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1. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
1.1.

Útmutató az ajánlattevőnek

Tisztelt Ajánlattevő!
A következő oldalakon megtalálja azokat az űrlapokat (nyilatkozat-mintákat), amelyek alapján
az ajánlatot el tudja készíteni.
A következőkben felhívjuk szíves figyelmét néhány olyan előírásra, melyet az ajánlat
összeállítása és benyújtása során feltétlenül be kell tartani:
1. Tájékoztatjuk, hogy az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció együttesen tartalmazza
az eljárással kapcsolatos feltételeket. A két dokumentum közötti ellentmondás esetén az ajánlati
felhívás előírásai az irányadók.
A jelen dokumentáció részét képező űrlapok (nyilatkozat-minták) elkészítésével az ajánlatok
összeállításához kívánunk segítséget nyújtani.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (továbbiakban: Kbt.) előírt, és az
ajánlati felhívásban, valamint dokumentációban bekért okiratoknak, információknak az előírt
formában és tartalommal történő benyújtásáért az Ajánlattevő felel.
2. A Kbt 58. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek, az igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, az ajánlatban a Kbt. 58. §-ának (1)-(5) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő közhiteles elektronikus
nyilvántartásból ingyenesen jogosult, az ajánlattevőnek, az igénybe venni kívánt
alvállalkozójának nem kell igazolnia.
Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a Kbt. 40. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti
alvállalkozók tekintetében is csatolni kell az ajánlathoz a kizáró okok fenn nem állásáról szóló
igazolást!
Az egyes kizáró okok vonatkozásában ajánlatkérő az alábbi igazolásokat fogadja el:
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a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki végelszámolás alatt áll, vagy
vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről
szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az
ellene indított felszámolási eljárást jogerősen
elrendelték; vagy ha a gazdasági szereplő
személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint
hasonló helyzetben van

Igazolási módja: 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1-11. § a alapján a
céginformációs
és
az
elektronikus
cégeljárásban közreműködő szolgáltató (a
továbbiakban: céginformációs szolgálat)
ingyenesen,
elektronikusan
kérhető
cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő
ellenőrzi (Korm. rend. 2. § a) pont)

b) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki tevékenységét felfüggesztette
vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

Igazolási módja: 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1-11. § a alapján a
céginformációs szolgálattól ingyenesen,
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok
alapján az ajánlatkérő ellenőrzi;
amennyiben a gazdasági szereplő a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény értelmében nem minősül cégnek,
vagy amennyiben az adott szervezet
tevékenységének
felfüggesztésére
a
cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult,
közjegyző vagy gazdasági. illetve szakmai
kamara által hitelesített nyilatkozat (Korm.
rend. 2. § a) ont)

c) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki gazdasági, illetőleg szakmai
tevékenységével
kapcsolatban
jogerős
bírósági
ítéletben
megállapított
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem
mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi
személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény
5. § (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a
bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az
eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő
tevékenységét más bíróság asonló okból és
módon jogerősen korlátozta;
d) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki közbeszerzési eljárásokban való
részvételtől jogerősen eltiltásra került, az
eltil ás ideje alatt;

Igazolási módja: 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1-11. § a alapján
1. magánszemély esetében hatósági erkölcsi
bizonyítvány
2. cég esetében a kizáró ok hiányát a
céginformációs szolgálattól ingyenesen,
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok
alapján az ajánlatkérő ellenőrzi
3. amennyiben a nem magánszemély
gazdasági szereplő nem minősül cégnek,
közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai
kamara által hitelesített nyilatkozat (Korm.
rend. 2. § b) pont)
Igazolási módja: 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1-11. § a alapján a
Közbeszerzési Hatóság honlapján elérhető
nyilvántartásból, valamint a céginformációs
szolgálattól ingyenesen, elektronikusan
kérhető cégjegyzék-adatok alapján az
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ajánlatkérő ellenőrzi (Korm. rend. 2. § c)
pont)
e) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki egy évnél régebben lejárt adó-,
vámfizetési
vagy
társadalombiztosítási
járulékfizetési
kötelezettségének
–
a
letelepedése szerinti ország vagy az
ajánlatkérő
székhelye
szerinti
ország
jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve,
ha megfizetésére halasztást kapott;

Igazolási módja: 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1-11. § a alapján az (1)
bekezdés e) pontjában említett adófizetési
kötelezettség alatt a belföldi székhelyű
gazdasági szereplő tekintetében az állami
adóhatóság és a vámhatóság által
nyilvántartott adófizetési kötelezettséget kell
érteni (Kbt. 56. § (3) bek.
a meghatározott időtartamot mindig a kizáró
ok fenn nem állásának ellenőrzése
időpontjától kell számítani (Kbt. 57. § (3)
bek.
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisból
(www.nav.gov.hu) az ajánlatkérő ellenőrzi,
amennyiben a gazdasági szereplő az
adatbázisban nem szerepel, az illetékes adóés vámhivatal igazolása vagy az Art. szerinti
együttes adóigazolás (Korm. rend. 2. § d)
pont)

f) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki korábbi – három évnél nem
régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban
hamis adatot szolgáltatott és ezért az
eljárásból kizárták, vagy a hamis adat
szolgáltatását jogerősen megállapították, a
jogerősen megállapított időtartam végéig;

Igazolási módja: 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1-11. § a alapján az
ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági,
illetve szakmai kamara által hitelesített
nyilatkozat (Korm. rend. 2. § e) pont, Kbt.
58. § (5) bek.)
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g) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki
harmadik országbeli
állampolgár Magyarországon engedélyhez
kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi
hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló
1996. évi LXX. törvény 7/A. § - a alapján két
évnél nem régebben jogerőre emelkedett
közigazgatási vagy annak felülvizsgálata
esetén bírósági határozatban megállapított és
a központi költségvetésbe történő befizetésre
kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti
hatóság által a harmadik országtbeli
állampolgárok beutazásáról szóló törvény
szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el

Igazolási módja: 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1-11. § a alapján :
ajánlatkérő
ellenőrzi
a
munkaügyi
hatóságnak a munkaügyi ellenőrzéséről
szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. § - a
szerint
vezetett
nyilvántartásból
nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
honlapján közzétett adatokból.
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
a honlapján a Kbt. 56. § (1) bekezdés g)
pontja alapján érintett, a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény szerint általa
közrendvédelmi bírsággal sújtott gazdasági
szereplőkről – a személyes adatok sérelme
nélkül – tájékoztatást tesz közzé a határozat
jogerőre emelkedésétől számított két évig.
Ha a Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal
tudomására
jutott,
hogy
határozatának bírósági felülvizsgálata iránti
keresetet indítottak, a kizáró okra vonatkozó
adatokat a bíróság jogerős és végrehajtható
határozatban foglalt döntésre figyelemmel
teszi közzé, megjelölve a keresetet elutasító
vagy a határozatot megváltoztató döntés
jogerőre
emelkedésének
időpontját.
Amennyiben az adatok nyilvánosságra
hozatalára már sor került a
keresetindításról történő tudomásszerzéssel
egyidejűleg – intézkedik a honlapon
nyilvánosságra hozott adatok törléséről
(Korm. rendelet 11. § (4) bekezdés)
Ezen kizáró ok alkalmazásakor csak a 2014.
március 15. követően indult hatósági
ügyekben feltárt jogsértések vehetőek
figyelembe.

7

h) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a 2013. június 30-ig hatályban
volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben
részvétel
–
ideértve
bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is –,
vesztegetés,
vesztegetés
nemzetközi
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag
kezelés, költségvetési csalás, az európai
közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése,
vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a
Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C.
törvény XXVII. Fejezetében meghatározott
korrupciós
bűncselekmények,
bűnszervezetben részvétel
–
ideértve
bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag
kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás
bűncselekményt, illetve személyes joga
szerinti hasonló bűncselekményt követett el,
feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése
jogerős bírósá i ítéletben megállapítást
nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010.
szeptember
15-ét
követően
kötött
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója
felé fennálló (vég- vagy részszámlából
fakadó) két éven belül született jogerős és
végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági
határozatban
megállapított
fizetési
kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét az
ilyen határozatban megállapított fizetési
határidőn belül nem teljesítette, annak
ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést
kötő fél a részére határidőben fizetett

Igazolási módja: 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1-11. § a alapján
természetes személy ajánlattevők esetében:
hatósági erkölcsi bizonyítvány1

Igazolási módja: a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1-11. § a alapján az
ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve
szakmai
kamara
által
hitelesített
nyilatkozat

1

Tekintettel arra, hogy e kizáró ok csak természetes személyekre értelmezhető, egyéb
ajánlattevőknek nem kell igazolást becsatolniuk, illetve erre vonatkozóan nyilatkozniuk.
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j) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki az adott eljárásban előírt
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során
olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis
nyilatkozatot tes , amely a verseny
tisztaságát veszélyezteti

Igazolási módja: a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1-11. § a alapján nem
szükséges
igazolás
vagy
nyilatkozat
benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az
ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során

k) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki tekintetében a következő
feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT-, vagy OECDtagállamban vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak
kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye
van, vagy
kb)a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban
megszerzett jövedelme az adóilletősége
szerinti
országban
kedvezményesebben
adózna (a jövedelemre kifizetett végleges,
adó-visszatérítések után kifizetett adót
figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági
szereplő az adott országból származó belföldi
forrású jövedelme után adózna. Ennek a
feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági
szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett
fióktelepe
útján
fogja
teljesíteni
a
közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek
betudható
jövedelemnek
minősülne
a
szerződés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett
társaság, amelynek a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról
szóló
2007.
évi
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti
tényleges tulajdo
osa nem megismerhető
l) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll.

Igazolási módja: a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1-11. § a alapján ka) és kb)
alpont tekintetében nem szükséges igazolás
vagy
nyilatkozat
benyújtása,
a
céginformációs szolgálattól ingyenesen,
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok
alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy
valóban
Magyarországon
bejegyzett
gazdasági szereplőről van szó
kc) alpont tekintetében az ajánlattevő
nyilatkozata arról, hogy.
-olyan társaságnak minősül-e, melyet nem
jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek,
-ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott
tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása
megelőzéséről
és
megakadályozásáról
szóló
2007.
évi
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó
nyilatkozatot
szükséges
benyújtani,
Igazolási módja: a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § j) pontjában foglat
igazolás
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m.) Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet
részt
az
alkalmasság
igazolásában
olyan
gazdasági
szereplő, aki korábbi közbeszerzési
eljárás alapján vállalt szerződéses
kötelezettségét súlyosan megszegte,
és a szerződésszegést két éven belül
kelt jogerős közigazgatási vagy
bírósági határozat megállapította

Igazolási módja: 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 1-11. § a alapján az
ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági,
illetve szakmai kamara által hitelesített
nyilatkozata

n-) Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem
vehet
részt
az
alkalmasság
igazolásában
olyan
gazdasági
szereplő, aki három évnél nem
régebben
súlyos,
jogszabályban
meghatározott
szakmai
kötelezettségszegést
vagy
külön
jogszabályban meghatározott szakmai
szervezet
etikai
eljárása
által
megállapított,
szakmai
etikai
szabályokban ütköző cselekedetet
követett el.

Igazolási módja: 310/2011.
Korm. rendelet 1-11. § a
ajánlattevő közjegyző vagy
illetve szakmai kamara által
nyilatkozata

(XII. 23.)
alapjánaz
gazdasági,
hitelesített

3. Az ajánlati felhívás szerint az ajánlattétel nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvű iratok,
dokumentumok kerülnek becsatolásra, a magyar nyelvű, cégszerűen aláírt felelős fordítás
mellékelése kötelező. Amennyiben a felelős magyar és az idegen nyelvű változat között
bármilyen eltérés adódik, az Ajánlatkérő számára jelen eljárásban a magyar nyelvű változat
lesz az irányadó. A fordítás tartalmának a helyességéért az Ajánlattevő(k) a felelős(ek). Felelős
fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő
képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek.
4. Az Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, amelyet az általa előírt ajánlattételi határidőn túl kap
meg, érvénytelennek nyilvánít. A postai úton, vagy más módon, késedelmesen beérkező
ajánlatot - a késedelem okának és felelősének vizsgálata nélkül – öt évig megőrzi.
5. Az ajánlati felhívásban megadott határidők – így az ajánlattételi határidő is – közép-európai
idő szerint értendők (CET).
10

6. Az ajánlati felhívásban meghatározott helyen kívül (pl. központi iktatóban, portaszolgálatnál,
stb.) benyújtott ajánlatok beérkezéséért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
7. Az ajánlatot cégszerűen kell aláírni, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint a
hiteles cégaláírási nyilatkozatban foglalt előírások figyelembe vételével.
8. Kérjük, tartsák be az általunk megadott formát és sorrendet!
9. Az Ajánlatkérő a csatolt nyilatkozatminták átadásával segíti az Ajánlattevőt a formai és
tartalmi követelményeket is kielégítő ajánlat elkészítésében.
10. Az ajánlatok elbírálásának szempontja a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ajánlatkérő a felolvasólapon megajánlott
ellenértékeket összesíti és az így kapott ellenértékeket (a megadott ÖSSZESEN sor adatát)
hasonlítja össze.
A legalacsonyabb ellenértéket megajánló ajánlattevő lesz az eljárás nyertese.
11. Ha az ajánlatban nyilvánvaló számítási hiba van, annak javítását az ajánlatkérő végzi el
úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat)
alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket. Amennyiben valamely ajánlatban ilyen
számítási hiba merül fel, annak javításáról ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg,
közvetlenül, írásban tájékoztatja.

1.2.

Formai előírások

Az ajánlatot roncsolásmentesen nem bontható kötésben, cégszerűen aláírva, 1 példányban (),
kötött, vagy fűzött formában, oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva, minden
tartalommal rendelkező oldalt folyamatos sorszámozással ellátva, zárt borítékban vagy
dobozban, a Nemzetgazdasági Minisztérium Közbeszerzési Bizottságának címezve, „Szakmai
vizsgák dokumentumai” felirattal ellátva kell benyújtani. A borítékok átvételéről az ajánlatkérő
átvételi elismervényt ad.

1.3.

Az ajánlat felépítése, kötelező tartalma

Az ajánlatkérő kéri az ajánlat felépítésének alábbi rendjét.







Fedlap
A fedlap tartalmazza az Ajánlattevő nevét, székhelyét, az “ajánlat” szövegrészt,
valamint a beszerzés tárgyának feltüntetését.
Ajánlati adatlap (felolvasólap)
A fedlapot az ajánlati adatlapnak kell követnie. [lásd melléklet]
Tartalomjegyzék
Az ajánlatok áttekinthetősége és az elbírálás elősegítése érdekében az Ajánlatkérő
előírja oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzék készítésének kötelezettségét. Ez az
ajánlati adatlap (felolvasólap) után kerüljön az ajánlatban feltüntetésre.
Igazolások
Ajánlattevői nyilatkozatok
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint
arra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-,
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. [Kbt. 60. § (5) bek.]
 A Kbt. szerinti nyilatkozatok
 Megrendelőlap
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2. A BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE, IDŐTARTAMA
A közbeszerzés tárgya
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM
rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete, és a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete, valamint a
komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. sz.
melléklete szerinti szakmai vizsgabizonyítvány és törzslap nyomtatványok (a továbbiakban:
vizsgadokumentumok), amely magában foglalja a biztonsági okmányok védelméről szóló
86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének III. részében szereplő alábbi
okmányok megtervezését, engedélyeztetésének előkészítését, előállítását, forgalmazását:
1.53. bizonyítvány (szakmai vizsga alapján)
1.54. törzslap külív, belív szakmai vizsgához.
A pályázó technikai eszközeinek lehetővé kell tenniük, hogy évente 300.000 db + 20%
vizsgázó számára a vizsgadokumentumok biztosítottak legyenek.
Ajánlattevőnek három féle vizsgadokumentum gyártására és forgalmazására fel kell készülnie.




A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001.
(VII.27.) OM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete szerinti bizonyítvány és törzslap (1.
típusú vizsgadokumentum)
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007.
(V.21.) SZMM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete szerinti bizonyítvány és törzslap
(külív, belív) (2. típusú vizsgadokumentum)
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 2. sz. melléklete szerinti bizonyítvány (3. típusú vizsgadokumentum)

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete által kiadott okmányvédelmi rendszerterv
mindegyik dokumentumra vonatkozik.
A megrendelések csak a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 12. §ábanfoglaltak szerinti vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező vizsgaszervezőktől
fogadhatók, és a vizsgadokumentumok is csak ezen intézményeknek adhatók át. [ A
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 12 § (2) a) bekezdése szerinti engedélyt a
111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet alapján a vizsgaszervező székhelye szerint illetékes fővárosi
vagy megyei kormányhivatal állítja ki.] A jogosultságról a megrendelést teljesítőnek minden
esetben meg kell bizonyosodnia.
Kérjük ajánlattevőt, hogy ajánlatához csatoljon megrendelési nyomtatvány tervezetet
(megrendelőlap), amely a teljesítéshez szükséges valamennyi adatot tartalmazza.
A szolgáltatást oly módon kell megszervezni, hogy a megrendelések, a beérkezésétől számított
4 héten belül teljesíthetők legyenek, a megrendelés és a teljesítés dokumentáltsága mellett.
A szolgáltatás időtartama várhatóan:
A 2014. 09. 01. - 2017. 09. 01.
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A teljesítés időtartama alatt a megrendelések várhatóan nem egyenletesek. A megrendelések
többsége a vizsgaidőszakokat megelőző két hónapban történik. Legtöbb megrendelés októbernovember illetve április-május hónapban várható, míg a legkevesebb július-augusztus
hónapokban.
Mindhárom típusú nyomtatványt folyamatosan kell gyártani és forgalmazni, azonban
ajánlatkérő egyre kevesebb régebbi (1. és 2. típusú vizsgadokumentum) és egyre több új
nyomtatvány (3. típusú vizsgadokumentum) igénnyel számol. Az 1. és 2. típusú
vizsgadokumentumok körébe tartozó törzslap külívek és belívek felhasználására a 2014.
december 31-ig befejeződő szakmai vizsgákon van lehetőség, így ezen dokumentumokra 2015.
január 1-jétől nem várható további megrendelés.
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3. MŰSZAKI LEÍRÁS
A vizsgadokumentumokat a jelen dokumentációval egyidejűleg átadott minták szerinti
méretben és kiviteli minőségben kell elkészíteni. Az okmányoknak meg kell felelnie az alábbi
okmányvédelmi rendszerterv előírásainak.
A vizsgadokumentumoknak a rendszerterv előírásain túl a következő feltételeknek is meg kell
felelnie:
 A bizonyítvány borító anyaga, színe és mintája nem térhet el a mintában megadottól.
 A papír tintával írható legyen.
 A grafika (alnyomat) tartalmazza Magyarország címerét.
 A vizsgáztatási jogszabályok alapján beírandó szöveg fekete, a sorszám piros színű
legyen.
 A sorszámozás folyamatos sorszámmal a szigorú számadású nyomtatványnak
megfelelően történjen.
Ajánlattevőnek az okmányvédelmi rendszerterv és a biztonsági okmány okmányvédelmi
kategóriájához igazodó általános követelményrendszer szerint kell elkészítenie az adott
biztonsági okmányban alkalmazásra kerülő okmányvédelmi elemek összességét részletező
leírást (okmányvédelmi terv).
A biztonsági okmány előállításának engedélyezése az okmányvédelmi terv, illetve az ahhoz
tartozó előzetes minta (vagy látványterv) alapján történik. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat –
gyártást megelőző – jóváhagyásának beszerzése nyertes ajánlattevő feladata. (Ehhez az NGM
mint kibocsátó a meghatalmazást ki fogja adni.) Ezen engedélyezéshez szükséges
dokumentumokat a pályázóknak már az ajánlatban be kell adniuk.
BIZONYÍTVÁNY (SZAKMAI VIZSGA ALAPJÁN)
MEGNEVEZÉSŰ BIZTONSÁGI OKMÁNY
OKMÁNYVÉDELMI RENDSZERTERVE
Kibocsátó

Nemzetgazdasági Minisztérium

Okmányvédelmi
kategória:

B

Anyag:

A fedél anyagának a használat mértékének megfelelő igénybevételt
bírnia kell az okmány teljes élettartama alatt. A belívek anyaga
biztonsági papír, amely optikai fehérítő-mentes, vízjelet és legalább
kétféle pelyhezőt tartalmaz, amelyek közül legalább az egyik UV
fényben is ellenőrizhető. A papír tintával írható legyen, továbbá a
használat mértékének megfelelő igénybevételt bírnia kell az okmány
teljes élettartama alatt.

Festék

Műszeresen ellenőrizhető védelmet tartalmazó festék(ek) használata.

Grafika

A Magyarország címerét tartalmazó egyedileg tervezett, védelmi
elemekkel kombinált vonalrendszer, amely fénymásolást megnehezítő
okmányvédelmi elemekkel van kiegészítve.
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Nyomtatástechnika

A) Több, direkt szín felhasználásával készült ofszet nyomat Egyéb
speciális védelmi értékkel bíró festék használata esetén más
nyomdatechnikai megoldás is megengedett.
B) Az alnyomat tetszőleges egy vagy több színű, de nem fekete
vagy piros, egyedi tervezésű grafika, amely tartalmazza
Magyarország címerét. A szöveg fekete, a sorszám piros színű.
Speciális védelmi értékkel bíró festék használata esetén a
nyomtatási eljárás tetszőleges.

Sorszámozás

A bianco okmány sorozatjele és sorszáma a kibocsátó által
meghatározott számú karakterrel, UV fluoreszcens festékkel
folyamatos sorszámmal a szigorú számadású nyomtatványnak
megfelelően készül. Javasolt, hogy a sorszámozás utaljon az okmány
típusára.

Additív védelem

Az okmányon meg kell jeleníteni a nyomda megnevezését és az egyes
gyártásokhoz kapcsolódó impresszum számot. Bármely további
okmányvédelmi megoldás alkalmazható, amely igazodik a kitöltés
módszeréhez is.

TÖRZSLAP KÜLÍV, BELÍV SZAKMAI VIZSGÁHOZ
MEGNEVEZÉSŰ BIZTONSÁGI OKMÁNY

OKMÁNYVÉDELMI RENDSZERTERVE
Kibocsátó

Nemzetgazdasági Minisztérium

Okmányvédelmi
kategória:

B

Anyag:

A fedél anyagának a használat mértékének megfelelő igénybevételt bírnia
kell az okmány teljes élettartama alatt. A belívek anyaga biztonsági papír,
amely optikai fehérítő-mentes, vízjelet és legalább kétféle pelyhezőt
tartalmaz, amelyek közül legalább az egyik UV fényben is ellenőrizhető. A
papír tintával írható legyen, továbbá a használat mértékének megfelelő
igénybevételt bírnia kell az okmány teljes élettartama alatt.

Festék

Műszeresen ellenőrizhető védelmet tartalmazó festék(ek) használata.

Grafika

A Magyarország címerét tartalmazó egyedileg tervezett, védelmi elemekkel
kombinált vonalrendszer, amely fénymásolást megnehezítő okmányvédelmi
elemekkel van kiegészítve.

Nyomtatástechnika

A) Több, direkt szín felhasználásával készült ofszet nyomat Egyéb
speciális védelmi értékkel bíró festék használata esetén más
nyomdatechnikai megoldás is megengedett.
B) Az alnyomat tetszőleges egy vagy több színű, de nem fekete vagy
piros, egyedi tervezésű grafika, amely tartalmazza Magyarország
címerét. A szöveg fekete, a sorszám piros színű. Speciális védelmi
értékkel bíró festék használata esetén a nyomtatási eljárás
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tetszőleges.
Sorszámozás

A bianco okmány sorozatjele és sorszáma a kibocsátó által meghatározott
számú karakterrel, UV fluoreszcens festékkel folyamatos sorszámmal a
szigorú számadású nyomtatványnak megfelelően készül. Javasolt, hogy a
sorszámozás utaljon az okmány típusára.

Additív védelem

Az okmányon meg kell jeleníteni a nyomda megnevezését és az egyes
gyártásokhoz kapcsolódó impresszum számot. Bármely további
okmányvédelmi megoldás alkalmazható, amely igazodik a kitöltés
módszeréhez is.
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4. SZERZŐDÉS-TERVEZET
kötelezettségvállalás azonosítója: [szám]
iktatószám: [szám]
Vállalkozási szerződés
amely létrejött egyrészről
a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.),
képviseli:
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről
a [cégnév] [(székhely)]
képviseli: [név] [státusz]
cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma: [szám]
adószám: [szám]
számlavezető bank, bankszámlaszám: [cégnév] [szám]
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen a továbbiakban Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint.
Előzmény
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 9. §-ának (8) bekezdése továbbá a
korábbi szabályok szerint indult, folyamatban lévő (kifutó) képzések esetén a szakképzésről
szóló 1993. évi LXXVI. törvény 12. § (3) bekezdése szerint „a szakmai vizsgán csak olyan
bizonyítvány, illetve nyomtatvány használható, amelyet a miniszter hagy jóvá. A bizonyítvány,
illetőleg a nyomtatvány előállításához és forgalmazásához a miniszter engedélye szükséges.” A
minisztériumok felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 2. §-a (1) bekezdésének kb)
alpontja szerint a szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok a Nemzetgazdasági
Minisztérium, illetőleg a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartoznak.
A Vállalkozási szerződés hatálya alatt a következő jogszabályoknak megfelelő, összesen három
típusú bizonyítvány illetőleg nyomtatvány előállítása forgalmazása szükséges:
- a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII.
27.) OM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete (a továbbiakban: 1. típusú
vizsgadokumentum)
- a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.
21.) SZMM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete (a továbbiakban: 1. típusú
vizsgadokumentum)
a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. sz.
melléklete (a továbbiakban: 3. típusú vizsgadokumentum)a vizsgadokumentum típusok
együttesen ( a továbbiakban: vizsgadokumentumok).
A biztonsági okmányok védelméről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú
mellékletének III. 1.53. és 1.54. alpontjai alapján a szakmai vizsgabizonyítvány és törzslap
biztonsági okmánynak minősül. A biztonsági okmányok védelméről szóló 86/1996. (VI. 14.)
Korm. rendelet 10. §-ának (2) bekezdése előírja, hogy „a biztonsági okmányt előállító szervezet
kiválasztása során - az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a közbeszerzésekről szóló
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő „Szakmai vizsgák
vizsgadokumentumai [a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló
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26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete és a szakmai vizsgáztatás általános
szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 1. sz. és 2. sz.
melléklete, valamint a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti szakmai vizsgabizonyítvány és törzslap
nyomtatványok] engedélyeztetésének előkészítése, előállítása, forgalmazása” tárgyban – a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) második része alapján
– lefolytatott közbeszerzési eljárásban hozott döntésének megfelelően Vállalkozóval köt
szerződést az ajánlati felhívás, a dokumentáció, a dokumentáció részeként kiadott
szerződéstervezet, valamint az ajánlat tartalmának megfelelően.
Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján a Vállalkozó teljesítésre a közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívásban, a dokumentációban, illetve az ajánlatában foglaltakra figyelemmel
köteles.
1.

A szerződés tárgya

1.1. Vállalkozó vállalja az ajánlatban megajánlott és a dokumentációban meghatározott
specifikációnak (mennyiség és minőségi követelménynek) megfelelő, vizsgadokumentumok
gyártását, forgalmazását, továbbá eljuttatását a konkrét megrendelést adó, a szakképzésről
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 12. §-ában, valamint a szakképzésről szóló 1993. évi
LXXVI. törvény Szt. 12. §-ában foglalt vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező
vizsgaszervezők (a továbbiakban: Intézmény) részére.
1.2. A vizsgadokumentumok az Intézmény egyedi megrendelései alapján, e szerződés 2.
pontjában foglalt ellenértéken kerülnek kiállításra.
1.3. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyához szorosan kapcsolódó
jogszabályváltozásokat követi, és az esetleges jogszabályváltozások figyelembevételével a
Megrendelővel történő egyeztetést követően, amennyiben szükséges az okmányokat a
módosított jogszabályoknak megfelelően bocsátja az Intézmény rendelkezésre.
2. Vállalkozási díj
2.1. A kiállított vizsgadokumentumok ellenértékét az Intézmények fizeti meg, a Megrendelő
vizsgadokumentumok ellenértének teljesítéséért felelősséggel nem tartozik.
2.2.

A szerződés tárgyát képező vizsgadokumentumok ellenértéke:

1
db
bizonyítvány
vizsgadokumentum)
1 db törzslap külív szakmai
típusú vizsgadokumentum)
1 db törzslap belív szakmai
típusú vizsgadokumentum)
1
db
bizonyítvány
vizsgadokumentum)
1 db törzslap külív szakmai
típusú vizsgadokumentum)
1 db törzslap belív szakmai
típusú vizsgadokumentum)
1
db
bizonyítvány

(1.

típusú

Ft

vizsgához (1.

Ft

vizsgához (1.

Ft

(2.

típusú

Ft

vizsgához (2.

Ft

vizsgához (2.

Ft

(3.

Ft

típusú
19

vizsgadokumentum)

3. Együttműködési kötelezettség:
3.1. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a vizsgadokumentumok megóvása és
biztonságának biztosítása érdekében – így különösen az okmányok átadása, minőségi és
mennyiségi ellenőrzése során – köteles együttműködni a Megrendelő képviselőjeként eljáró
személyekkel.
3.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a legyártott és kiszállított vizsgadokumentumokról
nyilvántartást vezet és annak alapján minden év február 28. napjáig díjtalanul, elektronikus
úton értesíti Megrendelőt a legyártott vizsgadokumentumok
típusáról, minőségéről,
mennyiségéről és az ellenértékek összegéről.
4. A szerződés hatálya:
Jelen szerződés 2014. szeptember 1. napján lép hatályba, azzal, hogy Vállalkozó az
Intézményektől 2017. augusztus 30. napjáig beérkezett megrendeléseket köteles teljesíteni.
5. A szállítási időpontok, ütemezés, teljesítés helye:
5.1. A szállítás ütemezése az Intézmény által meghatározott szállítási időpont szerint, az ott
előírt mennyiségben, a jelen szerződés 2. pontjában is rögzített ellenértékek figyelembe vétele
mellett történik.
5.2. Vállalkozó a szállítást a megrendelői értesítés alapján köteles határidőben teljesíteni. (A
megrendelőlap a jelen szerződés melléklete.) A vizsgadokumentumok legyártása és kiszállítása
előtt Vállalkozó köteles meggyőződni arról, hogy az Intézmény az 1.1. pontban meghatározott
vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkezik-e.
5.3. Vállalkozó a teljesítés előtt legalább 3 nappal, a vizsgadokumentumok beérkezéséről
köteles az Intézményt legalább elektronikus üzenetben értesíteni.
5.4. A szállítás teljesítésének helye az Intézmény által megjelölt hely.
6. Mennyiségi és minőségi vizsgálat rendje
6.1. Mennyiségi ellenőrzés
6.1.1. A megrendelt vizsgadokumentumok mennyiségi vizsgálata és átvétele a teljesítés
helyeként meghatározott címre történő megérkezésekor történik.
6.1.2. A mennyiség megfelelő teljesítését igazoló dokumentum
vizsgadokumentumokkal együtt érkező szállítólevél és fuvarlevél.

a

leszállított

6.1.3. A csomagegységek sértetlenségét, mennyiségét, az Intézmény által kijelölt személy a
helyszínen ellenőrzi. A sértetlen és megfelelő mennyiségű csomagegységekről szóló
fuvarokmányok átvételével, a szállítólevél aláírásával mennyiségileg a szállítás befejezést nyer.
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6.1.4. A szállításkor, illetve a Vállalkozó által végzett átadáskor esetlegesen sérült
csomagegységekről Vállalkozó és az Intézmény képviselője jegyzőkönyvet készít, amelyben
rögzítik a sérülés által érintett csomag azonosítására alkalmas adatokat, a sérülés mértékének
leírását, az esetlegesen felhasználásra alkalmatlanná vált vizsgadokumentumok mennyiségét és
minőségét, a sérülés feltételezett okának leírását, valamint a sérült eszközök további sorsára
vonatkozó rendelkezését.
6.2. Minőségi ellenőrzés
6.2.1. A vizsgadokumentumok minőségének ellenőrzésére legkésőbb a leszállítást követő 8
munkanapon belül sor kerül. Az okmányok minőségi ellenőrzése általánosan meghatározott
követelmények szerint történik.
6.2.2. Vállalkozó – a nem megfelelőnek, illetve a 6.1.4. pont szerint felhasználásra
alkalmatlannak minősített vizsgadokumentum esetében - köteles saját költségén gondoskodni a
hibásnak minősítettek visszaszállításáról, illetve azok megfelelőre cseréléséről.
7. Az egyes megrendelések ellenértékének teljesítése
7.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke esetenként kerül megállapításra és megfizetésre a
2. 2. pont szerinti táblázatban rögzített darabárak figyelembe vételével.
7.2. Vállalkozó a 2.2. táblázat szerinti díjakat kötöttnek tekinti, és azt semmilyen jogcímen nem
emelheti.
7.3. A 2.2. pont szerinti táblázatban meghatározott ellenérték valamennyi feladat szerződés- és
jogszabályszerű teljesítése érdekében felmerülő költséget magában foglalja. A Szerződő Felek
rögzítik, hogy Vállalkozó a meghatározott ellenértéken felül semmilyen további költség
elszámolására nem jogosult, azok a szerződés teljesítésével kapcsolatos (előállítás, csomagolás,
szállítás, átadás stb.) valamennyi költséget tartalmazzák.
7.4. A teljesítés igazolására a megrendelésben megjelölt személyek (az Intézmény esetileg
kijelölt ügyintézője) jogosultak.
7.5. A megrendelt szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése az egyedi megrendelések
megrendelőlapon meghatározott módon és tartalommal történő teljesítése esetén, a teljesítés
igazolását követően kiállított, és az Intézmény felé benyújtott számla alapján történik, a számla
kézhezvételétől számított 15 napon belül.
7.6. A Megrendelő részszámlázásra lehetőséget nem biztosít.
8. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
8.1. Vállalkozó a neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült okból eredő késedelmes
szállítás esetén kötbér megfizetésére köteles, amelynek alapja a késedelmesen vagy le nem
szállított áru bruttó ellenértéke, mértéke naptári naponként 4 (azaz négy) százalék.
A késedelembe esés kezdő napjának az adott intézményi megrendelésben meghatározott
szállítási határidő lejárta számít.
8.2. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó az érintett megrendelés értékének alapulvételével, a
hibás dokumentumok kicseréléséig napi 25 (azaz huszonöt) ezrelék kötbér fizetésére köteles.
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A hibás teljesítés esetén Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége kezdő napjának a teljesítés
dátuma számít.
8.3. Az Intézmény jogosult a 8.1. és 8.2. pontokban foglaltak szerint kiszámított késedelmi és
hibás teljesítési kötbér összegét Vállalkozó esedékes számlájába beszámítani.
8.4. Amennyiben a szerződés teljesítése Vállalkozó érdekkörében felmerült okból meghiúsul,
vagy ellehetetlenül, Vállalkozó a meghiúsulás napjától számított 30 napon belül egyszeri
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a meghiúsult megrendelés bruttó
ellenértékének 25%-a.
8.5. Vállalkozó a teljesítési késedelem illetve meghiúsulás hátrányos jogkövetkezményei alól
vis major esetén mentesül. Szerződő Felek vis majornak tekintenek minden olyan rendkívüli
eseményt, amely Vállalkozó által előre nem látható, és el nem hárítható módon lép fel. A
Vállalkozónak az Intézményt haladéktalanul értesítenie kell a vis majorról és annak várható
időtartamáról. Abban az esetben, ha Vállalkozó ezt elmulasztja, úgy a vis major eseményre,
mint kimentő okra nem hivatkozhat. A vis major megszűnte után Vállalkozónak az Intézmény
felé igazolnia kell a vis major tényét és időtartamát. Vis major esetén Vállalkozót kárenyhítési
kötelezettség terheli.
9. A szerződés módosítása
Szerződő Felek a szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 132. §-ában foglaltakra figyelemmel
módosíthatják.
10. A szerződés megszűnése
Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen határozott időre szóló szerződést csak súlyos
szerződésszegés esetén, 90 napos felmondási idő mellett mondhatják fel.
Szerződő Felek a szerződés súlyos megszegésének tekintik, amennyiben
 Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában vállalt kötelezettségeit több
mint öt alkalommal nem, vagy nem határidőre teljesíti, vagy hibásan teljesíti.
 Vállalkozó a jelen megállapodás teljesítésével összefüggésben hamis adatot szolgáltat
vagy valótlan nyilatkozatot tesz;
 Vállalkozó számlaadási (elszámolási) és tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem
szerződésszerűen tesz eleget;
 Szerződő Felek bármelyike a másik jó hírnevét sértő magatartást tanúsít.
11. Kapcsolattartás
11.1. Szerződő Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó
személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint:
Megrendelő képviselője:
Soós László
tel: (36)-1-472-8706, e-mail: laszlo.soos@ngm.gov.hu;
Vállalkozó képviselője:
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[név]
tel: (36)-1-[szám], mobil: 06-[szám], fax: (36)-1-[szám], e-mail: [cím].
11.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést
írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni,
amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére
kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.
11.3. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor
válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy
kifejezett visszaigazolás érkezett.
11.4. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel
érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
11.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében
történt változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében
bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba.
12. Titoktartás
12.1. Szerződő Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással
kapcsolatban kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden
információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli
hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy
tudomására. A Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben
meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.
12.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a
Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Az elállás nem zárja ki a
titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók
alkalmazását.
12.3. Vállalkozó vállalja, hogy a Ptk. –ra figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a
tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával
tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
13. Egyéb rendelkezések
13.1. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi
LXVI. törvény 5. §-ának (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a szerint a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzések és az
államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződések, illetőleg a gazdálkodó szervezetek
számára a központi költségvetésből juttatott pénzeszközök felhasználása tekintetében
ellenőrzési jogosultsággal bír.
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13.2. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 31 §-ának (1) bekezdése d)
pontjában foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül.
13.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a minisztérumok, és a Miniszterelnöki Hivatal által
kötött, a nettó ötmillió forintot el nem érő értékű szerződésekre vonatkozó adatok
közzétételéről szóló 85/2010. (III.25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a
szerződés megnevezését (típusát), tárgyát, Szerződő Felek nevét, a szerződés értékét,
időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttét követő 60 napon
belül közzéteszi.
13.4. Jelen szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a
teljes szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés vagy rész
nélkül Szerződő Felek a szerződést nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés, illetve rész
hiányában a szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna.
13.5. Jelen szerződés értelmezése vagy bármely jellegű vizsgálata esetében a Megrendelő
birtokában lévő példány tartalma és szövege az irányadó.
13.6. Szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló
2011. évi . CVIII. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.
13.7. Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük
a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a szerződés
megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről Szerződő Felek
kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a megrendelőlap
Budapest, 2014.
Szerződő Felek a jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt – 4 példányban – helybenhagyólag aláírják.
Budapest, [dátum]

Megrendelő
név
státusz
Nemzetgazdasági Minisztérium

Vállalkozó
név
státusz
cég

Ellenjegyzem:
név
státusz
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Nemzetgazdasági Minisztérium

Kapják:
1.) Nemzetgazdasági Minisztérium (szerződéstár)
2.) Vállalkozó
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5. MELLÉKLETEK NYILATKOZAT-MINTÁK
Fedlap
“Eredeti”
“Másolat”

(a nem kívánt felirat törlendő!)

Az ajánlat …….
folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.

AJÁNLAT

„Szakmai vizsgák vizsgadokumentumai [a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete és a
szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete, valamint a komplex szakmai vizsgáztatás
szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti szakmai
vizsgabizonyítvány és törzslap nyomtatványok] engedélyeztetésének előkészítése,
előállítása, forgalmazása”
tárgyú
közbeszerzési eljárásra.
Ajánlattevő neve, székhelye

Kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Telefonszáma:
Telefaxszáma:
E-mail címe:

26

Kelt:
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Felolvasólap
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:
A szerződés tárgyát képező vizsgadokumentumok nettó ellenértéke:
Ajánlati ár (nettó Ft)
400
db
bizonyítvány
(1.
típusú
vizsgadokumentum)
60 db törzslap külív szakmai vizsgához (2.
típusú vizsgadokumentum)
120 db törzslap belív szakmai vizsgához (2.
típusú vizsgadokumentum)
300 000 db bizonyítvány (2. típusú
vizsgadokumentum)
11 000 db törzslap külív szakmai vizsgához
(2. típusú vizsgadokumentum)
70 000 db törzslap belív szakmai vizsgához
(2. típusú vizsgadokumentum)
750 000 db bizonyítvány (3. típusú
vizsgadokumentum)
ÖSSZESEN
Ellenőrző adatok:
1
db
bizonyítvány
vizsgadokumentum)
1 db törzslap külív szakmai
típusú vizsgadokumentum)
1 db törzslap belív szakmai
típusú vizsgadokumentum)
1
db
bizonyítvány
vizsgadokumentum)
1 db törzslap külív szakmai
típusú vizsgadokumentum)
1 db törzslap belív szakmai
típusú vizsgadokumentum)
1
db
bizonyítvány
vizsgadokumentum)

(1.

Ft
Ft

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

típusú

Ft

vizsgához (2.

Ft

vizsgához (2.

Ft

(2.

típusú

Ft

vizsgához (2.

Ft

vizsgához (2.

Ft

(3.

Ft

típusú

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent felsorolt adatok, az ajánlatunkban szereplő
vállalásokkal egyezőek, a teljesítés során a fent leírtakon kívül egyéb költség nem merülhet fel.

Kelt
......................................
cégszerű aláírás
28
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a Kbt. 38. §-a szerint

Alulírott …………………………........................................................... (név),
mint a(z)
….…...................................................................................................................................(cég)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az
általam jegyzett cég, mint ajánlattevő, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CXVIII. törvény 38.
§-ában leírtakat, amely szerint
38. § (1) A közbeszerzési eljárást megindító felhívás a közbeszerzési eljárás egyes fajtáira
irányadó szabályok szerint ajánlati felhívás, részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás vagy a
XIV. Fejezet szerinti eljárás sajátos szabályait meghatározó külön jogszabályban foglalt
közvetlen részvételi felhívás.
(2) Az ajánlati és részvételi felhívást az ajánlatkérő külön jogszabályban meghatározott minta
szerinti hirdetmény útján köteles közzétenni.
(3) A közbeszerzési eljárást megindító felhívás tartalmazza különösen:
a) az ajánlatkérő nevét, címét, telefon- és telefaxszámát (e-mail);
b) a közbeszerzési eljárás fajtáját, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolását;
c) a dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy versenypárbeszéd esetében az ismertető
rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, annak beszerzési helyét és pénzügyi feltételeit.
Meghívásos, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás és versenypárbeszéd esetén a
dokumentációra, illetve ismertetőre vonatkozó adatokat az eljárást megindító felhívásnak csak
akkor kell tartalmaznia, ha az ajánlatkérő a dokumentációt (ismertetőt) már a részvételi
szakaszban rendelkezésre bocsátja, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban pedig csak akkor,
ha az ajánlatkérő dokumentációt készít és a dokumentációt az ajánlattételi felhívással
egyidejűleg nem küldte meg;
d) a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét;
e) a szerződés meghatározását, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják;
f) a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét;
g) a teljesítés helyét;
h) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozást;
i) annak meghatározását, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot,
valamint a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását;
j) az ajánlatok értékelési szempontját [71. § (2) bekezdés], az összességében legelőnyösebb
ajánlat értékelési szempontja esetén a 71. § (3) bekezdése szerinti adatokat a 71. § (5)
bekezdésére figyelemmel;
k) a kizáró okokat és a megkövetelt igazolási módokat;
l) az alkalmassági követelményeket, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a
megkövetelt igazolási módot;
m) az ajánlattételi határidőt vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidőt;
n) az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címét;
o) az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelvét (nyelveit), annak feltüntetését, hogy a
magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi jelentkezés;
p) az ajánlat(ok) felbontásának helyét, idejét és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultakat; részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának helyét, idejét;
q) az ajánlati kötöttség minimális időtartamát, a részvételi felhívás kivételével;
r) részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napját;
s) az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó információt;
30

t) az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre
(programra) vonatkozó adatokat.
(4) A (3) bekezdés s) pont szerinti biztosítékokra vonatkozó részletes információkat a
részvételi felhívásban még nem kell megadni, de az ajánlati biztosítékra vonatkozóan már a
részvételi felhívásban fel kell tüntetni, hogy az ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában
való részvételt milyen összegű biztosíték adásához fogja kötni, a szerződés biztosítékaival
kapcsolatban pedig a 126. § (1) bekezdése szerinti adatokat kell feltüntetni.
tudomásul vette.
Ennek ismeretében a Nemzetgazdasági Minisztérium által „Szakmai vizsgák
vizsgadokumentumai [a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló
26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete és a szakmai vizsgáztatás általános
szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 1. sz. és 2. sz.
melléklete, valamint a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti szakmai vizsgabizonyítvány és törzslap
nyomtatványok] engedélyeztetésének előkészítése, előállítása, forgalmazása” tárgyában kiírt
ajánlati felhívása alapján ajánlattevőként ezúton nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy az
ajánlati felhívás és dokumentáció feltételeit – a szerződéses feltételekkel együtt –
megvizsgáltuk és megértettük, az ajánlati felhívásban foglalt feltételeket – a határidőket is
beleértve - tudomásul vettük, nyertességünk esetén a szerződéses feltételek teljesítésére
alkalmasak vagyunk, a kért ellenszolgáltatást az ajánlatban megadtuk, és ezúton nyilatkozunk,
hogy ajánlatot teszünk a szerződés teljesítésére az ajánlatunkban megadottak szerint.
Az általunk megajánlott/megajánlásra kerülő szolgáltatások megfelelnek a dokumentációban
meghatározott követelményeknek, valamint a hatályos jogszabályoknak.
Az Ajánlattevő …………………………………….. (cégnév) tudomásul veszi, hogy az
ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 71.§. (2) bekezdés a) pontja – a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás szempontja – szerinti érvényes ajánlatot fogadja el.
Alulírott ....................................................., mint a(z) …................................................................
(ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a …………………………………………….. (cég megnevezése)
által benyújtott, az ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a
valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalok.

Kelt

......................................
cégszerű aláírás
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT Kkvt. szerinti minősítésről
Alulírott ....................................., mint a(z) ......................................................... cégjegyzésre
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy a(z) ............................................................. ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról
szóló 2004. évi XXXIV. (Kkvt.) törvény 3. §-a értelmében:
 mikrovállalkozásnak minősül;
 kisvállalkozásnak minősül;
 középvállalkozásnak minősül;
 nem minősül KKV-nak.
A megfelelő választ X-el kell jelölni!
(A kis- és középvállalkozások meghatározása:
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő
forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő
forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat
közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön
vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában
meghatározott befektetők részesedése esetében.
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és
középvállalkozást” említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti
KKV-t kell érteni.)
………………………., 2014. ……………….. hó …... nap
………………………………
/cégszerű aláírás/
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a Kbt. 56. §-ának (1) bekezdése tekintetében

Alulírott ……………………………….., mint a(z) …………………..(cégnév, székhely)
……………………………..cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés
gondos áttekintése után – ezennel kijelentem, a(z)

…………………………………………………ajánlattevő,
alvállalkozó, gazdasági szereplő

részvételre

jelentkező,

nem áll a Kbt. 56. §-ának (1) bekezdésében, valamint a 57. §-ban meghatározott kizáró
okok hatálya alatt.

Jelen nyilatkozatot a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint ajánlatkérő által „Szakmai
vizsgák vizsgadokumentumai [a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete és a szakmai
vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM
rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete, valamint a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti szakmai
vizsgabizonyítvány és törzslap nyomtatványok] engedélyeztetésének előkészítése,
előállítása, forgalmazása”tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat
részeként teszem.

Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentésemet polgári
jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában teszem meg, azért mindenkor helytállni tartozom.
………………….................... 2014. …..................... hó…......nap

……………………………………………..
(cégszerű aláírás)
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a Kbt. 40. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján

Alulírott ..........................................., mint a(z) ...................................................... (ajánlattevő,
részvételre jelentkező megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi
felelősségem tudatában
nyilatkozom
és az alábbiakban megjelölöm
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez cégünk alvállalkozót vesz
igénybe:
……………………………….……………………………………………...
……………………………….……………………………………………...

………………………., 2014. …………………….hó…….nap

………………………………………….
cégszerű aláírás
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT2 a Kbt. 40. §-a (1) bekezdésének b) pontja
alapján
Alulírott …………………………........................................................... (név),
mint a(z) .............................................................................................................................(cég)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium „Szakmai vizsgák vizsgadokumentumai [a szakmai
vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM
rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete és a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete,
valamint a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 2. sz. melléklete szerinti szakmai vizsgabizonyítvány és törzslap nyomtatványok]
engedélyeztetésének előkészítése, előállítása, forgalmazása” tárgyú, közbeszerzési eljárás
eredményeképpen kötendő vállalkozási szerződés teljesítésébe a közbeszerzés értékének 10 %át meghaladó mértékben
alvállalkozót nem kívánunk bevonni.

(a megfelelő válasz aláhúzandó)

az alábbi alvállalkozókat kívánjuk bevonni, és egyben megjelölöm a közbeszerzésnek
azt a részét (részeit), és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közreműködnek:
A közbeszerzés
A közbeszerzés azon része(i),
százalékos aránya,
amelynek teljesítésében a
Alvállalkozó megnevezése
amelynek teljesítésében
megjelölt alvállalkozó
a megjelölt alvállalkozó
közreműködik
közreműködik

Tudomásul vesszük, hogy a Kbt. 71. §-a szerint
40. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles előírni, hogy az ajánlatban,
illetve a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért
való felelősségét. A több szakaszból álló eljárások részvételi szakaszában az (1) bekezdés
szerint tett nyilatkozatot az ajánlattevő az eljárás ajánlattételi szakaszában - a 26. § figyelembe
vételével - módosíthatja, ebben az esetben ismét be kell nyújtania nyilatkozatát arról, hogy nem
vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [87. § (1) bekezdés d) pontja, 91. § (1)
bekezdés d) pontja, 107. § (4) bekezdés e) pontja]. A módosítás az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő esetében nem eredményezheti az alkalmasság igazolásakor tett
nyilatkozatok tartalmának módosulását.
Nyilatkozni abban az esetben is kell, amikor az ajánlattevő nem kíván a teljesítésbe alvállalkozót bevonni. A nemleges
választ is le kell írni.
2
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(3) Ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog
benyújtani, az eljárást megindíthatja - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás
pályázati felhívásának megjelenésére -, az eljárást megindító felhívásban azonban fel kell hívni
a gazdasági szereplők figyelmét erre a körülményre, valamint a (4) bekezdésben foglaltakra.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásakor a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az
igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre
az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként
hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés], valamint az ajánlatkérő jogosult a
támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő
feltételként is kikötni.

Kelt
.........................…………............
cégszerű aláírás
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján

Alulírott
...........................................................................,
mint
a(z)
............................................................................ ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 58.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
n y i l a t k o z o m,
hogy Nemzetgazdasági Minisztérium „Szakmai vizsgák vizsgadokumentumai [a szakmai
vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM
rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete és a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete,
valamint a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 2. sz. melléklete szerinti szakmai vizsgabizonyítvány és törzslap nyomtatványok]
engedélyeztetésének előkészítése, előállítása, forgalmazása” tárgyú, közbeszerzési eljárás
eredményeként létrejövő szerződés teljesítéséhez – nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót,
amellyel szemben a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok közül bármelyik fennáll.
………………………….……., 2014.……………….. hó …... nap

………………………………
cégszerű aláírás

38

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a számlavezető pénzintézetekről

Alulírott…………………………, mint a(z)…………………….……………….cégjegyzésre
jogosult képviselője, felelősségem tudatában
nyilatkozom,
hogy cégünk bankszámláit az alábbi pénzintézetek vezetik:

Kijelentem, hogy a fenti felsorolás
a) a cégkivonattal egyező,
b) attól eltér az alábbi okok miatt:3

Kijelentem, hogy a fent felsorolt és az ajánlatban szerepeltetett pénzintézete(ke)n kívül más
pénzintézet a cég részére számlát nem vezet.

Kelt

……………………………
cégszerű aláírás

3

A megfelelő rész aláhúzandó, illetve a b) pont esetén az indok(ok)kal kiegészítendő.
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Pénzintézeti nyilatkozat
(bankinformáció a számlavezető pénzintézettől)

A pénzintézeti nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmazni:
-

mióta vezeti a részvételre jelentkező bankszámláját;
a részvételre jelentkező bankszámláján van-e, volt-e 30 napot meghaladó sorban állás a
nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban, ha igen, mikor és mennyi ideig

Kelt

.............................................
a bank cégszerű aláírása

Ez a lap a szükséges számú bankinformációra cserélendő (valamennyi számlavezetőjétől)! A
pénzintézeti nyilatkozatok – a kialakult helyi szokásoknak megfelelően – eltérő formájúak és
tartalmúak lehetnek, ami elfogadásra kerül, ha a kért fontosabb tartalmi elemeket magában
foglalja.
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NYILATKOZAT a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján
az előző 3 év teljesített szolgáltatásairól
Alulírott
…………………………………..……………..……….
(képviseli:
…………………………………….), mint ajánlattevő / részvételre jelentkező alvállalkozó4 a
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és
műszaki leírás gondos áttekintése után - a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak
megfelelően kijelentem, hogy
-

az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki ill. szakmai alkalmasság megítélése pontjának
megfelelően az ajánlati felhívás feladását megelőző három évben a biztonsági okmányok
védelméről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet szerinti biztonsági okmány
nyomtatására vonatkozó legjelentősebb szolgáltatásai az alábbiak voltak:
A szerződést kötő
másik fél
(a felvilágosítást adó
személy nevének és
telefonszámának
megjelölésével)

Az
ellenszolgáltatás A szolgáltatás
összege
tárgya
(nettó Ft)

Teljesítés
ideje
Teljesítés
helye

(év, hónap
/időszak)

1
.
2
.
3
.
4
.

Fentiek dokumentálják, hogy cégünk megfelel az ajánlati felhívásban megfogalmazott
követelményeknek, amelyek szerint cégünk rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző
három évben legalább 1 db a biztonsági okmányok védelméről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm.
rendelet szerinti biztonsági okmány nyomtatására vonatkozó referenciával, mely referencia
vagy referenciák ellenszolgáltatásának összértéke eléri a nettó 50 millió forintot. Ezúton
nyilatkozom továbbá, hogy a teljesítés minden esetben szerződésszerű volt.
Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentésemet polgári
jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában teszem meg, azért mindenkor helytállni tartozom.
………………….................... 2014. …..................... hó…......nap
4

A megfelelő rész aláhúzandó!
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………………………………
cégszerű aláírás
A táblázatban lévő sorszámozás csak a minta kedvéért történt, ennek megfelelően nem kötelező
minden sor kitöltése, és – igény esetén - a táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető.
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NYILATKOZAT a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15 §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján
a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltségről
Alulírott
…………………………………..……………..……….
(képviseli:
…………………………………….), mint ajánlattevő / részvételre jelentkező/ alvállalkozó5 a
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és
műszaki leírás gondos áttekintése után - közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően
kijelentem, hogy
az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki ill. szakmai alkalmasság megítélése pontjának megfelelően
az alábbi, a biztonsági okmányok védelméről szóló 86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet 7. § (1)
bekezdésében meghatározott eszközökkel, berendezésekkel rendelkezem:

Fentiek dokumentálják, hogy cégünk megfelel az ajánlati felhívásban megfogalmazott
követelményeknek, amelyek szerint cégünk rendelkezik a biztonsági okmányok védelméről
szóló 86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel.
Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentésemet polgári
jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában teszem meg, azért mindenkor helytállni tartozom.
………………….................... 2011. …..................... hó…......nap
………………………………
cégszerű aláírás
A táblázatban lévő sorszámozás csak a minta kedvéért történt, ennek megfelelően nem kötelező
minden sor kitöltése, és – igény esetén - a táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető.
5

A megfelelő rész aláhúzandó!
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CÉGKIVONAT(OK), ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY(OK)

Ennek a lapnak a helyére a következő iratok csatolandók az ajánlattevő, részvételre jelentkező,
alvállalkozóvonatkozásában:
-

-

-

-

-

-

Egyéni vállalkozók esetén az érvényes vállalkozói igazolvány közjegyző által hitelesített
másolata csatolandó.
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező/alvállalkozó nyilatkozata arról, ha az ajánlattételt
megelőző 60 napon belül a cégbírósághoz változásbejegyzési kérelmet nyújtott be
Amennyiben az ajánlattevő//részvételre jelentkező/ alvállalkozó cégadataiban a kivonat
vagy igazolás vagy – magyarországi bejegyzésű társaság esetén – a cégkivonat, illetőleg
az ajánlattevő/részvételre jelentkező/alvállalkozó/ nyilatkozata alapján változásbejegyzés
(vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben csatolni kell a változásbejegyzési
nyomtatvány benyújtását igazoló elektronikus igazolást (digitális tértivevény)
kinyomtatott és ügyvéd által hitelesített formában eredeti vagy egyszerű másolati
példányban is.
valamennyi ajánlattevő, , részvételre jelentkező, alvállalkozó, és - ha ilyet az ajánlattevő
az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - erőforrást nyújtó szervezet cégkivonata
szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának eredeti vagy
egyszerű másolati példányára, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő
iratot).
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták
alá, az általuk aláírt meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példányát is csatolni
kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírásmintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának
eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
Amennyiben a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy
amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül
más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által
hitelesített nyilatkozatot is csatolni kell.
Magánszemély részéről hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt adatokra vonatkozó igazolás. A Kbt. 56. §
(1) bekezdés e) pontja szerint: „Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre
jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;”
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai
kamara által hitelesített nyilatkozata a korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010.
szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alávállalkozója felé
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-

-

fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és
végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított fizetésről.
Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti nyilatkozat arról, hogy olyan társaságnak
minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott
tőzsdén jegyeznek.
Ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot
szükséges benyújtani.
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról

a)
Alulírott ....................................................., mint a(z)
…................................................................ cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi
felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy a …………………………………………….. (cég megnevezése) által „Szakmai vizsgák
vizsgadokumentumai [a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete és a szakmai vizsgáztatás
általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 1. sz. és
2. sz. melléklete, valamint a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013.
(VIII. 28.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti szakmai vizsgabizonyítvány és törzslap
nyomtatványok] engedélyeztetésének előkészítése, előállítása, forgalmazása” tárgyú
közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatunk részét képező cégkivonat dátumát
követően a cégbírósághoz változás-bejegyzési kérelmet nyújtottam be, melynek másolatát az
ajánlathoz csatolom.
………………………….……., 2014. ……………….. hó …... nap
………………………………………………..
cégszerű aláírás

b)
Alulírott ...................................................., mint a(z) ...................................................................
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában.
nyilatkozom
hogy a …………………………………………….. (cég megnevezése) által „Szakmai vizsgák
vizsgadokumentumai [a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete és a szakmai vizsgáztatás
általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 1. sz. és
2. sz. melléklete, valamint a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013.
(VIII. 28.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti szakmai vizsgabizonyítvány és törzslap
nyomtatványok] engedélyeztetésének előkészítése, előállítása, forgalmazása” tárgyú
közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlat részét képező cégkivonat dátumát követően a
cégbírósághoz (vagy egyéb cégadatokat nyilvántartó hatósághoz) változás-bejegyzési kérelmet
nem nyújtottam be.
………………………….……., 2014. ……………….. hó …... nap
………………………………………………..
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cégszerű aláírás

Nyilatkozni abban az esetben is kell, amennyiben változás-bejegyzési kérelmet az
ajánlattevő/részvételre jelentkező/ alvállalkozó/ nem nyújtott be. A nemleges választ is le kell
írni.
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT üzleti titokról
a)
Alulírott .........................................., mint a(z) ............................................................
(megnevezés, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy a „Szakmai vizsgák vizsgadokumentumai [a szakmai vizsgáztatás általános
szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 1. sz. és 2. sz.
melléklete és a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete, valamint a komplex szakmai
vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete
szerinti szakmai vizsgabizonyítvány és törzslap nyomtatványok] engedélyeztetésének
előkészítése, előállítása, forgalmazása” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében általunk
benyújtott ajánlat üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom.
Az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatunkban elkülönített módon, az ajánlat külön
mellékleteként csatoljuk.
……………….., 2014. ……………………hó……..nap
………………………………………….
cégszerű aláírás
b)
Alulírott .........................................., mint a(z) ............................................................
(megnevezés, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy a „Szakmai vizsgák vizsgadokumentumai [a szakmai vizsgáztatás általános
szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 1. sz. és 2. sz.
melléklete és a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete, valamint a komplex szakmai
vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete
szerinti szakmai vizsgabizonyítvány és törzslap nyomtatványok] engedélyeztetésének
előkészítése, előállítása, forgalmazása” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében általunk
benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz.
……………….., 2014. ……………………hó……..nap
………………………………………….
48

Ajánlattevő
cégszerű aláírása
Megjegyzés:
1. Az ajánlattevőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie.
2. A Kbt. 80. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és
elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem
minősül üzleti titoknak.
A fenti rendelkezés (2) bekezdése szerint az ajánlattevő azonban nem tilthatja meg nevének,
címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak
vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati
szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (3) bekezdés hatálya alá
nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés)
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem korlátozható, vagy nem tiltható meg üzleti titokra
hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok
nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.
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MEGÁLLAPODÁS közös ajánlattételről
Nemzetgazdasági Minisztérium ajánlati felhívást tett közzé „Szakmai vizsgák
vizsgadokumentumai [a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló
26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete és a szakmai vizsgáztatás általános
szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 1. sz. és 2. sz.
melléklete, valamint a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti szakmai vizsgabizonyítvány és törzslap
nyomtatványok] engedélyeztetésének előkészítése, előállítása, forgalmazása” tárgyában.
A(z)……………………………….. (cégnév, székhely)……………………… valamint
a(z)……………………………….. (cégnév, székhely)……………………………….
közösen nyújtunk be ajánlatot.
Ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi
feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk.
Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a nevünkben történő kötelezettségvállalásra
a(z)
……………….
(cégnév,
székhely)
………………….……
(név)
……………………………….. teljes jogkörrel jogosult.
Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggő szerződéses
feladataink teljesítésekor, mint közös ajánlattevőket, egyetemleges felelősség terhel.

…………………………2014. ……………….hó ………….nap
………………………………………..
..……………………………………….
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről)

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről)

……………………………………………
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről)
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Kérjük ajánlattevőt, hogy ajánlatához csatoljon megrendelési nyomtatvány tervezetet
(megrendelőlap), amely a teljesítéshez szükséges valamennyi adatot tartalmazza.
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