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I. fejezet
ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
1. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.) – a továbbiakban ajánlatkérő – a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része alapján Kbt. 113. §
(1) bekezdés szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít árubeszerzés tárgyban.
Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége:
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: ajánlatkérő)
H-1134 Stratégiai Beszerzési Csoport (Közbeszerzés)
V. emelet 510. iroda
Kapcsolattartó:
Név:
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail cím:

dr. Németh Katalin
+36-1/436-8258
+36-1/436-8370
nemeth.katalin@nemzetiutdij.hu, kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu

Jelentkezőnek a jelentkezése kidolgozásakor figyelembe kell vennie azokat a követelményeket, feltételeket,
amelyeket a közbeszerzési dokumentumok előírnak.
2/ A jelentkezést a felhívásban és a kiegészítő dokumentumokban, különösen annak III. fejezetében
(Közbeszerzési műszaki leírás, specifikáció) meghatározott követelmények szerint kell kidolgozni.
Kérjük a gazdasági szereplőket, hogy a kiegészítő dokumentum letöltéséről visszaigazolást küldjenek
az 1. pont szerinti elérhetőségekre (gazdasági szereplő neve, címe, kapcsolattartó elérhetőségei).
A visszaigazolás küldésének elmaradása nem befolyásolja a jelentkezés érvényességét vagy
eljárásban való részvételt.
3./ Az eljárás megnevezése
NÚSZ dokumentum-, és folyamatkezelést támogató rendszer bevezetése, támogatása/2018.
4./ A jelentkezés és minden egyéb beadvány (pl.: hiánypótlás) benyújtásának címe
A jelentkezés (és az eljárás során egyéb küldemények) a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújthatók
közvetlenül vagy postai úton.
A jelentkezés benyújtásának címe közvetlen benyújtás esetén:
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., H-1134 Budapest, Váci út 45/B.
Stratégiai Beszerzési Csoport (Közbeszerzés), V. emelet (510. szoba)
Közvetlen benyújtásra munkanapokon hétfőtől – csütörtökig 9:00-16:00 óráig, pénteken 9:00-13:00 óráig van
lehetőség.
A jelentkezésbenyújtásának címe postai úton történő benyújtás esetén:
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., H-1380 Budapest, Pf.: 1170.
Stratégiai Beszerzési Csoport (Közbeszerzés), V. emelet (510. szoba)
Ajánlatkérő tájékoztatja a jelentkezőket, hogy a H-1134 Budapest, Váci út 45/B. számra küldött postai
küldeményeket átirányítja a fentiek szerinti postafiókcímre, ami a küldemények kézbesítésének több napos
késedelmét eredményezheti, melyből fakadó kockázatokat jelentkező viseli.
A hiányos vagy hibás felirattal, címzéssel ellátott küldemények elirányításáért, idő előtti felbontásáért,
ajánlatkérő felelősséget nem vállal. A postán vagy futárszolgálattal feladott küldemények kockázatát
jelentkező viseli.
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II. fejezet
A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. A jelentkezés költségei
A jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget a jelentkezőnek kell
viselnie. Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel
kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.
2. A jelentkezés elkészítésére vonatkozó információk:
2.1 Ahol ajánlatkérő valamely irat, V. fejezetben meghatározott formában történő benyújtását írta elő, ott az V.
fejezetben csatolt iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de ajánlatkérő által előírt valamennyi információt,
adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb az
ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.
2.2 A benyújtott iratoknak, igazolásoknak, nyilatkozatoknak, dokumentumoknak, leírásoknak stb. alkalmasnak
kell lenniük az alkalmasság, illetve az adott érvényességi követelménynek való megfelelőség megállapítására.
3. A jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
Az jelentkezésnek lehetőleg sorrendben az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

1.

Fedőlap, az V. fejezetben meghatározott formában, megfelelően kitöltve; (1. minta)

2.

Tartalomjegyzék;

3.

Felolvasólap, amely feltünteti a 68. § (5) bekezdése szerinti információkat. (2. minta)

4.

Jelentkező nyilatkozata, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (5. minta)

5.

Jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a
cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján,
jelentkezéséhez csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

6.

Jelentkező, valamint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet – amennyiben cégnek
minősül – csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben megjelöli a
cégjegyzékszámát,
Egyéni vállalkozónál az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
10. § (1) bekezdése figyelembevételével egyéni vállalkozó csatolja a képviseletre jogosult
személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási
számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. (3. minta)

7.

A jelentkezésben csatolni kell a jelentkezésben szereplő nyilatkozatokat aláíró, a jelentkező és
az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult
személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját.
Amennyiben a jelentkezést nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az
adott személy(ek)nek a jelentkezés aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is
tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is
szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia.
Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű
másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl.
személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat

8.

A kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolása:
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Jelentkező jelentkezésével együtt csatolja nyilatkozatát arról, hogy nem tartozik a kizáró okok
hatálya alá, továbbá köteles nyilatkozatában megadni a részletes adatokat a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan (Kbt. 114. § (2) bekezdés)
(7-9. minta)
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót. (4. minta)

9.

A pénzügyi, gazdasági alkalmasság előzetes igazolása:

10.

Jelentkező jelentkezésével együtt csatolja nyilatkozatát arról, hogy megfelel az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Kbt. 114. § (2) bekezdés)
(10. minta)
A műszaki, szakmai alkalmasság előzetes igazolása:

11.

Jelentkező jelentkezésével együtt csatolja nyilatkozatát arról, hogy megfelel az ajánlatkérő
által meghatározott alkalmassági követelményeknek. (Kbt. 114. § (2) bekezdés)
(10. minta)
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat és kötelezettségvállalást tartalmazó okirat
(adott esetben)

12.

(6. minta)
13.

Külföldi székhelyű jelentkező/alvállalkozó/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
esetében, amennyiben az ajánlatkérő által kötelezően előírt dokumentum valamelyike a
letelepedése szerinti jogszabályok értelmében nem értelmezhető, úgy az adott
személynek/szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy a vizsgálni kívánt információ mely jogszabály
értelmében, mely okiratból állapítható meg és ezen okiratot/dokumentumot kell az előírt
formában benyújtani.

14.

Közös jelentkezés esetén a Kbt. 35. § rendelkezéseire tekintettel jelentkező jelentkezésében
csatolja az összes érintett jelentkező által cégszerűen aláírt megállapodást, amely
tartalmazza a jelentkezők adatait (név, székhely), közös jelentkezők kötelesek maguk közül
egy, a közbeszerzési eljárásban a közös jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt
megjelölni (Kbt. 35.. § (2) bekezdés), így a megállapodásnak tartalmaznia kell annak a
jelentkezőnek a megnevezését, aki jogosult a közös jelentkezők képviseletére.
Figyelem! A közös jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös jelentkezők megjelölését. (Kbt. 35. § (3) bekezdés).
A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá,
-

a közös jelentkezők közötti együttműködés szabályait,

-

a feladatmegosztást
A közös jelentkezést létrehozó szerződés a jelentkezés benyújtásának napján érvényes és
hatályos kell, hogy legyen, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatóság
nem függhet felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy
vagy hatóság jóváhagyásától.
Nyertesség esetén a közös jelentkezést és ajánlattételt létrehozó szerződésnek érvényesnek
kell lenni a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig.

Figyelem!
„Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §],
a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös
ajánlattevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve
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felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.”
Kérjük, hogy a Felolvasólap kitöltésénél e tényre figyelemmel lenni szíveskedjenek!
A közös jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében a jelentkezési határidő
lejárta után változás nem következhet be.

15.

Amennyiben a jelentkező, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági
szereplő valamely a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11)
bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő,
alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles
megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és
hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

16.

Amennyiben a jelentkező, alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet a jelentkezésben - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja
használni, a jelentkezéshez csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat
egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

10 Ajánlat benyújtása
Felhívjuk részvételre jelentkező figyelmét, hogy részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben nem
tehet ajánlatot. Amennyiben jelentkező a jelentkezésben ajánlatot tesz, a jelentkezés a Kbt. 73. § (3)
bekezdése értelmében érvénytelen.

11 Az nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő kiválasztása során a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint jár el,
nyertes ajánlattevő kiválasztása során a legjobb ár-érték arány bírálati szempontot alkalmazza.

12 A Kbt. 73. § (5) bekezdés szerinti információk:
Jelentkezőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban ad tájékoztatást azoknak a
szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől a jelentkező a megfelelő
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100
Fax: +36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság
1051 Budapest, József nádor tér 2-4
Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefon: +36 (l) 795-1400
Fax: +36 (l) 318-2570
Honlap: www.kormany.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
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Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
Honlap: www.mbfh.hu
NAV
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36- 1-428-5100
Fax: +36-1- 428-5382
Honlap: www.apeh.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
H-1051 Budapest, József nádor tér 4.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
Telefon: +36-06-1-374-2700
Fax: +36-06-1-374-2925
E-mail:
ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Honlap:http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek
Földművelésügyi Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: 1860 Budapest
Telefon: 06-1-795-2000
Telefax: 06-1-795-0200
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek
Közbeszerzési Hatóság
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
Postafiók cím: 1525. Pf. 166.
Telefon: 06-1-882-8502
Telefax: 06-1-882-8503
Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/
13 További információk:
7.1 Formai követelmények:
Jelentkezőnek a jelentkezése eredeti (papír alapú) példányát valamint az elektronikus másolati
példány(oka)t egy csomagolásban kell lezárnia (pl. boríték, doboz vagy bármely egyéb, a jelentkezés
zártságát biztosító csomagolásban) a csomagolásra minden esetében rá kell írni a jelentkező nevét,
címét, az eljárás megnevezését:
NÚSZ dokumentum-, és folyamatkezelést támogató rendszer bevezetése, támogatása/2018.
valamint hogy „Határidő előtt nem bontható fel!”, és fel kell tüntetni rajta: Stratégiai Beszerzési Csoport
(Közbeszerzés), V. emelet 510. szoba.
A jelentkezést egy papír alapú példányban, továbbá egy - a papír alapú példánnyal mindenben
megegyező - elektronikus másolati példányban (.pdf formátumban CD/DVD-n) kell benyújtani írásban
zártan. A papír alapú példányt jelentkező köteles kötve vagy fűzve benyújtani, mely biztosítja a
jelentkezés könnyű lapozhatóságát. A papír alapú jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és
oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni,
az üres oldalakat nem kell, de lehet. A jelentkezésnek a fedőlapot követően tartalomjegyzéket kell
tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Amennyiben a papír alapú példány és az elektronikus másolati példány között eltérés van, úgy az eredeti
(papíralapú) példány az irányadó.
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A jelentkezés eredeti (papíralapú) példányát gépelve, vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell benyújtani a
jelentkező vagy olyan személy(ek) aláírásával, aki(k) felhatalmazottak arra, hogy a szerződést a
jelentkező számára kötelező érvényűvé tegyék.
A jelentkező a közbeszerzési dokumentumok szerint benyújtandó hatósági és egyéb igazolásokat,
dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján jogosult egyszerű másolatban benyújtani.
A jelentkezésben nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve a jelentkező által tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat a jelentkezést aláíró személynek vagy személyeknek
kézjegyükkel kell ellátniuk.
A jelentkezésben lévő minden - jelentkező vagy egyéb gazdasági szereplő által készített - dokumentumot
alá kell írnia az erre jogosult személynek.
7.2 Az eljárás nyelve: A jelentkezés nyelve a magyar nyelv. Vita esetén a magyar nyelv az irányadó. A
jelentkezést magyar nyelven kell benyújtani. A jelentkezéshez és az eljáráshoz kapcsolódó összes
levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni, illetőleg magyar nyelvű fordításban lehet
benyújtani. Amennyiben valamely dokumentum idegen nyelvű és fordítást igényel, ajánlatkérő - az
idegen nyelvű dokumentum egyszerű másolatának a jelentkezésben történő egyidejű csatolása mellett elfogadja azok jelentkező általi felelős fordítását is (Kbt. 47. § (2) bekezdés). Felelős fordítás alatt
ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében jelentkező képviseletére jogosult személy
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve
felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő a jelentekés bírálata
során nem veszi figyelembe.
7.3 A jelentkezést képező dokumentumok aláírásával kapcsolatos követelmények: A jelentkezésben lévő
minden - jelentkező vagy egyéb gazdasági szereplő által készített - dokumentumot alá kell írnia az erre
jogosult személynek.
7.4 Jelentkezők a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban
nyújthatják be a részvételi felhívás I.1 pontban megjelölt kapcsolattartási pontokon (fax, e-mail vagy
postacím).
7.5 Irányadó jog: A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai valamint a
vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.
7.6 A gazdasági szereplőnek, amennyiben a jelentkezése, hiánypótlása, vagy Kbt. 72. § szerinti indokolása,
felvilágosítása üzleti titkot tartalmaz, a Kbt. 44. § szerinti üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönítetten
köteles a jelentkezéshez csatolnia. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából
aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkérő nem
fogadja el az indoklást, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ajánlatkérő felhívja
jelentkezők figyelmét a Kbt. 44.§ -ban foglaltakra.
7.7 A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az
eljárást megindító felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. A referencia
tekintetében az átszámítás alapja a referencia teljesítésének napján hatályos MNB devizaárfolyam.
7.8 Postán történő megküldés esetén a jelentkezést az H-1380 Budapest, Pf.: 1170. postafiókra kell címezni.
(Ajánlatkérő tájékoztatja jelentkezőt, hogy a H-1134 Budapest, Váci út 45/B. számra küldött postai
küldeményeket átirányítja H-1380 Budapest, Pf.: 1170. postafiókcímre, ami a küldemények
kézbesítésének több napos késedelmét eredményezheti, melyből fakadó kockázatokat jelentkező viseli.)
Közvetlen benyújtás esetén a jelentkezést az H-1134 Budapest, Váci út 45/B. (Stratégiai Beszerzési
Csoport V. emelet 510. szoba) címen az 1. pont szerinti kapcsolattartási címen kell benyújtani. A hiányos
vagy hibás felirattal, címzéssel ellátott küldemények elirányításáért, idő előtti felbontásáért, ajánlatkérő
felelősséget nem vállal. A postán vagy futárszolgálattal feladott küldemények kockázatát jelentkező viseli.
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7.9 A jelen közbeszerzési dokumentumban tájékoztató jelleggel szereplő információkhoz ajánlatkérő nincs
kötve a részvételi határidő lejártát követően, így azokat az ajánlattételi szakaszban is módosíthatja.
7.10
Az eljárásra vonatkozó bármely információt módosíthatja ajánlatkérő az eljárás második
szakaszában a Kbt. keretei között.
7.11
A kizáró okok és alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie
az igazolni kívánt tény, adat igazolására.
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III. Fejezet
Közbeszerzési műszaki leírás (specifikáció)
Amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tett
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést minden esetben oda kell érteni!

(külön dokumentumként kerül megküldésre)
tájékoztató jelleggel

Felhívjuk részvételre jelentkező figyelmét, hogy részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben
nem tehet ajánlatot. Amennyiben jelentkező a jelentkezésben ajánlatot tesz, a jelentkezés a Kbt.
73. § (3) bekezdése értelmében érvénytelen.
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IV. fejezet
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
TERVEZET
(külön dokumentumként kerül megküldésre)
tájékoztató jelleggel
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IV. FEJEZET

IRATMINTÁK

A benyújtott igazolásoknak és nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lennie az alkalmasság, illetve az adott
érvényességi követelményeknek való megfelelőség megállapítására.
Ahol Ajánlatkérő valamely irat hitelesített másolatban vagy egyszerű másolatban történő benyújtását írja elő, az
eredeti irat benyújtását is elfogadja!
Ahol Ajánlatkérő valamely irat, V. fejezetben meghatározott formában történő benyújtását írta elő, ott az V.
fejezetben csatolt iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt,
adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben az alkalmas alkalmasság, feltétel etc. megállapítására.

1. minta
FEDŐLAP

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. ajánlatkérő által megindított
NÚSZ dokumentum-, és folyamatkezelést támogató rendszer bevezetése, támogatása/2018.
elnevezésű közbeszerzési eljárásban

JELENTKEZÉS

JELENTKEZŐ:
……………………………………. (NÉV)
……………………………………….. (SZÉKHELY)

Eredeti / Másolat

1 a megfelelőt kérjük aláhúzni
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1

2. minta
FELOLVASÓLAP

A közbeszerzési eljárás megnevezése

NÚSZ dokumentum-, és folyamatkezelést támogató
rendszer bevezetése, támogatása/2018.

Jelentkező neve:
Közös Jelentkezők esetén a közös részvételre
jelentkező tagok neve:
Közös Jelentkezők esetén, a közös részvételre
jelentkezőket jelen eljárásban képviselő tag neve:
Jelentkező székhelye (pontos cím):
Közös Jelentkezők esetén a közös részvételre
jelentkezők székhelye:
Jelentkező – jelen eljárásban – képviselője,
elérhetőségei:

-----

Figyelemmel a Kbt. 25. § (4) bekezdésében foglaltakra!
Név:
Jelentkező telefonszáma:
2

Jelentkező faxszáma :
Jelentkező elektronikus levélcíme (e-mail):

Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján
___________________________
Jelentkező cégszerű aláírása

2

Jelentkező kijelenti, hogy a bontást követő valamennyi értesítést (beleértve a hiánypótlási felszólítást is) az alábbi faxszámra kéri
megküldeni. Figyelem! Ajánlatkérő az itt megadott faxszámok helytelensége, illetve technikai hiba miatti meg nem érkezés esetén semminemű
felelősséget nem vállal.
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3. minta
Nyilatkozat cégjegyzékszámról
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (H-1134 Budapest, Váci
út 45/B.) által NÚSZ dokumentum-, és folyamatkezelést támogató rendszer bevezetése, támogatása/2018.
megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,
hogy az általam képviselt
Jelentkező
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet

3

az alábbi cégjegyzékszám alatt van nyilvántartva:

Cg.

-

-

Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján

cégszerű aláírás

3 A megfelelő rész jelölendő.
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4. minta
NYILATKOZAT
a Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (H1134 Budapest, Váci út 45/B) által NÚSZ dokumentum-, és folyamatkezelést támogató rendszer bevezetése,
támogatása/2018. megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés
teljesítéséhez az általam képviselt Jelentkező nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót.
Jelentkezőnek abban az esetben is nyilatkoznia kell, ha nem vesz igénybe alvállalkozót.
Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján
cégszerű aláírás
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A Kkvt. szerinti besorolásra vonatkozó nyilatkozat
a Kbt. 66. § (4) bekezdése értelmében

5.

4

minta

Alulírott __________________________, mint a(z) ________________________________ cégjegyzésre jogosult
képviselője, mint ajánlattevő (a továbbiakban: ajánlattevő) kijelentem, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.) által NÚSZ dokumentum-, és folyamatkezelést támogató
rendszer bevezetése, támogatása/2018. megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban ajánlattevő a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. § szerint vállalkozásunk
besorolása a következő:
mikro vállalkozás*
kisvállalkozás*
középvállalkozás*
nem tartozik a Kkvt. hatálya alá*.
* a megfelelő szövegrész „x”-szel jelölendő!
Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján
Ajánlatkérő felhívja a Figyelmet a 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 4-5. §-aiban foglaltakra!

Ajánlattevő cégszerű aláírása

4

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.
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6.

minta

Ajánlattevői nyilatkozat
a Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében
Alulírott ________________________, mint a(z) ____________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt.
55. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (H-1134 Budapest, Váci út 45/B) által NÚSZ dokumentum-, és folyamatkezelést támogató
rendszer bevezetése, támogatása/2018. megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez
szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) (vagy személy) kapacitásaira támaszkodok / nem
5
támaszkodok .
Azon alkalmassági követelmény(ek) (az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjainak megjelölésével), amelynek történő megfelelés
igazolására ajánlattevő más szervezet kapacitásaira támaszkodik

Szervezet neve, székhelye

6

A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben foglalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt. (adott esetben)
Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján
cégszerű aláírás

5 Nem
6

kívánt rész törlendő!
A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés érdekében más szervezet erőforrásaira támaszkodik.
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7.

minta

Ajánlattevő nyilatkozata
a kizáró okokról
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (H-1134 Budapest, Váci út 45/B) által NÚSZ dokumentum-, és folyamatkezelést támogató rendszer
bevezetése, támogatása/2018. megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt Ajánlattevővel
szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok.
Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján

cégszerű aláírás
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8.

minta

Ajánlattevő nyilatkozata
7
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (H-1134
Budapest, Váci út 45/B) által NÚSZ dokumentum-, és folyamatkezelést támogató rendszer bevezetése, támogatása/2018.
megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerint az alábbi
nyilatkozatot teszem.
Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, mely

szabályozott tőzsdén nem jegyzett
8

szabályozott tőzsdén jegyzett .

Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján

cégszerű aláírás

7
8

Közös ajánlat esetén közös Ajánlattevők külön-külön töltik ki!
A megfelelő rész jelölendő!
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Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

910

9.

minta

Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (H-1134
Budapest, Váci út 45/B) által NÚSZ dokumentum-, és folyamatkezelést támogató rendszer bevezetése, támogatása/2018.
megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerint az alábbi
nyilatkozatot teszem.
Társaságunk olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) pontjai szerinti
tényleges tulajdonosa(i).
A tényleges tulajdonos neve

11

A tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

vagy

12

Társaságunk olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) pontjai szerinti
tényleges tulajdonosa nincsen.
Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján
___________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása

9

Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők külön-külön töltik ki!
Opcionális – csak a szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevő tölti ki!
11
3. § r) tényleges tulajdonos:
ra)11 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati
jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi
előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb)11 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2)
bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka
felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
10

12

A nyilatkozatot vagylagosan szükséges kitölteni.
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10. minta
Ajánlattevő nyilatkozata az alkalmassági követelményeknek történő megfelelésről
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (H-1134
Budapest, Váci út 45/B) által NÚSZ dokumentum-, és folyamatkezelést támogató rendszer bevezetése,
támogatása/2018. megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114. § (2) bekezdés továbbá 321/2015. (X.
30) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy Társaságunk esetében teljesülnek az ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelmények.

Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján

cégszerű aláírás
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