági szereplő átlagoséves árbevétele a
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban előírt számú évben a
50
következő
():
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

év:
év:
év:

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”)
árbevétele a szerződés által érintett üzleti
területre
vonatkozóan,
a
vonatkozó
hirdetményben
vagy
a
közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott módon az előírt
pénzügyi évek tekintetében a következő:
És/vagy
2b) A gazdasági szereplő átlagoséves árbevétele a
területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú
51
évben
a
következő
:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

év:
év:
év:

[……]
[……]
[……]

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

(évek
száma,
átlagos
[……],[……][…]pénznem

árbevétel):

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

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

(évek
száma,
átlagos
[……],[……][…]pénznem

árbevétel):

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

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) [……]
árbevételre vonatkozó információ nem áll
rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan,
kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének
dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte
üzleti tevékenységét:
4) A vonatkozó hirdetményben vagy a (az előírt mutató azonosítása – x és y53 aránya - és
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott az
érték):
52
54
pénzügyi mutatók
tekintetében a gazdasági [……],
[……]
szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges
értéke(i)
a
következő(k):
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
Ha a vonatkozó információ elektronikusan dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
elérhető, kérjük, adja meg a következő [……][……][……]
információkat:
5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási [……],[……][…]pénznem
összege
a
következő:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
elérhető, kérjük, adja meg a következő dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
50Csak

amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

51Csak

amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.

52Pl.

az eszközök és a források aránya.

53Pl.

az eszközök és a források aránya.

54Kérjük,

szükség szerint ismételje.
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információkat:

[……][……][……]

6) Az esetlegesegyéb gazdasági vagy pénzügyi
követelmények
tekintetében,
amelyeket
a
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági
szereplő
kijelenti
a
következőket:
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen
meghatározott
vonatkozó
dokumentáció
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük,
adja meg a következő információkat:

[……]

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

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Technikai és szakmai alkalmasság
Válasz:
1a) Csak építési beruházásra vonatkozó Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
közbeszerzési
szerződések
esetében: hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
meg):
[…]
A referencia-időszak folyamán 55 a gazdasági határozzák
szereplő a meghatározott típusú munkákból a Munkák: […...]
következőket
végezte:
Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
pontos
hivatkozási
adatai):
eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus dokumentáció
[……][……][……]
formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a
következő információkat:
1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra
irányuló közbeszerzési szerződések esetében: Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó

A referencia-időszak folyamán 56 a gazdasági hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
szereplő a meghatározott típusokon belül a határozzák meg): […]
összegek dátumok megrendelők
következő főbb szállításokat végezte, vagy a Leírás
következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A
lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az
összegeket, a dátumokat és a közületi vagy
magánmegrendelőket57:
2) A gazdasági szereplő a következő [……]
szakembereket vagy műszaki szervezeteket 58
veheti igénybe, különös tekintettel a minőségellenőrzésért
felelős
szakemberekre
vagy [……]

55Az

ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbitapasztalatot.

56 Az

ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi
tapasztalatot.
57 Vagyis

minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a
magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.
58 Azon

szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági
szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C.
szakaszában meghatározottak szerint, külön-különegységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.
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szervezetekre:
Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési
szerződések esetében a gazdasági szereplő a
következő
szakembereket
vagy
műszaki
szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez:
3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása
érdekében a következő műszaki hátteret veszi
igénybe, valamint tanulmányi és kutatási
létesítményei a következők:
4) A gazdasági szereplő a következő ellátásiláncirányítási és ellenőrzési rendszereket tudja
alkalmazni a szerződés teljesítése során:
5) Összetett leszállítandó termékek vagy
teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli
esetben – különleges célra szolgáló termékek
vagy
szolgáltatások
esetében:
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy
műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges,
a rendelkezésére álló tanulmányi és kutatási
eszközökre
és
minőségellenőrzési
intézkedéseire
vonatkozó
vizsgálatok 59
elvégzését.
6) A következő iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel
rendelkeznek:
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó,
és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési
dokumentumokban
foglalt
követelményektől
függően)
b) Annak vezetői személyzete:
7) A gazdasági szereplő a következő
környezetvédelmi
intézkedéseket
tudja
alkalmazni a szerződés teljesítése során:
8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai
állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó
három évre vonatkozóan a következő volt:

[……]

[……]

[] Igen [] Nem

a)

[……]

b) [……]
[……]

Év, átlagos
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Év,
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]
9) A következő eszközök, berendezések vagy [……]
műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő
rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez:
10) A gazdasági szereplő a szerződés következő [……]
részére (azaz százalékára) nézve 60kíván esetleg
harmadik féllel szerződést kötni:
11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési

statisztikai

vezetői

állományi

létszám:

létszám:

59

A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató
székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.
60 Felhívjuk

a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére
alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor
kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki,
lásd a fenti II. rész C. szakaszát.
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szerződés
esetében:
A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó
termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy
fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi
tanúsítványnak kísérnie;
Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az
előírt hitelességi igazolásokat.
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződés
esetében:
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági
szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos
minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által
kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki
leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű
hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek
okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási
eszközök
bocsáthatók
rendelkezésre:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[] Igen [] Nem

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

[] Igen [] Nem

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

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK
A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a
minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Minőségbiztosítási
rendszerek
és Válasz:
környezetvédelmi vezetési szabványok
Igen
[]
Nem
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, []
független testület által kiállított igazolást, amely
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes
meghatározott
minőségbiztosítási
szabványoknak
megfelel,
ideértve
a
fogyatékossággal
élők
számára
biztosított
hozzáférésére
vonatkozó
szabványokat
is? [……]
[……]
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási
eszközök
bocsáthatók
rendelkezésre
a (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
minőségbiztosítási
rendszert
illetően: dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
Ha a vonatkozó információ elektronikusan [……][……][……]
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
Igen
[]
Nem
Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, []
független testület által kiállított igazolást, amely
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tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt
környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy
szabványoknak
megfelel?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási
eszközök
bocsáthatók
rendelkezésre
a
környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy
szabványokat
illetően:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[……]

[……]

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

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése
A gazdasági szereplőnekkizárólagabban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való
részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és
megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez
kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó
követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség
esetében:
A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
A számok csökkentése
Válasz:
A gazdasági szereplő a következő módon felel meg [….]
a részvételre jelentkezők számának csökkentésére
alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes
szempontoknak
vagy
szabályoknak:
62
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb []
Igen
[]
Nem
igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel
mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő
rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
valamelyike elektronikus formában rendelkezésre dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
áll61, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a [……][……][……]63
következő információkat:

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

61Kérjük,

egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.

62Kérjük,

szükség szerint ismételje.

63Kérjük,

szükség szerint ismételje.
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Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek)
lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:
a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely
tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a
kiegészítő iratokhoz64, vagy
b) Legkésőbb 2018. április 18-án65 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már
birtokában van az érintett dokumentáció.
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy
közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő
rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott
információkat igazoló dokumentumokhoz.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

64 Feltéve,

hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára.
Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.
65

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően.

30

5. számú melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT
„Betegbiztonság növelését célzó RFID alapú rendszer beszerzése és beüzemelése az EFOP-2.2.18-17-2017-00038
azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely: …………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott66 képviselője
(képviselői) – az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény,
utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel kijelentem (kijelentjük), hogy:
− az ajánlatunk elektronikus formában példánya a benyújtott papír alapú (eredeti) példánnyal
megegyezik,
− jelen közbeszerzési eljárásban […] számú kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettük és
jelen ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük,67
− tájékozódtunk a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell
felelni,
− Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti céginformációs szolgálat) online
adatbázisából letölthető cégkivonatunk adatai a valóságnak megfelelnek és az ajánlattételi
határidőben aktuális cégállapotot mutatatják,
a társaság cégügyében jelenleg folyamatban van módosítás,
/a társaság cégügyében jelenleg nincs folyamatban módosítás68
−

az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók, kapacitást igazoló szervezetek
vonatkozásában nyilatkozom továbbá az alábbiakról:
Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti céginformációs szolgálat) online
adatbázisából letölthető cégkivonatuk adatai a valóságnak megfelelnek és az ajánlattételi
határidőben aktuális cégállapotot mutatatják,
a(z)[……] társaság cégügyében jelenleg folyamatban van módosítás,
/a társaság(ok) cégügyében jelenleg nincs folyamatban módosítás69

−

az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen
dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik,
melyért felelősséget vállalunk.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott
képviselő aláírása)

66A

nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága szerint a megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő!
A kiegészítő tájékoztatás alkalmainak számát kérjük megadni.
68Kérjük a megfelelő részt húzzák alá vagy a szükségtelen részt töröljék!
69Kérjük a megfelelő részt húzzák alá vagy a szükségtelen részt töröljék! Amennyiben bármely gazdasági szereplő
cégügyében van folyamatban módosítás, kérjük a gazdasági szereplő nevét az üresen hagyott részben szerepeltessék!
67
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6. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében
„Betegbiztonság növelését célzó RFID alapú rendszer beszerzése és beüzemelése az EFOP-2.2.18-17-2017-00038
azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott 70
képviselője – az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés gondos áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy:
− az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk;
− a közbeszerzési dokumentumot áttanulmányoztuk, az abban foglalt adatokat továbbá a
Közbeszerzési Dokumentum részeként rendelkezésére bocsátott műszaki leírás tartalmát
megismertük, és az abban foglalt szállítások teljes körű megvalósítására vonatkozóan tettük
meg ajánlatunkat;
− amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti
írásbeli összegezésben második helyezettként az Ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk, és
a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmény fennáll – a szerződést megkötjük, és a
szerződést készek vagyunk teljesíteni az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumban, a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint;
− a kért ellenszolgáltatás összegéta Felolvasólapon szerepeltettük.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott
képviselő aláírása)

70A

nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága szerint a megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő!
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7. számú melléklet
MEGHATALMAZÁS

Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………………………………
(székhely:
……………………………………………)
Ajánlattevő/közös
Ajánlattevő/
71
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel
meghatalmazom ……………………………… (szig.sz.: …; szül.: …; an.: …; lakcím: …), hogy
a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által
indított „Betegbiztonság növelését célzó RFID alapú rendszer beszerzése és beüzemelése az EFOP-2.2.18-17-201700038 azonosítószámú pályázat keretében”tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán készített
ajánlatunkat és az ajánlattételünkhözkapcsolódó iratokat aláírásával lássa el.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………

…………………………………

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírása)

(meghatalmazott aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás:

Aláírás:

Név (nyomtatott betűkkel):

Név (nyomtatott betűkkel):

Lakcím:

Lakcím:

71

Nem kívánt rész törlendő!
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8. számú melléklet
TARTALOMJEGYZÉK
Oldalszám
TARTALOMJEGYZÉK (8. SZÁMÚ MELLÉKLET)
I. FEJEZET: KIZÁRÓ
NYILATKOZAT

OKOKKAL

KAPCSOLATBAN

ELŐÍRT

1. Nyilatkozat a kizáró okokról (9. számú melléklet)
II. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL
KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
1.

Nyilatkozat (összefoglaló táblázat) azeljárást megindító felhívásfeladását
megelőző 36 hónap közbeszerzés tárgya szerinti szállításairól (10. számú
melléklet)

2.

Az eljárást megindító felhívásfeladását megelőző 36 hónap közbeszerzés tárgya
szerinti szállításait ismertető referenciaigazolás (adott esetben) (11. számú
melléklet)

3.

Nyilatkozat az átszámításról (adott esetben)

V. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT
ESETBEN)
VI. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)
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9. számú melléklet

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) – (2) bekezdés
tekintetében
„Betegbiztonság növelését célzó RFID alapú rendszer beszerzése és beüzemelése az EFOP-2.2.18-17-2017-00038
azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében
Alulírott………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely:………………………………) cégjegyzésre jogosult /meghatalmazott 72 képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában ezennel kijelentem, hogy a(z)………………………………
mint Ajánlattevő /közös Ajánlattevő73 szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) – (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok.

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti kizáró okokkal kapcsolatos
információk
Ajánlattevő rendelkezik-e a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonossal

Igen
Nem2

Tulajdonos(ok) megnevezése
Tulajdonos neve
Tulajdonos lakhelye (tartózkodási helye)
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont mely
alpontja alapján került meghatározásra a
tényleges tulajdonos

a)-b)
d)

Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott 74
képviselője ezúton nyilatkozom, hogy:

72A
73

nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága szerint a megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő!
Nem kívánt rész törlendő!

74A

nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága szerint a megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő!

35

-

társaságunk nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok hatálya alatt álló alvállalkozót vagy alkalmasságot igazoló szervezetet (személyt),

-

az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet jegyeznek / nem jegyeznek szabályozott
tőzsdén,75

- a társaságunk, az általunk igénybe vett alvállalkozók, illetőleg alkalmasság igazolásában

részt vevő szervezetek cégügyében jelenleg nincs folyamatban módosítás / a(z) […] 76
ajánlattevő / alvállalkozó / alkalmasságot igazoló szervezet77 cégügye kapcsán módosítás
van folyamatban, erre figyelemmel az ajánlathoz csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást78.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott
képviselő aláírása)

75A

megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő!
változásbejegyzéssel érintett társaság(ok) nevét kérjük megjelölni.
77Nem kívánt rész törlendő!
78Nem kívánt rész törlendő!
76A
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10. számú melléklet
NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §
(1) bekezdés a) pontja tekintetében
„Betegbiztonság növelését célzó RFID alapú rendszer beszerzése és beüzemelése az EFOP-2.2.18-17-2017-00038 azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás
keretében
Alulírott………………………………………… mint a(z)………………………………… (székhely:………………………………………)
cégjegyzésre jogosult /meghatalmazott79 képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint Ajánlattevő / közös Ajánlattevő
/ Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet80 az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban az alábbi közbeszerzés
tárgya szerinti szállításokat teljesítette az előírásoknak és a szerződésben előírtaknak megfelelő módon:

Szerződést kötő másik fél neve, székhelye, a
referenciáról információt nyújtó személy neve és
elérhetősége

Teljesítés
kezdésének és
befejezésének
időpontja
(év/hó/nap)

Szállítás tárgya, leírása81 a teljesítés
azon jellemzői, amelyekkel az
adott alkalmassági feltételnek való
megfelelés igazolható

Ellenszolgáltatás
nettó összege (HUF)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott
képviselő aláírása)
79A

nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága szerint a megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész törlendő!
a megfelelő részt húzzák alá vagy a szükségtelen részt töröljék!
81 Ha teljesítést több kötelezett végezte, abban az esetben a nyilatkozattevő a saját teljesítésének tárgyát a nyilatkozatában külön köteles megadni (amennyiben a referenciát
projekttársaság teljesítette a referenciát igazolónak a Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján szükséges eljárnia).
80Kérjük
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11. számú melléklet
REFERENCIAIGAZOLÁS
(minta)
„Betegbiztonság növelését célzó RFID alapú rendszer beszerzése és beüzemelése az EFOP-2.2.18-17-2017-00038 azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás
keretében
Alulírott ………………………………………… mint a(z)…………………………………… (székhely: ………………………………)
cégjegyzésre jogosult/aláírásra jogosult82 képviselője aláírásommal igazolom, hogy a(z)…………………………… (székhely:……………………….)
az alábbi szállításokat végezte az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon:

A szállítás tárgya, leírása83

Teljesítés kezdésének és
befejezésének időpontja
[év/hó/nap]

Ellenszolgáltatás nettó összege (HUF)

M.1./
Az igazolt referenciával/referenciákkal kapcsolatban információt nyújtó személy adatai:
Kapcsolattartó neve:___________________________
Telefon:____________________________________, Fax:_______________________________________
E-mail:_____________________________________
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………….
(szerződést kötő másik fél
képviselőjének aláírása)
82

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő részt húzzák alá vagy a szükségtelen részt töröljék!
Ha teljesítést több kötelezett végezte, abban az esetben a nyilatkozattevő a saját teljesítésének tárgyát a nyilatkozatában külön köteles megadni (amennyiben a referenciát
projekttársaság teljesítette a referenciát igazolónak a Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján szükséges eljárnia).

83
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12. számú melléklet
SZAKMAI AJÁNLAT
„Betegbiztonság növelését célzó RFID alapú rendszer beszerzése és beüzemelése az EFOP-2.2.18-17-2017-00038
azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében

1.1 Ajánlattal szembeni követelmények
Sorszám Követelmény

Típus

1.

Ajánlatkérés során felsorolt követelmények jelölése: K-kötelező, I
információ, KK: Kötelező, és külön kifejtendő. A „Válasz” azt jelenti, hogy
Ajánlattevő vállalja-e az előírt feltételt. A „Válasz” „Igen” vagy „Nem”
lehet.

I

2.

Az ajánlatnak követnie kell a melléklet felépítését és részletezettségét.

K

3.

A leírásra kerülő funkciók követelményeinek megfelelően be kell mutatni,
hogy azokat az ajánlott rendszer milyen szinten és milyen módon látja el.

K

4.

Ajánlattevő mutassa be az elvárt követelményeknél esetlegesen magasabb
szintű, illetve funkcionalitású megoldásait is.

K

Válasz

1.2 Változás alapvetések
Sorszám Követelmény

Típus

5.

Az ajánlatot úgy kell összeállítani, hogy a jelenleg használt rendszer
megmaradó elemeivel az új rendszer egységes integrált rendszert alkosson.

K

6.

A szállítandó rendszerelemeknek működésükben, kinézetükben,
kezelhetőségben, üzemeltethetőségben teljesen egységesnek kell lenniük.

K

2
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Az új rendszerrel szembeni általános követelmények

2.1 Nyelvi előírások
Sorszám Követelmény

Típus

7.

A rendszer felhasználói felületein a magyar nyelv használata követelmény.
Minden képernyő, üzenet, utasítás, amit a felhasználó kezel, csak magyar
nyelvű lehet

K

8.

A rendszer minden eleme egységesen kezelje, tárolja, jelenítse a magyar
karaktereket.

K

9.

Az adminisztrációs felületek nyelve lehetőség szerint magyar, de lehet angol
is.

K

10.

Az oktatások nyelve magyar

K
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11.

A szerviz háttér nyelve magyar

K

2.2 Jogi előírások
Sorszám Követelmény
12.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a leszállítandó rendszer az igényelt
funkcionalitással megfelel a magyarországi hatályos jogszabályoknak, és az
EU tagországaira kötelező érvényű előírásainak.

Típus

Válasz

KK

2.3 Kezelhetőségi előírások a beteginformációra és a kezelés követési modulra
vonatkozóan
Sorszám Követelmény

Típus

13.

A felhasználói felület grafikus, megjelenésben, színhasználatban harmonikus

K

14.

Az adott folyamathoz tartozó adatok egy ablakban, áttekinthetően
jelenítendők meg.

K

15.

Ablakon belül, ablakok közötti egyszerű mozgás

K

16.

Azonnali hibaellenőrzés

K

17.

Egyértelmű hibaüzenet és utasításkezelés

K

3
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Funkcionális követelmények, megfelelő eszközök, szoftverek és fejlesztések

3.1 Betegazonosítás, személyzet azonosítás
3.1.1

Betegazonosító karszalag

Sorszám Követelmény

Típus

18.

Egészségügyi alkalmazásra, kórházi környezetre alkalmas

K

19.

Hajlékony, biztonságosan és kényelmesen viselhető (lekerekített, eltérő
méretekhez igazítható)

K

20.

Tisztálkodást nem akadályozhatja.

K

21.

Antibakteriális

K

22.

Vízálló, gyógyvizes környezetben nem károsodik.

K

23.

Tisztítható, allergiamentes anyagból készüljön.

K

24.

Szakítóerővel szemben kellő ellenállású

K

25.

Többször használható

K

26.

Gépileg azonosítható RFID azonosítót tartalmaz

K
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27.

Megfelel a MIFARE nyílt szabványnak

28.

Teljeskörű műszaki leírást kell mellékelni.

29.

A szállítandó mennyiség: 1.000 db
3.1.2

K
KK
K

Kártyaolvasó

Sorszám Követelmény

Típus

30.

Feleljen meg a Proximity RFID követelményeinek

K

31.

A kártya és olvasó között titkosított kommunikáció

K

32.

Olvasási távolság minimum 10 cm.

K

33.

Kötelező adatformátum: ABATrack2, Wiegand

K

34.

Kábelhossz minimum 2,5 m.

K

35.

LED kijelzés hangjelzéssel

K

36.

USB interface

K

37.

Win7, Win8, Win10 operációs rendszerű számítógépekhez illeszthetőség

K

38.

Teljeskörű műszaki leírást kell mellékelni.

39.

A szállítandó mennyiség: 25 db
3.1.3

KK
K

Személyzeti plasztik kártya

Sorszám Követelmény

Típus

40.

Egészségügyi alkalmazásra, kórházi környezetre alkalmas

K

41.

Vízálló, gyógyvizes környezetben nem károsodik.

K

42.

Tisztítható

K

43.

Gépileg azonosítható RFID azonosítót tartalmaz

K

44.

Megfelel a MIFARE nyílt szabványnak

K

45.

Teljeskörű műszaki leírást kell mellékelni.

46.

A szállítandó mennyiség: 200 db
3.1.4

Válasz

Válasz

KK
K

Illesztés

Sorszám Követelmény

Típus

47.

A kártyaolvasókat Ajánlatkérő számítógépeihez illeszteni kell

K

48.

Kártya menedzsment modul létrehozása, mely tartalmazza:

K

•

a kártya kiadási idejét/bevonási idejét,
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•
•
•

49.

az adott személyt a medikai rendszerhez kapcsolódóan,
kezeli a személy medikai rendszerben beállított jogosultságát.
Elvégzi a kártya rendszerben történő aktiválását/aktiválás
visszavonását.
• Az azonosítási eseményeket a HIS oldalról elérhető módon is
naplózni kell
Karszalag menedzsment modul létrehozása, mely tartalmazza:

K

•
•

50.

a karszalag kiadási idejét/bevonási idejét,
az adott személyt a medikai rendszerhez kapcsolódóan, az abban
tárolt egyedi azonosítóval
• kezeli a személy medikai/diszpécser rendszerben előírt kezelések
jogosultságát.
• karszalag a modulban és a HIS rendszerben történő
aktiválását/aktiválás visszavonását.
• Az azonosítási eseményeket a HIS oldalról elérhető módon is
naplózni kell
• A naplózási adatokat a HIS rendszerből követni lehessen
Meg kell adni a tervezett modulok részletes funkcionális leírását

KK

3.2 Kezelés követés, beteginformáció
3.2.1

Fali terminál

Sorszám Követelmény

Típus

51.

Egészségügyi alkalmazásra, kórházi környezetre alkalmas

K

52.

Kompakt, minden az egyben kivitel

K

53.

Kapacitív Multi-Touch érintőképernyő háttérvilágítással

K

54.

Képernyőméret: minimum 19”

K

55.

Felbontás: minimum 1280x1024

K

56.

Processzor: Intel, minimum 6. gen i3

K

57.

Memória: Minimum 4GB 16GB-ig bővíthető

K

58.

SSD: Minimum 128 GB

K

59.

LAN: Gigabit

K

60.

WIFI: b/g/n

K

61.

Bluetooth: 4.0

K

62.

RFID olvasó beépítve

K

63.

2D vonalkód olvasó beépítve

K

64.

3.0 USB port

K

65.

RS-232 port

K
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66.

Display port

K

67.

HDMI port

K

68.

Hangszóró beépítve

K

69.

Háttérvilágítás élettartam: Min 25.000 óra

K

70.

Hátlapi védelem: minimum IP54

K

71.

Előlapi védelem: minimum IP65

K

72.

Operációs rendszer: Win 10

K

73.

A megadott helyekre (falfelületekre) Ajánlattevő szereli fel a fali
terminálokat. A rögzítési megoldásokról Ajánlattevő gondoskodik.

KK

74.

Teljeskörű műszaki és szerelési leírást kell mellékelni.

KK

75.

A megadott helyeken Ajánlatkérő biztosítja a táp és adathálózat vagy wifi
kapcsolatot.

I

76.

Szállítandó mennyiség: 50 db

K

3.2.2

Kezelés követési modul funkciói

Sorszám Követelmény

Típus

77.

Beállítható az adott kezelés

K

78.

A személyzeti kártya leolvasásával azonosítja a kezelő személyét

K

79.

A medikai rendszerből ellenőrzi a jogosultságokat

K

80.

A beteg karszalag leolvasásával azonosítja a beteg személyét

K

81.

A medikai rendszerből ellenőrzi, hogy szerepel-e a beteg kezelése az
ütemezésben

K

82.

A személyzet meg tudja nyitni a jogosultsági szintjének megfelelő beteg
előzmény adatokat

K

83.

A kezelést nyugtázza, azt átemeli a medikai rendszerbe

K

84.

Estelegesen a kezeléshez a medikai rendszerbe további megjegyzéseket
tehet.

K

85.

Kezelő lekérheti az adott kezelési pontra és időszakra vonatkozó
beosztásokat és elvégzett kezeléseket

K

86.

A modul minden adatot a medikai és a diszpécser modulból vesz, és
minden keletkezett adatot oda tölt fel. Azokat a HIS rendszerből követni
lehet.

K

87.

A modul fut a kezelési terminálokon és futtatható az orvosi munkahelyeken
Win 7 és a fölötti gépeken.

K

88.

Meg kell adni a tervezett modul részletes funkcionális leírását

KK
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3.2.3

Információs modul funkciói

Sorszám Követelmény

Típus

89.

A beteg karszalag leolvasásával azonosítja a beteg személyét

K

90.

Megmutatja az előírt vizsgálatok, kezelések időpontját, helyét és nevét

K

91.

Megmutatja az étkezési időpontbeosztást és helyet

K

92.

Lehetőséget biztosít, hogy a diszpécser csoport közvetlenül a betegnek
szóló rövid információkat rögzítsen, amely a karszalag leolvasásakor
megjelenik.

K

93.

Biztosítja a beteg automatikus kiléptetését a felületről amennyiben
eltávolodik az eszköztől

K

94.

Amennyiben nincs beteg bejelentkezve, lehetőség van központi szövegek,
videók folyamatos futtatására, amelyek bejelentkezéskor megszakadnak,
kijelentkezéskor folytatódnak.

K

95.

A modul fut az információs terminálokon

K

96.

Meg kell adni a tervezett modul részletes funkcionális leírását

Válasz

KK

3.3 Mobil követés
3.3.1

Klinikai tablet

Sorszám Követelmény

Típus

97.

Egészségügyi alkalmazásra, kórházi környezetre alkalmas

K

98.

Kapacitív érintőképernyő

K

99.

Képernyőméret: minimum 11,6”

K

100.

Felbontás: minimum 1920x1080

K

101.

Memória: Minimum 4GB

K

102.

SSD: Minimum 64 GB

K

103.

LAN: Gigabit (lehet a dokkoló egységen is)

K

104.

WIFI: b/g/n

K

105.

RFID olvasó beépítve

K

106.

SmatCard olvasó beépítve

K

107.

Minimum 1 db 3.0 és 1db 2.0 USB port

K

108.

Előlapi kamera minimum 2 MP

K

109.

Hátlapi kamera minimum 5 MP

K

110.

Hangszóró beépítve, mikrofon

K

111.

Védelem: minimum IP54

K
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112.

Akkumulátor legalább 2db minimum 3100 mAh menetközben cserélhető

K

113.

Dokkoló töltő egység

K

114.

Operációs rendszer: Win 10

K

115.

Teljeskörű műszaki leírást kell mellékelni.

116.

Szállítandó mennyiség: 10 db
3.3.2

KK
K

Klinikai tablet illesztés

Sorszám Követelmény

Típus

117.

A személyzeti kártya leolvasásával azonosítja a kezelő személyét

K

118.

A medikai rendszerből ellenőrzi a jogosultságokat

K

119.

A beteg karszalag leolvasásával azonosítja a beteg személyét és elvégzi a
betegkiválasztást

K

120.

Kezelő a jogosultsága szerint szabadon használhatja a medikai rendszer
szolgáltatásait

K

3.3.3
3.3.3.1

Válasz

Mobil vizitkocsi
Vizit monitor

Sorszám Követelmény

Típus

121.

Egészségügyi alkalmazásra, kórházi környezetre alkalmas

K

122.

Kapacitív érintőképernyő

K

123.

Képernyőméret: minimum 22”

K

124.

Felbontás: minimum 1920x1080

K

125.

Processzor: Intel, minimum 6. gen i3

K

126.

Memória: Minimum 4GB

K

127.

SSD: Minimum 256 GB

K

128.

LAN: Gigabit

K

129.

WIFI: b/g/n

K

130.

RFID olvasó beépítve

K

131.

Minimum 2 db 3.0 és 2 db 2.0 USB port

K

132.

Védelem: minimum IP65

K

133.

Fertőtleníthető

K

134.

Akkumulátor legalább 2db minimum 5500 mAh menetközben cserélhető

K

135.

Töltő adapter

K
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136.

Operációs rendszer: Win 10

137.

Teljeskörű műszaki leírást kell mellékelni.

138.

Szállítandó mennyiség: 8 db
3.3.3.2

K
KK
K

Kocsi

Sorszám Követelmény

Típus

139.

Egészségügyi alkalmazásra, kórházi környezetre alkalmas

K

140.

Antibakteriális bevonat

K

141.

Fertőtleníthető

K

142.

Állítható magasság

K

143.

Integrált billentyű és egér tálca

K

144.

Magyar billentyűzet plusz egér

K

145.

Monitorállvány VESA 75x75, 100x100

K

146.

A kocsi és monitor összeállítása Ajánlattevő feladata

K

147.

Teljeskörű műszaki leírást kell mellékelni.

148.

Szállítandó mennyiség: 8 db
3.3.3.3
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KK
K

Vizit monitor illesztés

Sorszám Követelmény

Típus

149.

A személyzeti kártya leolvasásával azonosítja a kezelő személyét

K

150.

A medikai rendszerből ellenőrzi a jogosultságokat

K

151.

A beteg karszalag leolvasásával azonosítja a beteg személyét

K

152.

Kezelő a jogosultsága szerint szabadon használhatja a medikai rendszer
szolgáltatásait

K
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3.4 Fürdőkúra menedzselés
3.4.1

Forgóvillás beléptető kapu

Sorszám Követelmény

Típus

153.

Két lábon álló

K

154.

Egykarú

K

155.

Motoros meghajtás

K

156.

Kétirányú RAU vezérlés 1-1 Mifare RFID olvasó

K
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157.

A megadott helyekre (fürdőkúra belépési pontok) Ajánlattevő szereli fel a
kapukat lezáró rozsdamentes korlátelemekkel együtt. A rögzítési
megoldásokról Ajánlattevő gondoskodik.

K

158.

A megadott helyeken Ajánlatkérő biztosítja a táp és adathálózat vagy wifi
kapcsolatot. A pontos méretezés a bejárás során kapható.

I

159.

Teljeskörű műszaki és szerelési leírást kell mellékelni

160.

Szállítandó mennyiség: 5 db
3.4.2

KK
K

Mechanikus lengőkapu

Sorszám Követelmény

Típus

161.

Mozgáskorlátozottak belépésére

I

162.

Két lábon álló

K

163.

Mechanikus

K

164.

Kulcsos, zárható kivitel

K

165.

A megadott helyre (fürdőkúra belépési pont) Ajánlattevő szereli fel a kaput
lezáró rozsdamentes korlátelemekkel együtt. A rögzítési megoldásokról
Ajánlattevő gondoskodik.

K

166.

A pontos méretezés a bejárás során kapható.

I

167.

Teljeskörű műszaki és szerelési leírást kell mellékelni

168.

Szállítandó mennyiség: 1 db
3.4.3
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KK
K

Beléptető illesztő modul

Sorszám Követelmény

Típus

169.

Beállítható az adott kezelés

K

170.

A személyzeti kártya leolvasásával azonosítja a kezelő személyét

K

171.

A medikai rendszerből ellenőrzi a jogosultságokat

K

172.

A beteg karszalag leolvasásával azonosítja a beteg személyét

K

173.

A medikai rendszerből ellenőrzi, hogy szerepel-e a beteg kezelése az
ütemezésben

K

174.

Csak az adott kezelésre adott időpontra jogosult személynek a belépését
engedélyezi

K

175.

A kezelést (a belépést és kilépést) nyugtázza, azt átemeli a medikai
rendszerbe

K

176.

A modul minden adatot a medikai és a diszpécser modulból vesz, és
minden keletkezett adatot oda tölt fel. Azokat a HIS rendszerből követni
lehessen.

K
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177.

Meg kell adni a tervezett modul részletes funkcionális leírását
4

Sorszám

KK

Központi szolgáltatás szerver és kiegészítők
Követelmény

Típus

178.

Szerver

I

179.

Rack kivitel

K

180.

Egy processzor, minimum 4 mag

K

181.

Memória: Minimum 64 GB RAM

K

182.

Redundáns táp

K

183.

RAID tömbökön megvalósított adattárolás (legalább RAID 0,1,5,6)

K

184.

Legalább 1TB RAID1 Hot swap

K

185.

Minimum 4 db HDD hely

K

186.

Minimum 2 db GB Ethernet port

K

187.

A minimum feltételek betartásával a szervert az előírt fejlesztések futtatására
kell méretezni.

K

188.

Teljeskörű műszaki leírást kell mellékelni.

189.

Szállítandó mennyiség 1 db

K

190.

Szünetmentes

I

191.

Rack kivitel

K

192.

Az ajánlott szerver konfiguráció 30 perces áthidalása

K

193.

30 perc után automatikus szerver leállítás

K

194.

Teljeskörű műszaki leírást kell mellékelni.

KK

195.

Szállítandó mennyiség 1 db

K

196.

Szerver operációs rendszer

I

197.

Windows Server 2016 Standard 50 CAL vagy ezzel egyenértékű

198.

Szállítandó mennyiség 1 db
5
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KK

KK
K

Rendszer támogatás

5.1 Üzemeltetés támogatás
Sorszám Követelmény

Típus

199.

Támogatási időszak minimum 1 év

K

200.

Help-desk Ajánlatkérő felé heti 5*8 órában közvetlen telefonon és mail-en

K
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201.

Help-desk működési szabályzat

KK

202.

Támogatás heti 5*8 órában. A feltett kérdésekre 1 munkanapon belül válasz

K

203.

Támogatási kötelezettséget meghaladó esetekre díjszabás megadása
(kiszállás, óradíj, rendelkezésre állási feltétel)

K

204.

A bejelentések hibajegyes kezelése

K

5.2 Hibakezelés
Sorszám Követelmény

Típus

205.

Kritikus hibabejelentés heti 7*24 órában

K

206.

Kritikus hiba a rendszer valamely alapvető funkcióját gátló hiba, azaz ha
bármely betegkövetési/betegellátási funkció nem üzemel.

IK

207.

Súlyos hiba, ha valamely alapvető funkció csak
betegellátást/betegkövetést nem veszélyeztetve üzemel.

IK

részlegesen,

a
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5.3 Változtatáskezelés
Sorszám Követelmény

Típus

208.

A rendszeren végrehajtandó esetleges javításokat,
Ajánlattevő végzi elsődlegesen távoli eléréssel

209.

A változtatást meg kell előzze a dokumentáció átadása

K

210.

A változtatást meg kell előzze Ajánlatkérő jóváhagyása

K

211.

A változtatást lehetőség szerint működő rendszeren alacsony kritikus
betegellátási forgalom mellett kell végrehajtani.

K

6

változtatásokat

K

Rendelkezésre állás

Sorszám Követelmény

Típus

212.

Minden funkció heti 7x24 órában üzemel

K

213.

Kritikus funkciók esetében Havi rendelkezésre állás 99,9%

K

214.

Hibakezelésnél súlyos kategória esetén Havi rendelkezésre állás 95%

K

215.

A rendelkezésre állás számításánál a kiesést a hivatalos hibabejelentéstől,
vagy a rendszer riasztásától a hivatalos, ellenjegyzett készre jelentésig kell
számítani.

K

7
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Bevezetés
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7.1 Projektmenedzsment
Sorszám Követelmény

Típus

216.

A projekt menedzsment az Ajánlattevő feladata

217.

Részletesen ismertetni kell az alkalmazandó módszertant

KK

218.

Ismertetni kell a projektszervezet tervezett felépítését

KK

219.

Részletesen ismertetni
felkészültségét

szakemberek

KK

220.

Ismertetni kell a végrehajtandó tevékenységek ütemezését, vállalt
határidőket

KK

221.

Ismertetni kell a bevezetés során a tervezett munkamegosztást Ajánlatkérő
és Ajánlattevő között

KK

222.

Ismertetni kell a bevezetés szakaszhatárait, azok eredménykötelmeit.

KK

kell

a

projektben
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K

résztvevő

7.2 Projektterv
Sorszám Követelmény

Típus

223.

Ajánlattevőnek vállalnia kell vázlatos projektterv elkészítését

K

224.

A projektterv a kiírás, az ajánlat és a szerződés követelményeire épül és a
felek aláírásával lép életbe.

K
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7.3 Telepítés
Sorszám Követelmény

Típus

225.

A telepítés során alkalmazkodni kell Ajánlatkérő munkarendjéhez

K

226.

A telepítés során folyamatosan biztosítani kell az eredeti rendszerek a kiírás
állapotának megfelelő minőségű működését.

K
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7.4 Paraméterezés
Sorszám Követelmény
227.

A rendszer Ajánlatkérő igényei szerinti paraméterezése Ajánlattevő feladata

Típus

Válasz

K

7.5 Oktatás
Sorszám Követelmény
228.

Ajánlattevőnek olyan oktatást kell biztosítania, mely felhasználókat
alkalmassá teszi a szállított rendszer egészének és minden komponensének

Típus
K
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kezelésére, illetve működtetésére.
229.

Kulcsfelhasználókat (max. 12 fő) kell oktatni oly módon, hogy ismeretük
mind az egyes modulokra, mind a teljes rendszerre olyan átfogó legyen,
hogy képesek legyenek a mások részére a rendszernek az elfogadott
minőségi szintű oktatására.

K

230.

Rendszergazdák, üzemeltetők részére (max. 3 fő) külön oktatás szükséges

K

231.

Az oktatási terveket a projekttervvel egyszerre kell átadni.

232.

Az oktatások szervezése, beosztása Ajánlatkérővel közösen, központilag
történik.

K

233.

Az oktatásokat úgy kell szervezni, hogy az oktatás, és a rendszerhasználat
kezdete között 30 munkanapnál több ne legyen.

K

234.

Az oktatáshoz az oktatási anyagot Ajánlattevő biztosítja.

K

235.

Az oktatásokat a helyszínen kell végrehajtani.

K

236.

Az oktatáshoz a helyszínt, a technikai eszközöket Ajánlatkérő biztosítja.

I

237.

Ajánlatkérő igénye esetén a szerződés időszaka alatt további oktatásra is
kapacitást kell biztosítani.

K

KK

7.6 Tesztelés
Sorszám Követelmény

Típus

238.

A tesztelés folyamatát a projekttervben pontosan rögzíteni kell.

K

239.

Tesztelni kell az elvárt funkcionalitást

K

240.

Tesztelni kell a lekérdezéseket

K

241.

Tesztelni kell a válaszidőket, terheléseket

K

242.

A tesztek során pontonként rögzíteni kell az eredményességet, esetleges
eltérést, sikertelenséget

K

243.

Eltérés, ill. sikertelenség esetén a tesztet újra el kell végezni.

K
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7.7 Dokumentáció
Sorszám Követelmény

Típus

244.

Az átadott dokumentációnak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy
Ajánlatkérő szakemberei azok alapján a rendszer üzemeltetését, minden
funkciójának használatát el tudják végezni.

K

245.

A dokumentációkat elektronikus formában kell átadni.

K

246.

A szállított rendszerben történt változásokat a szerződés tartama alatt a
dokumentációkban is azonnal követni kell.

K
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