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A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Ajánlatkérő) a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint nyílt 

közbeszerzési eljárást indított „Gyógyászati berendezésekkel kapcsolatos javítási és karbantartási 

szolgáltatások, műszer kataszter felmérése” tárgyában. A közbeszerzési eljárás az alábbi két részből 

áll: 

I. rész: Röntgen gépek karbantartása, szervizelése 

II. rész: Orvosi  gép-műszerek karbantartása, szervizelése 

III. rész: Műszer kataszter felmérése 
 

Ajánlatkérő mindkét rész vonatkozásában 36 hónapra szóló határozott idejű vállalkozási szerződést 

kíván kötni. 

 

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 66. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatot az 

ajánlattevőnek Kbt. 66. § (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési do-

kumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és 

benyújtania. 

A jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító felhívásban 

foglaltakat, ugyanakkor az eljárást megindító felhívásban közölt feltételek tekintetében kiegészítése-

ket, értelmezéseket tartalmazhat. Ennek megfelelően a közbeszerzési dokumentumok rendelkezései az 

eljárást megindító felhívással együtt értelmezendőek és kezelendőek. 

Az ajánlatok elkészítése során az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok vala-

mennyi előírását figyelembe kell venni. 

Jelen közbeszerzési dokumentumok célja, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők rendel-

kezzenek mindazon információkkal, amelyek az eljárást megindító felhívásnak és a hatályos jogsza-

bályoknak megfelelő ajánlat elkészítéséhez, illetve ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesíté-

séhez szükségesek. 

Reméljük, az alábbiakban leírtak segítenek Önöknek, hogy a legjobb ajánlatot nyújthassák be részünk-

re, és bízunk benne, hogy az eljárás eredményeképpen Önöket / az Önök cégét a jövőben szerződéses 

partnereink körében tudhatjuk. 
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1. Kapcsolattartás az Ajánlatkérővel 

 

1.1. Az Ajánlatkérő elérhetősége: 

 

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság 

Székhely: 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. 

képviseli: Farkas Mária Anna ügyvezető 

Telefon: +36 (1) 388-6924 

Fax:  +36 (1) 388-6542 

E-mail: titkarsag@obudairendelok.hu 

Honlap:  http://www.obudairendelok.hu/ 

 

1.2. Ajánlatkérő kapcsolattartójának elérhetősége: 

  

Balogh • B. Szabó • Jean • Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda 

dr. Szabó Andrea felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

lajstromszáma: 00779 

Levelezési cím:  1036 Budapest, Bécsi út 52. II. emelet 6-7. 

Telefon:   +36 1 439 1166 

Fax:    +36 1 439 1155 

E-mail:   kozbeszerzes@ecovis.hu 

 

2. Kiegészítő tájékoztatás 

 

2.1.  Bármely gazdasági szereplő, aki a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfe-

lelő ajánlattétel érdekében – az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentu-

mokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az aján-

latkérőtől.  

 

2.2.  A kiegészítő tájékoztatáskérést a Kbt. 56. §-ban foglalt rendelkezések alapján, az 1.2 pontban 

megjelölt elérhetőségre legkésőbb az alább rögzített válaszadási határidőt megelőző 4. napon 

(ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal) meg kell küldeni. Ellenkező esetben az 

Ajánlatkérő nem köteles válaszolni a feltett kérdésekre. 

 

2.3.  Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást írásban nyújtja, az ajánlattételi határidő lejárta előtt 

legkésőbb 6 nappal. 

 

2.4.  A gazdasági szereplő a kérelmén tüntesse fel azon pontos címet (faxszámot vagy e-mail-

címet), amelyre a kiegészítő tájékoztatás megküldését kéri. 

 

2.5.  Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés 

útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető. 

 

2.6.  Kérjük, hogy a válaszadás megkönnyítése érdekében a kiegészítő tájékoztatáskérésüket e-

mail útján word formátumban mindenképpen szíveskedjenek megküldeni.  

 

 

mailto:titkarsag@obudairendelok.hu
mailto:kozbeszerzes@ecovis.hu
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B. AZ AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI, BONTÁS, ÉRTÉKELÉS 

 

3. Az ajánlattétel formája 

 

3.1. Ajánlattevőnek a Kbt. 61.§ (1) bekezdése alapján 1 (egy) eredeti, papír alapú, nyomatott, 

összefűzött és 3 (három) a papír alapon benyújtott példánnyal mindenben megegyező 

elektronikus (CD/DVD) példányban (szkennelt dokumentumként, pdf formátumban) kell 

benyújtania az ajánlatát. A nyomtatott és az elektronikus példányok közötti bármilyen eltérés 

esetén a papír alapú, nyomtatott példány az irányadó.  

 

3.2. Ajánlatkérő összefűzésnek tekinti azt, ha az ajánlatok lapjai egymáshoz rögzítve vannak és az 

ajánlat lapozható (történhet például összekapcsolással, zsinórral, ragasztással, sínnel stb.). 

 

3.3. Az ajánlat papír alapú példányát géppel, vagy tintával kell írni. Az ajánlatban lévő, minden – 

az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet az ál-

tala készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szer-

vezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogo-

sult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak. 

 

3.4. Ajánlattevők a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kötelesek 

benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint előírja továbbá a közvetlenül vala-

mely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló, különösen: garanciavállaló nyilatkozat, 

vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat eredetiben, vagy hiteles másolatban történő be-

nyújtását. Egyéb dokumentumok (nyilatkozatok és igazolások) egyszerű másolatban is be-

nyújthatók. 

 

3.5. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket, vagy átírásokat az ajánlattevő által el-

követett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az aján-

latot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk. 

 

4.  Az ajánlattétel nyelve 

 

4.1. Az Ajánlattevő által kidolgozott ajánlat és az annak részét képező valamennyi dokumentum, 

továbbá minden, az ajánlatkérő és az ajánlattevő között az ajánlattal kapcsolatban folytatott 

kommunikáció, illetve dokumentum nyelve a magyar. 

 

4.2. Az ajánlattevő nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de valamennyi nem 

magyar nyelvű dokumentumhoz magyar nyelvű, felelős fordítását kell mellékelni. Felelős 

fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan (nem hiteles) fordítást érti, amely tekintetében az ajánlat-

tevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szö-

vegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Az ajánlat értelmezési 

szempontjából a magyar fordítás az irányadó. A fordítási hibákból történő felelősséget az 

ajánlattevő vállalja. 

 

5. Az ajánlat csomagolása 

 

5.1. Ajánlattevőnek a nyomtatott és az elektronikus másolati példányokat egy közös borítékba, 

vagy csomagolásba kell zárnia. 

 

5.2. A borítékot (csomagot) az alábbi minta szerint kell felcímkézni (vagy olyan felirattal ellátni, 

melyből egyértelműen kiderül az Ajánlatkérő számára, hogy melyik tárgyban indított közbe-

szerzési eljárásban benyújtott ajánlat kerül benyújtásra, és mely időpontig nem bontható fel a 

jelentkezés). A borítékon a közbeszerzési eljárás megfelelő, ajánlattétellel érintett részét kell 

feltüntetni. 

 
Ajánlat az I. és/vagy II. és/vagy III. rész tekintetében 

 

 „Gyógyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szol-

gáltatások, műszer kataszter felmérése” 

Határidő (2017. július 7. 10:00) előtt nem bontható fel! 
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5.3. Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és megcímezve, ak-

kor az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő továbbí-

tásáért. 

 

5.4. Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott 

határidőig az Ajánlatkérő által meghatározott irodába eljutnak.  

 

5.5. Az ajánlattételi határidő után beérkező ajánlatok ajánlatkérő átveszi, azonban azokat az aján-

latkérő érdemi vizsgálat nélkül érvénytelenné köteles nyilvánítani. Az elkésett ajánlatokat a 

Kbt. 46. §-ának (2) bekezdésében meghatározott ideig Ajánlatkérő köteles megőrizni, ennek 

megfelelően az ajánlat visszaszolgáltatására nincs lehetőség. 

 

6. Az ajánlatok felbontása 

 

6.1. Az ajánlatok felbontására az ajánlati felhívásban meghatározott helyen és időpontban kerül 

sor. 

 

6.2. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvet-

lenül ismertetheti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, vala-

mint az eljárás becsült értékét.  

 

6.3. A bontás folyamatosan tart mindaddig, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat fel-

bontásra nem kerül. 

 

6.4. A nem elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, va-

lamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek 

képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen.  

 

6.5.  Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bon-

tástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.  

 

6.6. A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az 

összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek, megküldi ajánlatkérő, figyelemmel a Kbt. 68. § 

(6) bekezdésében foglaltakra. 

 

6.7. Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelenlévő, 6.4. pont szerinti – személy kéri, az ajánlat is-

mertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen az ajánlat Kbt. 66. § (5) 

bekezdése szerinti felolvasólapjába. 

 

7. Az ajánlatok értékelése 

 

Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja 

alapján kerül elbírálásra. A közbeszerzési eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére 

az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alap-

ján a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint a megadott részszempontok szerint a legked-

vezőbb érvényes ajánlatot tette. 

 

I. rész: Röntgen gépek karbantartása, szervizelése: 

Részszempont Súlyszám:  

1. Karbantartási szolgáltatás hibás, illetve késedelmes teljesítésből adódó kötbér mér-

téke naponta (az adott havi Szolgáltatási díjra vetítve, %-ban megállapítva legalább 

20 
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1% legfeljebb 3%) 

2. Vállalt jótállási garancia javítás-karbantartás esetében (egész hónapokban kifejezve, 

legalább 12 hónap 

10 

3. Vállalt jótállási garancia beépített alkatrész tekintetében (egész hónapokban kife-

jezve, legalább 12 hónap) 

20 

4. Nettó ajánlati ár (szolgáltatási díj nettó Ft/ hónap) 40 

 

II. rész: Orvosi  gép-műszerek karbantartása, szervizelése:  

Részszempont Súlyszám:  

1. Hibás, illetve késedelmes teljesítésből adódó kötbér mértéke naponta (az adott havi 

vállalkozási díjra vetítve, %-ban megállapítva, legalább 1% legfeljebb 3%) 

20 

2. Vállalt jótállási garancia javítás-karbantartás esetében (hónapokban kifejezve, lega-

lább 12 hónap 

10 

3. Vállalt jótállási garancia beépített alkatrész tekintetében (hónapokban kifejezve, 

legalább 12 hónap) 

20 

4. Nettó ajánlati ár (vállalkozási díj nettó Ft/ hónap) 40 

 

III. rész: Műszer kataszter felmérése 

 

Részszempont Súlyszám:  

1. . Előírtnál (125 munkanap) korábbi teljesítési határidő (munkanapok száma, előny a 

több, tehát a határidőt csökkentő munkanapok számát kell megadni) 

10 

2. Nettó ajánlati ár  40 

 

 

Az értékelés módszere az I. és a II. rész vonatkozásában az alábbi: 

Az 4. részszempont esetén a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására 

szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 

1. számú melléklet A) 1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás (relatív értékelés módszere) alkalma-

zása, amelynek keretében az ajánlatkérő a legkedvezőbb (legalacsonyabb) tartalmi értékekre a maxi-

mális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi értékeire a legkedvezőbb tartalmi értékhez 

viszonyított eltérés aránya alapján számolja ki a pontszámokat:  

 

(P - Pmin) / (Pmax – Pmin) = Alegjobb / Avizsgált azaz  

P = ((Alegjobb / Avizsgált ) x (Pmax – Pmin))+ Pmin  

P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke  
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Pontszámok: 1-100. A pontszámok két tizedesjegy pontossággal kerülnek meghatározásra, és a mate-

matika szabályai szerint kerülnek kerekítésre.  

 

Az I. rész 4. részszempontjához ajánlatkérő ártáblázatot bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. 

Az ártáblázatban köteles ajánlattevő feltüntetni a benne szereplő gépek és berendezések szerinti 

nettó havi szolgáltatási díjat. Az összes gép/berendezés havi szolgáltatási díjának számtani ösz-

szegét kell ajánlattevőnek a felolvasólapon szerepeltetnie, mint a „Nettó ajánlati ár (szolgáltatási 

díj nettó Ft/ hónap)” értékelési részszempontra tett ajánlatot.  

 

Az értékelés módszere a 1.-3. részszempontok esetében "A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyer-

tes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" (KÉ 2016. évi 

147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléket A) 1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás (relatív 

értékelés módszere) alkalmazása, amelynek keretében az ajánlatkérő a legkedvezőbb (legmagasabb) 

tartalmi értékekre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi értékeire a legked-

vezőbb tartalmi értékhez viszonyított eltérés aránya alapján számolja ki a pontszámokat:  

 

(P - Pmin) / (Pmax – Pmin) = Avizsgált / Alegjobb azaz  

P = ((Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin))+ Pmin  

P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa , Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke  

 

Pontszámok: 1-100. A pontszámok két tizedesjegy pontossággal kerülnek meghatározásra, és a mate-

matika szabályai szerint kerülnek kerekítésre.  

 

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempon-

tonként összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tar-

talmazó ajánlatnak. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 1. részszempont tekintetében kizárólag a részszem-

pontnál megjelölt minimum és maximum érték közötti értekét jelölhetnek meg. Amennyiben 

ajánlattevő a megjelölt határértékeknél alacsonyabb vagy magasabb értékre tesz ajánlatot, az az 

ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 2. és 3. részszempont tekintetében kizárólag a 

részszempontoknál megjelölt minimum értéket elérő értéket jelölhetnek meg. Amennyiben ajánlattevő 

a megjelölt határértékeknél alacsonyabb értékre tesz ajánlatot, az az ajánlat érvénytelenségét vonja 

maga után. 

 

A jótállás időtartamát egész számmal kell megadni. A nem egész számot tartalmazó ajánlatot Ajánlat-

kérő érvénytelennek minősíti. 

 

Az értékelési módszere a III. rész vonatkozásában:  

Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében "A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 

ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" (KÉ 2016. évi 147. 

szám; 2016. december 21.) 1. számú melléket A) 1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás (relatív 

értékelés módszere) alkalmazása, amelynek keretében az ajánlatkérő a legkedvezőbb (legmagasabb) 



8 

 

tartalmi értékekre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi értékeire a legked-

vezőbb tartalmi értékhez viszonyított eltérés aránya alapján számolja ki a pontszámokat:  

 

(P - Pmin) / (Pmax – Pmin) = Avizsgált / Alegjobb azaz  

P = ((Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin))+ Pmin  

P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa , Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke Az így 

kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (10). 

 

A 2. részszempont esetén "A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására 

szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 

1. számú melléklet A) 1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás (relatív értékelés módszere) alkalma-

zása, amelynek keretében az ajánlatkérő a legkedvezőbb (legalacsonyabb) tartalmi értékekre a maxi-

mális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi értékeire a legkedvezőbb tartalmi értékhez 

viszonyított eltérés aránya alapján számolja ki a pontszámokat:  

 

(P - Pmin) / (Pmax – Pmin) = Alegjobb / Avizsgált azaz  

P = ((Alegjobb / Avizsgált ) x (Pmax – Pmin))+ Pmin  

P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke  

 

Pontszámok: 1-100. A pontszámok két tizedesjegy pontossággal kerülnek meghatározásra, és a mate-

matika szabályai szerint kerülnek kerekítésre.  

 

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempon-

tonként összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tar-

talmazó ajánlatnak. 

 

C. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

 

8. Az ajánlat tartalma 

 

8.1. Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, illetőleg jelen közbeszerzési dokumentumokban meg-

határozott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie és 

benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtásának megkönnyítése érdekében jelen közbeszer-

zési dokumentumok mellékleteiben dokumentummintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezé-

sére. Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok mintáitól eltérő, egyéb nyilat-

kozatokkal, igazolásokkal, stb. is teljesítheti az előírásokat, amennyiben a benyújtott doku-

mentumok a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek 

megfelelnek. 

 

8.2. Az ajánlat elkészítése során bármely érték, adat, alkalmassági előírás forintra történő átszámí-

tását ajánlatkérő végzi. Az átszámítás alapja: 

- a forgalmi adatoknál az alkalmasság megítéléséhez a teljesítés évében megha-

tározott MNB árfolyam éves átlaga, 

- referencianyilatkozatban/igazolásban szereplő, árra vonatkozó adatoknál a tel-

jesítés évében meghatározott MNB árfolyam éves átlaga. 
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9.  Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 

 

Az ajánlatnak, lehetőség szerint az alábbi sorrendben, tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: 

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK Oldalszám 

AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT 

Tartalomjegyzék (fedőlapot követően) (1. sz. melléklet)  

Felolvasólap(ok) (2. sz. melléklet)  

Ártáblázat (I. rész vonatkozásában) (2/A. sz. melléklet)  

Ajánlati nyilatkozat (Nyilatkozat az alvállalkozókról és az alkalmasság igazolásában 

résztvevő szervezetekről stb.) (3. sz. melléklet) 
 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, 

hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt – adott esetben  

 

AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT A KIZÁRÓ OKOKKAL ÉS ALKALMASSÁGGAL 

KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK  

Nyilatkozat alkalmasságról (EEKD benyújtásával) (4. sz. melléklet) 
 

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan (EEKD benyújtásával) (4. 

sz. melléklet) 
 

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata alkalmasságról (adott eset-

ben) (EEKD benyújtásával, szükség szerint) (4. sz. melléklet) 
 

AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolásá-

ra csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó (amennyiben az ajánlatban nyilatkoza-

ta csatolásra kerül) és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről 

a cégjegyzésre jogosult hatályos aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának 

(Ctv. 9. §-a) egyszerű másolati példányát. Nem magyar letelepedésű szervezet esetén 

a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazo-

ló dokumentumot kell csatolni egyszerű másolatban. 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogo-

sult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is 

tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.  
 

Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)  

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cég-

bíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban (adott esetben). 
 

ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) 

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 

 

A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK  

KIZÁRÓ OKOK KÖRÉBEN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 

Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok tekintetében Közjegyző által 

hitelesítendő nyilatkozatok – (5. sz. melléklet) 
 

Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontok esetében cégszerűen aláírt 

nyilatkozatok (6. sz. melléklet) 
 

Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás, amennyiben a 

gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel. 

Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 

akkor ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartást  

 

PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZA-

TOK, IGAZOLÁSOK 
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P1.) Az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján csatolja valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől 

származó, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapra 

vonatkozó nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal: 

— a pénzforgalmi bankszámla száma, 

— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját, 

— volt-e a felhívás feladásának napjától visszaszámított 12 hónapban 30 napot meg-

haladó sorban állás a pénzforgalmi számláján. 

A teljeskörű ellenőrizhetőség érdekében szükséges még az ajánlattevő nyilatkozatá-

nak csatolása a vizsgált időszakban működő összes pénzforgalmi számlájáról. (lásd. 

7. számú melléklet) 

 

P2.) Az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja 

alapján csatolja az orvosi - medikai készülékek, berendezések, műszerek javítására, 

karbantartására, és szervizelésére vonatkozó felelősségbiztosításnak fennállásáról 

szóló igazolást. 

 

MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILAT-

KOZATOK, IGAZOLÁSOK 

M1.) Az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja 

alapján mindkét rész vonatkozásában csatolja az ajánlati felhívás feladásától vissza-

felé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti referen-

ciáit ismertető nyilatkozatot vagy igazolást, megjelölve az ellenszolgáltatás nettó 

összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban), a 

szerződést kötő másik felet (nevét és címét), a szerződés tárgyát (olyan részletesség-

gel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés 

kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozik arról, hogy a teljesítés 

az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (8. sz. melléklet) 

 

M2.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja 

alapján csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezését, 

végzettségét tartalmazó nyilatkozatot, továbbá a szakemberek szakmai tapasztalatát 

ismertető, sajátkézzel aláírt szakmai önéletrajzokat (szakmai tapasztalat bemutatása 

év és hónap megjelöléssel történjen), az elvárt szakmai jogosultságról szóló 

igazolások, tanúsítványok másolata. (9. sz. melléklet) 

 

M3.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja 

alapján csatolja a nyilatkozatát, miszerint 1 db N1 vagy N1G kategóriájú, legfeljebb 

3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel bíró áruszállító gépkocsi a 

szerződés teljesítésének hatálya alatt rendelkezésre fog állni. Ajánlattevő nyújtsa be 

továbbá a forgalmi engedély másolatát, továbbá, amennyiben nem saját tulajdonban 

álló gépjárművet jelöl meg, akkor a vonatkozó bérleti vagy lízing szerződés 

másolatát. 

 

M4.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja 

alapján a csatolja az ISO 9001:2008 és az ISO13485:2003 szabványok által előírt 

minőségirányítási követelményeknek való megfelelést igazoló tanúsítványokat. 

 

 

 

10. A benyújtandó dokumentumok részletezése 

 

10.1. Tartalomjegyzék 
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Oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy a jelentkezésben lévő dokumen-

tumok mely oldalon találhatók meg úgy, hogy az esetleges hiánypótlási felhívásban vagy az 

ajánlati jelentkezésben szereplő nem egyértelmű kijelentésekkel kapcsolatos felvilágosítás-

kérésben az iratok helye egyértelműen azonosítható legyen. Elegendő a szöveget, számokat 

vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és 

hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

 

10.2. Felolvasólap(ok): Cégszerűen alá kell írni és a jelen közbeszerzési dokumentumok 2. 

számú melléklete szerint kitöltve kell az ajánlathoz csatolni. 

 

Az ajánlatban az ellenszolgáltatás összegét, mint ajánlati árat magyar forintban (HUF), 

nettó értékben kérjük megadni. 

 

 

10.3. Nyilatkozat az alvállalkozókról és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetekről 

 

Az ajánlatban meg kell jelölni 

 

a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő alvállalkozót 

kíván igénybe venni, 

 

b. az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés 

benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

 

c. amennyiben az alkalmassági feltételeknek más szervezet (vagy személy) kapacitására tá-

maszkodva kíván megfelelni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek 

igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. 

 

A fenti adatokat a 3. számú melléklet kitöltésével kell megadni. Ha az Ajánlattevő a fenti 

szervezetek közül egyiket sem veszi igénybe, a mellékletet akkor is csatolni kell a jelent-

kezéséhez, és a táblázatok üresen hagyásával, kihúzással, vagy szövegesen jelezni kell 

ezen szervezetek mellőzését. 

 

 

10.4. Kizáró okok fenn nem állását igazoló okiratok 

 

Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek), az EEKD-ban kell igazolnia, hogy nem tartozik a 

Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. 

 

Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) az EEKD kitöltésével kell nyilatkozni a Kbt. 62. § (1)-

(2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. 

 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbíróság-

hoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megkül-

dött igazolást. 

 

Ajánlatkérő kéri a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § b) és i) pontja, továbbá a 321/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet. 30. § (1) bekezdés szerinti elektronikus nyilvántartáson felüli, egyéb 

kizáró okok igazolására alkalmas, az előírt feltételeknek (hatósági, elektronikus, ingyenes) 

megfelelő nyilvántartások ajánlatban történő megjelölését. 

 

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján Ajánlattevő köteles nyilatkozni az EEKD-ban arról, hogy 

a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót. 
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10.5. Gazdasági – pénzügyi alkalmasságot igazoló iratok 

  

Ajánlattevő az EEKD kitöltésével nyilatkozik, hogy megfelel az előírt alkalmassági követel-

ményeknek.  

 

Ajánlattevőt később az ajánlatok elbírálását követően megfelelő határidő tűzésével felhívhatja 

Ajánlatkérő, hogy igazolja az alkalmassági kritériumoknak való megfelelést a Kbt. 69. § (4) 

alapján.  

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, il-

letve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak 

a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő bármely más szervezet (vagy sze-

mély) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 

függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a 

részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjá-

nak megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazo-

lása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra 

is támaszkodik. Az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet az előírt igazolási módokkal 

azonos módon - azaz kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében kitöltött EEKD 

benyújtásával, illetve külön felhívásra a fent írt dokumentumok benyújtásával - köteles igazol-

ni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

 

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolá-

sához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az 

ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár meg-

térítéséért. 

 

10.6. Műszaki- szakmai alkalmasságot igazoló iratok 

 

Ajánlattevő az EEKD kitöltésével nyilatkozik, hogy megfelel az előírt alkalmassági követel-

ményeknek.  

 

Ajánlattevőt később az ajánlatok elbírálását követően megfelelő határidő tűzésével felhívhatja 

Ajánlatkérő, hogy igazolja az alkalmassági kritériumoknak való megfelelést a Kbt. 69. § (4) 

alapján.  

 

A referenciák ismertetését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésekben foglal-

taknak megfelelően kell elvégezni: 

 

a) Ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5.§ (1) bekezdése  a-c) és e) pontja szerinti szerve-

zet, illetve nem magyarországi szervezet esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján minősül ajánlatkérőnek, akkor az általa ki-

adott vagy aláírt igazolással. 

 

b) Ha a szerződést kötő másik fél az a ) ponthoz képest egyéb szervezet, akkor az általa kiadott 

vagy aláírt igazolással vagy az ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet nyilatkozatával.  

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
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Az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) 

kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függet-

lenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a rész-

vételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása 

érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is 

támaszkodik. Az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet az előírt igazolási módokkal 

azonos módon - azaz kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében kitöltött EEKD 

benyújtásával, illetve külön felhívásra a fent írt dokumentumok benyújtásával - köteles igazol-

ni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

 

Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses 

vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, 

hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

 

A Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, 

képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai 

tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazda-

sági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan 

mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e 

kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az al-

kalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a tel-

jesítésben. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető 

igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre 

vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kö-

telezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt 

kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra 

vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, 

hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerző-

dés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben 

foglaltaknak megfelel. 

 

10.7. Közös ajánlati jelentkezést benyújtók megállapodása 

 

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az Ajánlattevők együttműködési megállapodását. 

 

Együttműködési megállapodás minimális tartalma:  

- tartalmazza a közös ajánlattevők nevét, székhelyét, 

- tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 

- tartalmazza a szerződés aláírása módjának ismertetését; 

- tartalmazza azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan 

képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet; annak a 

természetes személynek a nevét, aki a közös ajánlattevők képviseletében nyilatkozatot 

tenni és aláírni jogosult, 

- tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők feladatmegosztását, a szerződéses árból va-

ló részesedésük mértékét, valamint a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova 

az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet; 

- tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelős-

séget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződés-

szerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 
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- tartalmazza azon nyilatkozatot, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján ér-

vényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem 

függ felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontófeltételtől, valamint harmadik személy 

vagy hatóság jóváhagyásától, nyertesség esetén a közös ajánlatot létrehozó megállapodás 

érvényes marad a megállapodásból fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű telje-

sítéséig, 

- A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaz-

nia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, 

hogy a közös ajánlattevők személye az ajánlattételi határidő lejárta után nem módosítható 

 

10.8. Üzleti titok körének meghatározása 

 

Amennyiben Ajánlattevő az ajánlatban üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. 

§] közöl, úgy az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Ezen ira-

tokat elkülönített módon kell elhelyeznie az ajánlatban. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizá-

rólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő 

üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. 

 

Ajánlattevő 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. Az ajánlattevő által 

adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

Nem nyilváníthatóak üzleti titoknak különösen: 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántar-

tásból bárki számára megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemuta-

tott 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szol-

gáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és ada-

tokat, 

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatko-

zó információkat és adatokat, 

d) az ajánlatban meghatározott szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meg-

határozható elemét, amely tekintetében a fent írt feltételek az ajánlattevő által igazoltan fen-

nállnak, 

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a 

szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 

meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján 

nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

 

 

  



15 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

Tartalomjegyzék 

 

 

 

 

  



16 

 

 

2. sz. melléklet 

 

 

FELOLVASÓLAP 

-I. rész: Röntgen gépek karbantartása, szervizelése - 

 

Ajánlattevő neve:   

Címe:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe: 

Kapcsolattartó neve:  

Adószám: 

  

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Ajánlatkérő által „Gyó-

gyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások, műszer kataszter 

felmérése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az eljárás I., Röntgen gépek karbantartása, 

szervizelése része vonatkozásában ajánlatot nyújtok be az alábbiak szerint: 

 

 

Részszempont Ajánlat  

1. Karbantartási szolgáltatás hibás, illetve késedelmes teljesítésből 

adódó kötbér mértéke naponta (az adott havi Szolgáltatási díjra vetít-

ve, %-ban megállapítva legalább 1% legfeljebb 3%) 

 

2. Vállalt jótállási garancia javítás-karbantartás esetében (egész hóna-

pokban kifejezve, legalább 12 hónap) 

 

3. Vállalt jótállási garancia beépített alkatrész tekintetében (egész 

hónapokban kifejezve, legalább 12 hónap) 

 

4. Nettó ajánlati ár (szolgáltatási díj nettó Ft/ hónap)  

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

………………………………………………….. 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 
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FELOLVASÓLAP 

-II. rész: Orvosi  gép-műszerek karbantartása, szervizelése - 

 

 

Ajánlattevő neve:  

Címe:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe: 

Kapcsolattartó neve: 

Adószám: 

  

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Ajánlatkérő által „Gyó-

gyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások, műszer kataszter 

felmérése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az eljárás II., Orvosi gép-műszerek karbantar-

tása, szervizelése része vonatkozásában ajánlatot nyújtok be az alábbiak szerint: 

 

 

Részszempont Ajánlat  

1. Hibás, illetve késedelmes teljesítésből adódó kötbér mértéke napon-

ta (az adott havi vállalkozási díjra vetítve, %-ban megállapítva, lega-

lább 1% legfeljebb 3%) 

 

2. Vállalt jótállási garancia javítás-karbantartás esetében (hónapokban 

kifejezve, legalább 12 hónap) 

 

3. Vállalt jótállási garancia beépített alkatrész tekintetében (hónapok-

ban kifejezve, legalább 12 hónap) 

 

4. Nettó ajánlati ár (vállalkozási díj nettó Ft/ hónap)  

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

………………………………………………….. 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 
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FELOLVASÓLAP 

- III. rész: Műszer kataszter felmérése - 

 

 

Ajánlattevő neve:  

Címe:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe: 

Kapcsolattartó neve: 

Adószám: 

  

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Ajánlatkérő által „Gyó-

gyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások, műszer kataszter 

felmérése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az eljárás III. rész: Műszer kataszter felmérése 

része vonatkozásában ajánlatot nyújtok be az alábbiak szerint: 

 

Részszempont Ajánlat:  

1. Előírtnál (125 munkanap) korábbi teljesítési határidő (munkanapok száma, előny a 

több, tehát a határidőt csökkentő munkanapok számát kell megadni ) 

…munkanap 

2. Nettó ajánlati ár  Nettó…..Ft 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

………………………………………………….. 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 
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2/A. sz. melléklet 

ÁRTÁBLÁZAT AZ  I. RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN 

  Eszköz megnevezése Nettó szolgáltatási 

díj/hónap 

1 1 db RTG, Bucky állvány tip:BA-1   

2 1 db RTG. Horizontális Rétegfelvételi szerk.   

3 1 db RTG. Motoros döntésű vizsg. szerk. tip:UV-4/A   

4 1 db RTG. Berendezés 2 mh. tip:EDR-750/B   

5 1 db RTG. Filmelőhívó félautomata tip:Protec 1170   

6 1 db RTG. Képerősítő rendszer tip:Emerix 22805 eszközhöz   

7 1 db RTG. Filmkiértékelő 100x100 tip:Soliscope   

8 1 db RTG. Ernyőszűrő berendezés Canon   

9 1 db Röntgen generátor Emerixhez 11548 eszköz tartozik   

10 1 db RTG Belgyógyászati képerősítő berendezés tip:BK9/6-4-1   

11 1 db RTG. Berendezés tip:EDR.-750/B   

12 1db RTG. Lapfilmelőhívó automata tip:Pentacom AR-510   

13 1 db RTG.Fogászati képfeldolgozóval/RV/   

14 1 db RTG. Filmelőhívó fog.automata/Periomat/   

15 1 db VELOPEX INTRAX FOG.RTG.ELÖHIVO AUTOMAT NAPFÉNY 

BETÖLTÖVEL 

  

16 1 db RTG. Filmelőhívó fogászati automata   

17 1 db RTG.készülék+szék fog./Stomax/   

18 1 db RTG.fogászati oromatic/708 CC/   

19 1 db RTG.Filmelöhivó fog.automata/Periomat/   

20 1 db Panoráma rtg.készülék   

21 1 db Intraorális digitális rtg.   

22 1 db Falikaros röntgen   

23 1 db Falikaros röntgen - Minray Intraoral   

24 1 db RTG.Fog.készülék/Stomax-loo/   

25 1 db Röntgendigitalizáló - Digora Optima Mini   
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26 1 db SHIMADZU Sonialvision Safire /Digitális vizsgáló szerkezet/   

27 2 db FUJIFILM AcSelerate FDR 200 /röngen felvételi rendszer/   

28 1 db PACS rendszer Hardware/softver elemekkel,Inf.rendszer.verzió: 

4.4.5 

  

Összesen (felolvasólapon ezt kell megadni!)  Ft/hó 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 ………………………………………………….. 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása 
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3. sz. melléklet 

Ajánlati nyilatkozat 

 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (Ajánlattevő megne-

vezése) …………………………. (Ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt 

nyilvántartó cégbíróság / szervezet neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma / nyil-

vántartási száma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) „Gyó-

gyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások, műszer kataszter 

felmérése” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás I., Röntgen gépek karbantartása, szervizelése 

részével összefüggésben. 

 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján
1
, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban 

meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe
2
: 

 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni  

 

 

 

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

meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat veszem 

igénybe:  

 

Alvállalkozó neve, címe 
A közbeszerzés azon része, amellyel 

összefüggésben szerződést fog kötni 

  

  

 

Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján
3
, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et 

kívánjuk igénybe venni
4
: 

 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (név, cím) 

Az alkalmassági feltétel
5
, amelynek 

igazolásához a kapacitást nyújtó szer-

vezet erőforrására támaszkodik (a 

felhívás vonatkozó pontjának megje-

lölése) 

  

  

                                                           
1 66. § (6) Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló 

eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az 

Ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni. b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és 

az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
2 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  

3 Kbt. 65. § (7): Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szerve-

zet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet 

és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelménye-

ket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is tá-

maszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, 

amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésé-

nek időtartama alatt. 
4 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
5 Kbt. 65. § (8): Az a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkal-

masság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesí-

tésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
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A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott – álta-

lunk teljes körűen megismert – dokumentumokon alapszik. 

 

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi beszerzés teljesítéséhez szükséges kötelezettségeinket mara-

déktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az 

ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlati felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk. 

 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerző-

déstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük. 

 

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

o a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

……………………………………- vállalkozásnak
6
 minősül /  

o nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya 

alá
7
. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 ………………………………………………….. 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 

  

                                                           
6 Mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály 

rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni. 

7 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 
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Ajánlati nyilatkozat
8
 

 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (Ajánlattevő megne-

vezése) …………………………. (Ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt 

nyilvántartó cégbíróság / szervezet neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma / nyil-

vántartási száma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) „Gyó-

gyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások, műszer kataszter 

felmérése” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás II., Orvosi  gép-műszerek karbantartása, 

szervizelése részével összefüggésben. 

 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján
9
, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban 

meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe
10

: 

 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni  

 

 

 

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

meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat veszem 

igénybe:  

 

Alvállalkozó neve, címe 
A közbeszerzés azon része, amellyel 

összefüggésben szerződést fog kötni 

  

  

 

Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján
11

, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et 

kívánjuk igénybe venni
12

: 

 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (név, cím) 

Az alkalmassági feltétel
13

, amelynek 

igazolásához a kapacitást nyújtó szer-

vezet erőforrására támaszkodik (a 

felhívás vonatkozó pontjának megje-

lölése) 

  

  

 

                                                           
 
9 66. § (6) Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló 

eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az 

Ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni. b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és 

az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
10 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”.  

11 Kbt. 65. § (7): Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szerve-

zet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet 

és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelménye-

ket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is tá-

maszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, 

amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésé-

nek időtartama alatt. 
12 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
13 Kbt. 65. § (8): Az a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkal-

masság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesí-

tésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
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A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott – álta-

lunk teljes körűen megismert – dokumentumokon alapszik. 

 

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi beszerzés teljesítéséhez szükséges kötelezettségeinket mara-

déktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az 

ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlati felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk. 

 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet 

megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt feltételekkel teljesítjük. 

 

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

o a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

……………………………………- vállalkozásnak
14

 minősül /  

o nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya 

alá
15

. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 ………………………………………………….. 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

  

                                                           
14 Mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály 

rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni. 

15 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni vagy a megfelelőt egyértelműen jelölni. 
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Ajánlati nyilatkozat 

 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (Ajánlattevő megne-

vezése) …………………………. (Ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt 

nyilvántartó cégbíróság / szervezet neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma / nyil-

vántartási száma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) „Gyó-

gyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások, műszer kataszter 

felmérése” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás III., Műszer kataszter felmérése részével 

összefüggésben. 

 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján
16

, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban 

meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe
17

: 

 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni  

 

 

 

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

meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat veszem 

igénybe:  

 

Alvállalkozó neve, címe 
A közbeszerzés azon része, amellyel 

összefüggésben szerződést fog kötni 

  

  

 

Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján
18

, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et 

kívánjuk igénybe venni
19

: 

 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (név, cím) 

Az alkalmassági feltétel
20

, amelynek 

igazolásához a kapacitást nyújtó szer-

vezet erőforrására támaszkodik (a 

felhívás vonatkozó pontjának megje-

lölése) 

  

  

 

                                                           
16 66. § (6) Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló 

eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az 

Ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni. b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és 

az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
17 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  

18 Kbt. 65. § (7): Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szerve-

zet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet 

és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelménye-

ket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is tá-

maszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, 

amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésé-

nek időtartama alatt. 
19 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
20 Kbt. 65. § (8): Az a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkal-

masság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesí-

tésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
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A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott – álta-

lunk teljes körűen megismert – dokumentumokon alapszik. 

 

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi beszerzés teljesítéséhez szükséges kötelezettségeinket mara-

déktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az 

ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlati felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk. 

 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerző-

déstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük. 

 

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

o a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

……………………………………- vállalkozásnak
21

 minősül /  

o nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya 

alá
22

. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 ………………………………………………….. 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 

  

                                                           
21 Mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály 

rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni. 

22 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 
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4. sz. melléklet 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa
23

 

A kihúzott részeket ne töltse ki! 

 

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/7 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 

(2016. január 5.) 

az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának 

meghatározásáról 

 

MELLÉKLETEI 

 

 

                                                           
23

 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.  
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1. MELLÉKLET 

Kitöltési útmutató 

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a 

hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként. A 

2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvá-

nítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki kell, illetve 

ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási szempontoknak, és adott esetben megfelel az 

objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó, alkalmasnak minősített 

részvételre jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a kiválasztá-

si kritériumokhoz kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának köte-

lezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők feladatát meg-

könnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési dokumentum 

használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely rendelkezései relevánsak a III. rész A. szaka-

szára
24

 vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal egyenértékű 

igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet nem bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy pontosítva, 

hogy mely hivatkozásokat és információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő szervek vagy a 

közszolgáltató ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz. 

Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkérő szerveknek és a 

közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívásban 

hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban 

jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a gazdasági szereplőktől, beleértve annak egy-

értelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben meghatározott információt
25

 meg kell adni vagy nem 

kell megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi 

igénybe
26

. Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, hogy ezt az információt közvet-

lenül az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában jelzik, például az 

ESPD-szolgáltatás felhasználásával 

(https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ecertis2/resources/espd/index.html
27

), 

amelyet a Bizottság szervezeti egységei díjmentesen fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgál-

tató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezé-

sére bocsátani.  

A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbe-

széd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági szereplőknek be kell 

nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot 

is.
28

 A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételével az eljárás nyerteséül kiválasztott 

ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat.  

                                                           
24Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, y és z cikke alapján, erről 

nyilatkoznia kell a bűnszervezetben vagy pénzmosásban való részvételért kapott ítélettel kapcsolatos információ kitöltése 

során... 
25Kizárási okokra vonatkozó információ. 
26Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 2014/25/EU irányelv 88. cikke (5) 

bekezdésének harmadik albekezdését 
27Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak linkje kerül feltüntetés-

re, vagy egyéb módon elérhető lesz. 
28Összetettebb a helyzet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, amelyekről a 2014/24/EU irányelv 32. 

cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések igen eltérő valós helyzetekre vonatkoznak. 

Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy egyéb tekintetben 

nem lenne helyénvaló 1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő lehetséges (a két irányelvet tekintve, a 2014/24/EU 

irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d) pontja, valamint (5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU 

irányelv 50. cikkének c), e), f) és i) pontja), és 2) a sürgősségi helyzetből adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) 

bekezdésének c) pontja, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk 

esetében az ügylet egyéni sajátosságai miatt (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU 

irányelv 50. cikkének g) pontja).  

Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene kérni a fennmara-

dó esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs sürgősségi helyzet, és az ügylethez nem 

kötődnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének 

a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében.  
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A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagy-

hatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot olyan 

közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU vagy a 

2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a szociális 

és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó beszerzé-

seknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályozás)
29

. Hasonlóképpen a tagállamok szabályozhatják, 

vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy 

használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós szerződések odaítélésével 

kapcsolatban is, attól függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv
30

 hatálya alá tartoznak-e. 

 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik 

ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, vagy azok egy ré-

szét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges. 

A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően 

vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általánosabban – a kizá-

rási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges 

információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja 

bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.  

A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési dokumen-

tumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak, amennyi-

ben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az információ beil-

lesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelelő funkciókkal, amelyek e 

célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESDP szolgáltatásban. Természetesen lehetőség 

lesz az információ ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak segítségével is, 

például a gazdasági szereplő informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) tárolt infor-

máció felhasználásával. 

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes 

európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban 

ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható
31

. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az 

egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai 

felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás minden esetben lehetővé teszi a gazdasági szereplők 

számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé 

téve számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ 

újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt 

elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé 

teszi a gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumen-

tumuk kinyomtatását papíralapú dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommunikációtól 

eltérő módon eljuttathatnak az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek
32

. 

Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazda-

sági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az adott 

kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az ajánlatké-

rő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.  

Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok
33

 részen-

ként változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozó-

an ki kell tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempont-

ok vonatkoznak). 

                                                           
29A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke. 
30Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 

2014.3.28., 1. o.). 
31Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését. 
32Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely elektronikus úton mellékletként 

elküldhető. Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők a későbbiekben újra fel tudják használni az információt, a kitöltött egységes 

európai közbeszerzési dokumentumot megfelelő elektronikus formában kell elmenteniük (mint pl. .xml). 
33Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek legnagyobb becsült értékének 

függvényében kell megállapítani. 
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A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok
34

 kiállításáért melyik hatóság 

vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos 

nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat. 

Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok előírhat-

ják
35

 számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen kérdésre korlátozzák 

arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az előírt kiválasztási szempontoknak, 

igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy dokumentáció bekérése követheti, körültekintően 

el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív terheket rójanak a gazdasági szereplőkre azáltal, hogy 

egy adott közbeszerzési eljárásban minden résztvevőtől szisztematikusan bekérik a tanúsítványokat 

vagy egyéb igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot, amelynek során megkülönböztető módon azo-

nosítják be azokat a gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen dokumentációt kérnek.  

Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett doku-

mentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő hozzáféréssel 

szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben bekért információ az 

igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus dokumentációt kérnek, akkor a gazdasági 

szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges információt a kiválasztási szempontok 

ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, nem 

pedig közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.    

Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében, 

hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz, 

közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat 

nyilvántartási számát stb.). Ennek közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az aján-

latkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló 

95/46/EK irányelvet
36

 végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó 

dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre, bünte-

tőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz.  
A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági 

szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított vonat-

kozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért adatok vonatkozásában 

benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való 

felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító szervezet által kibocsá-

tott tanúsítványt. 

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez 

nem veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai közbeszerzési dokumentumot 

kell kitöltenie.  

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok teljesítéséhez 

más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő szerv 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma 

mellett kézhez kapjon egy külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely minden 

egyes igénybe vett szervezet vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat
37

. 

Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott esetben ide-

iglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk tekintetében 

minden egyes részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes európai közbeszerzési dokumen-

tumot kell benyújtania. 

Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testületének 

egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak 

kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, lehetséges, hogy mindegyiküknek 

                                                           
34Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények teljesítéséről az első 

alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről a lehetőségről a további magyarázatot lásd lent. 
35Az ilyen előírások lehetnek általános jellegűek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl. csak nyílt eljárásoknál, 

vagy kétszakaszos eljárásoknál csak akkor, amikor minden részvételre jelentkezőt felhívnak a részvételre. 
36Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában 

az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.). 
37Lásd a II. rész C. szakaszát. 
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alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól füg-

gően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet, 

hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem szükséges aláírás, 

amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként 

küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja 

(biztosítják)
38

. 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivata-

los Lapjában tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a 

fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési do-

kumentum létrehozásához és kitöltéséhez.  

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlat-

kérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehető-

vé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Az egységes európai közbeszerzési doku-

mentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.  

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll: 

– I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató aján-

latkérőre vonatkozó információk 

– II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

– III. rész: Kizárási okok: 

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok (a 2014/24/EU irányelv 57. 

cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv 

80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára 

is kötelező, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, 

dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat). 

– B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötele-

zettség megszegésével kapcsolatos okok (jogerős és kötelező határozat esetén alkal-

mazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelező. 

Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 

2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a közszolgálta-

tó ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák 

ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes tagállamok nemzeti 

joga nem jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé teheti alkalmazásu-

kat.). 

– C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel 

kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését) (olyan esetek, 

amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok 

alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) 

bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy ajánlat-

kérő szerv-e, eldöntheti, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy tagállamuk 

előírhatja számukra ezek alkalmazását). 

– D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok  

– IV. rész: Kiválasztási kritériumok
39

: 

                                                           
38Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban olyan e-mail útján 

küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor előfordulhat, hogy az egységes európai közbe-

szerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem szükséges(ek). Az is lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési 

dokumentumon elektronikus aláírás sem szükséges, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektroni-

kus közbeszerzési platformba van illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van szükség. 
39A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – függetlenül attól, hogy ajánlat-

kérő szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. cikkében előírt kiválasztási szempontokat (IV. 

rész, A., B. és C. szakasz).  
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– : Az összes kiválasztási szempont általános jelzése 

– A: Alkalmasság 

– B: Gazdasági és pénzügyi helyzet 

– C: Technikai és szakmai alkalmasság 

– D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok
40

 
41

 

– V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése
42

 

– VI. rész: Záró nyilatkozat 

                                                           
40A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok tekintetében (IV. rész, D. 

szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU 

irányelv 81. cikke lényegében ugyanaz. 
41A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a közszolgáltató ajánlatké-

rőknek objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a résztvevőket. A fent leírtak szerint ezek bizonyos 

esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt szempontok, vagy lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak ma-

gukba (lásd a 9. és a 11. lábjegyzetet). Az objektív szabályok és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott 

közszolgáltató ajánlatkérőre vagy egy adott közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az egysé-

ges formanyomtatvány.  
42A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése tekintetében (V. rész), 

azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 

78. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy e részvevők számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetés mentes 

szempontok vagy szabályok alapján kell végezni. 
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Ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő/kapacitás szervezet a felhívásban 

előírt kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében előzetes igazolásként csak az EEKD 

kitöltött és aláírt formanyomtatványát nyújtja be, majd ezt követően, az eljárás eredményéről szóló 

döntés meghozatala előtt a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint, az ajánlatkérő erről szóló felhívásától szá-

mított 5 munkanapon belül utólagosan igazolások, nyilatkozatok benyújtásával igazolja alkalmasságát 

illetve a kizáró okok hatálya alá nem tartozását.  

 

– 2. MELLÉKLET 

– AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTAT-

VÁNYA 

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

vonatkozó információk 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra ke-

rül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást
43

 használták az egységes euró-

pai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vo-

natkozó hirdetmény
44

 hivatkozási adatai: 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma […], dátum [….], [..] oldal,  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : 2017/S 095-186874 

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlat-

kérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehető-

vé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. 

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, 

hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű 

azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [ ] 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-

szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöl-

téséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása
45

 Válasz: AK17836 

Név:  Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlá-

tolt Felelősségű Társaság 

 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: Szolgáltatás-megrendelés 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismerte-

tése
46

: 
„Gyógyászati berendezéssekkel kapcsolatos javí-

tási és karbantartási szolgáltatások, műszer ka-

taszter felmérése” 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató aján-

latkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám 

(adott esetben)
47

: 

[   ] 

                                                           
43A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a köz-

szolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére. 
44Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződési 

hirdetmény. 

Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szer-

ződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény 
45A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni 

minden résztvevő beszerző nevét. 
46Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 

http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/ajanlatkero/portal_AK17836/
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Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb informáci-

ót a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Azonosítás: 
Válasz: 

Név: [   ] 

Héa azonosító szám (uniós adószám), adott eset-

ben: 

Ha nincs héa azonosító szám, kérjük egyéb nem-

zeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, 

ha szükséges. 

[   ] 

[   ] 

Postai cím:  [……] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek
48

: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvál-

lalkozás
49

? 

[] Igen [] Nem 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott
50

: A gazda-

sági szereplő védett műhely, szociális vállalko-

zás
51

 vagy védett munkahely-teremtési progra-

mok keretében fogja teljesíteni a szerződést? 

Ha igen, 
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyze-

tű munkavállalók százalékos aránya? 

Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett 

munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hát-

rányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájá-

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

[….] 

                                                                                                                                                                                     
47Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
48Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
49Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 

36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.  

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mér-

legfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. 

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérleg-

főösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; 
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, 

és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 

millió eurót. 
50Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 
51Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. 
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ba vagy kategóriáiba tartoznak.  

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az 

elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéké-

ben, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazo-

lással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer kere-

tében)? 

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható 

Ha igen: 

Kérjük, válaszolja meg e szakasz további ré-

szeit, e rész B. szakaszát és amennyiben rele-

váns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse 

ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki 

és írja alá a VI. részt.  

a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy 

az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási 

vagy igazolási számot: 

b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsít-

vány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel: 

 

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken 

a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben 

a hivatalos jegyzékben elért minősítést
52

: 

d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 

kiválasztási szempontra kiterjed? 

Ha nem: 

Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor 

töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., 

B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, 

ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési 

dokumentumok ezt előírják: 
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a 

társadalombiztosítási járulékok és adók megfize-

téséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, 

amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a 

közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvet-

lenül beszerezze azt bármely tagország díjmente-

sen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhe-

tő, kérjük, adja meg a következő információkat:  

 

 

 

 

 

 

a) [……] 

 

b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……] 

 

c) [……] 

 

 

 

d) [] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

e) [] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……] 

Részvétel formája: 
Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt 

a közbeszerzési eljárásban?
53

 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum 

formanyomtatványt nyújtson be. 

Ha igen: 
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoport-

ban betöltött szerepét (vezető, specifikus felada-

 

a:) [……] 

 

                                                           
52A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
53Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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tokért felelős, ...): 

b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a 

közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő cso-

port tagjai: 

c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: 

 

b): [……] 

 

 

c): [……] 

Részek Válasz: 

Adott esetben annak a résznek (azoknak a részek-

nek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szerep-

lő pályázni kíván: 

[   ] 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosul-

tak képviselni a gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: Válasz: 

Teljes név;  

valamint a születési idő és hely, ha szükséges:  

[……]; 

[……] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 

Postai cím: [……] 

Telefon: [……] 

E-mail cím: [……] 

Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre 

vonatkozó információkat (a képviselet formája, 

köre, célja stb.): 

[……] 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: Válasz: 

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási 

kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. 

részben feltüntetett kritériumoknak és szabályok-

nak való megfelelés során a gazdasági szereplő 

igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait?  

[]Igen []Nem 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbe-

szerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatá-

rozott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szer-

vezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a 

minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében 

azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás 

kivitelezéséhez igénybe vehet.  

Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez rele-

váns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott informá-

ciókat is
54

. 

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI 

SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlat-

kérő kifejezetten előírja ezt az információt.) 

Alvállalkozás: Válasz: 

                                                           
54Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
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Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés 

bármely részét alvállalkozásba adni harmadik 

félnek? 

[]Igen []Nem 

Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja 

fel a javasolt alvállalkozókat:  

[…] 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az 

e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a 

III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállalkozói kategóriára) néz-

ve. 

III. rész: Kizárási okok 

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

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

1. Bűnszervezetben való részvétel
55

; 

Korrupció
56

; 

Csalás
57

; 

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény
58

; 

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása
59

; 

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái
60

 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt 

okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések sze-

rinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kap-

csolatos okok: 

Válasz: 

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt 
vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy 

felügyelő testületének tagját, illetve az e testüle-

tek képviseletére, az azokban való döntéshozatal-

ra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel 

rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyi-

kéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt 

évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetle-

nül meghatározott kizárás időtartama továbbra is 

alkalmazandó?  

[] Igen [] Nem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhe-

tő, kérjük, adja meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……]
61

 

                                                           
55A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 

2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
56Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről 

szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható 

korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében 

meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági 

szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. 
57Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 

48. o.) 
58A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 

1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűn-

cselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. 
59A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről 

szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében 

meghatározottak szerint. 
60Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 

2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
61Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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Amennyiben igen, kérjük,
62

 adja meg a követke-

ző információkat: 

a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok 

közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (oka-

it), 

b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 

c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megálla-

pítja: 

 

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

 

 

b) [……] 

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

pont(ok) [   ] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhe-

tő, kérjük, adja meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……]
63

 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 

olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási 

okok ellenére igazolják megbízhatóságát
64

 (ön-

tisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket
65

: 

[……] 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELE-

ZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizeté-

se: 

Válasz: 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes kötele-

zettségét az adók és társadalombiztosítási járu-

lékok megfizetése tekintetében, mind a székhe-

lye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő 

szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagálla-

mában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól? 

[] Igen [] Nem 

 

 

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

a) Érintett ország vagy tagállam 

b) Mi az érintett összeg? 

c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 

1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: 

 Ez a határozat jogerős és kötele-

ző? 

– Kérjük, adja meg az ítélet vagy a 

határozat dátumát. 

– Ítélet esetén, amennyiben erről 

közvetlenül rendelkezik, a kizá-

rási időtartam hossza: 

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezett-

ségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, tár-

sadalombiztosítási járulékokat és az esetleges 

Adók 
Társadalombiztosítási 

hozzájárulás 

 

a) [……] 

b) [……] 

 

 

c1) [] Igen [] Nem 

[] Igen [] Nem 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, részle-

tezze: [……] 

 

a) [……] 

b) [……] 

 

 

c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] 

Nem 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, részle-

                                                           
62Kérjük, szükség szerint ismételje. 
63Kérjük, szükség szerint ismételje. 
64A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 
65Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak tükröznie 

kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  
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kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek 

megfizetésére kötelezettséget vállalt? 

tezze: [……] 

Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok 

befizetésére vonatkozó dokumentáció elektroni-

kusan elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
 66

 

[……][……][……] 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZE-

GÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK
67

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási 

okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szak-

mai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.  

Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlen-

ség vagy szakmai kötelességszegés 

Válasz: 

A gazdasági szereplő tudomása szerint meg-

szegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a 

szociális és a munkajog terén
68

? 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 

intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére 

igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek bár-

melyikében van-e: 

a) Csődeljárás, vagy 

b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási 

eljárás alatt áll, vagy 

c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 

d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 

hasonló eljárás következtében bármely hasonló 

helyzetben van
69

, vagy 

e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy 

f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 

Ha igen: 

– Kérjük, részletezze: 

– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek 

miatt mégis képes lesz az alkalmazandó 

nemzeti szabályokat és üzletfolytonos-

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 

 

 

 

                                                           
66Kérjük, szükség szerint ismételje. 
67Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
68E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban 

vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint 
69Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
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sági intézkedéseket figyelembe véve a 

szerződés teljesítésére
70

. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhe-

tő, kérjük, adja meg a következő információkat: 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai 

kötelességszegést
71

?  

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem, 

 

 [……] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket:  

[……] 

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzí-

tását célzó megállapodást más gazdasági szerep-

lőkkel? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bár-

milyen összeférhetetlenségről
72

 a közbeszerzési 

eljárásban való részvételéből fakadóan? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

[…] 

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely 

hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az 

ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató aján-

latkérőnek, vagy részt vett-e más módon a köz-

beszerzési eljárás előkészítésében? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

[…] 

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely ko-

rábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatké-

rő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi 

koncessziós szerződés lejárat előtti megszünte-

tését vagy az említett korábbi szerződéshez kap-

csolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló 

szankciókat? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következő-

ket? 

[] Igen [] Nem 

                                                           
70Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági 

szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő 

mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. 
71Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait. 
72A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. 
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a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a 

kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzé-

séhez szükséges információk szolgáltatása során 

nem tett hamis nyilatkozatot, 

b) Nem tartott vissza ilyen információt, 

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlat-

kérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által 

megkívánt kiegészítő iratokat, és 

d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatké-

rő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas 

információkat megszerezni, amelyek jogtalan 

előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési 

eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félreveze-

tő információkat szolgáltatni, amelyek érdemben 

befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy 

az odaítélésre vonatkozó döntéseket. 

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ 

TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

Tisztán nemzeti kizárási okok Válasz: 

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 

tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vo-

natkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési doku-

mentumok meghatároznak? 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszer-

zési dokumentumokban megkívánt dokumentáció 

elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 

adja meg a következő információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]
73

 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok 

fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztá-

zási intézkedéseket?  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket:  

[] Igen [] Nem 

 

 

[……] 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

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

kijelenti a következőket: 

: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő 

szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hi-

vatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. 

rész  szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene 

töltenie: 

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése Válasz: 

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

                                                           
73Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 

érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 

vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére Válasz: 

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 

tagállamának vonatkozó szakmai vagy cégnyil-

vántartásába
74

: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhe-

tő, kérjük, adja meg a következő információkat: 

[…] 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések-

nél: 
A gazdasági szereplőnek meghatározott enge-

déllyel kell-e rendelkeznie vagy meghatározott 

szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a 

gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti 

országban az adott szolgáltatást nyújthassa?  

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhe-

tő, kérjük, adja meg a következő információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és 

jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e 

ezzel: [ …] [] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 

érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 

vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves árbe-

vétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbe-

szerzési dokumentumokban előírt számú pénz-

ügyi évben a következő: 

És/vagy 
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele 

a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszer-

zési dokumentumokban előírt számú évben a 

következő
75

 (): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhe-

tő, kérjük, adja meg a következő információkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) ár-

bevétele a szerződés által érintett üzleti terü-

letre vonatkozóan, a vonatkozó hirdetményben 

vagy a közbeszerzési dokumentumokban megha-

tározott módon az előírt pénzügyi évek tekinteté-

ben a következő: 

És/vagy 
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele 

a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 

 

 

 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

                                                           
74A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott 

mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük. 
75Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
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a közbeszerzési dokumentumokban előírt szá-

mú évben a következő
76

: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhe-

tő, kérjük, adja meg a következő információkat: 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 

árbevételre vonatkozó információ nem áll rendel-

kezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, 

kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejötté-

nek dátumát vagy azt az időpontot, amikor meg-

kezdte üzleti tevékenységét: 

[……] 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszer-

zési dokumentumokban meghatározott pénzügyi 

mutatók
77

 tekintetében a gazdasági szereplő kije-

lenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) 

a következő(k): 

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhe-

tő, kérjük, adja meg a következő információkat: 

(az előírt mutató azonosítása – x és y
78

 aránya - és 

az érték): 

[……], [……]
79

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási 

összege a következő: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhe-

tő, kérjük, adja meg a következő információkat: 

[……],[……][…]pénznem 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi 

követelmények tekintetében, amelyeket a vonat-

kozó hirdetményben vagy a közbeszerzési doku-

mentumokban meghatároztak, a gazdasági sze-

replő kijelenti a következőket: 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszer-

zési dokumentumokban esetlegesen meghatáro-

zott vonatkozó dokumentáció elektronikus for-

mában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a kö-

vetkező információkat: 

[……] 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 

érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 

vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó közbe-

szerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán
80

 a gazdasági sze-

replő a meghatározott típusú munkákból a 

következőket végezte:  

Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére 

és eredményére vonatkozó dokumentáció elektro-

nikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja 

meg a következő információkat: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hir-

detmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

határozzák meg): […] 

Munkák:  […...] 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra  

                                                           
76Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
77Pl. az eszközök és a források aránya. 
78Pl. az eszközök és a források aránya. 
79Kérjük, szükség szerint ismételje. 
80Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot. 
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irányuló közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán
81

 a gazdasági sze-

replő a meghatározott típusokon belül a követ-

kező főbb szállításokat végezte, vagy a követ-

kező főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A lista 

elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, 

a dátumokat és a közületi vagy magánmegrende-

lőket
82

: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hir-

detmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

határozzák meg): […] 

Leírás összegek dátumok megrendelők 

    
 

2) A gazdasági szereplő a következő szakembe-

reket vagy műszaki szervezeteket
83

 veheti 

igénybe, különös tekintettel a minőség-

ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szerve-

zetekre: 

Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési 

szerződések esetében a gazdasági szereplő a kö-

vetkező szakembereket vagy műszaki szervezete-

ket veheti igénybe a munka elvégzéséhez: 

[……] 

 

 

[……] 

3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása 

érdekében a következő műszaki hátteret veszi 

igénybe, valamint tanulmányi és kutatási léte-

sítményei a következők:  

[……] 

4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-

irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja al-

kalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……] 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy telje-

sítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli eset-

ben – különleges célra szolgáló termékek vagy 

szolgáltatások esetében: 
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési 

vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben 

szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és 

kutatási eszközökre és minőségellenőrzési in-

tézkedéseire vonatkozó vizsgálatok
84

 elvégzését. 

 

 

 

[] Igen [] Nem 

6) A következő iskolai végzettséggel és szak-

képzettséggel rendelkeznek: 

a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, 

és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a köz-

beszerzési dokumentumokban foglalt követelmé-

nyektől függően) 

b) Annak vezetői személyzete: 

 

 

a) [……] 

 

 

 

b) [……] 

7) A gazdasági szereplő a következő környezet-

védelmi intézkedéseket tudja alkalmazni a szer-

ződés teljesítése során: 

[……] 

8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai 

állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó 

három évre vonatkozóan a következő volt: 

Év, átlagos statisztikai állományi létszám: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……], 

Év, vezetői létszám: 

                                                           
81Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot. 
82Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrende-

lőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
83Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vál-

lalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározot-

tak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. 
84A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye 

szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 
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[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……] 

9) A következő eszközök, berendezések vagy 

műszaki felszerelések fognak a gazdasági sze-

replő rendelkezésére állni a szerződés teljesítésé-

hez: 

[……] 

10) A gazdasági szereplő a szerződés következő 

részére (azaz százalékára) nézve 
85

kíván esetleg 

harmadik féllel szerződést kötni: 

[……] 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szer-

ződés esetében: 

A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállí-

tandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat 

vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi 

tanúsítványnak kísérnie; 

Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kije-

lenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt 

hitelességi igazolásokat. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhe-

tő, kérjük, adja meg a következő információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szer-

ződés esetében: 

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági sze-

replő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbe-

szerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel 

rendelkezőként elismert hivatalos minőségelle-

nőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bi-

zonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy 

szabványokra való egyértelmű hivatkozással iga-

zolják a termékek megfelelőségét? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási esz-

közök bocsáthatók rendelkezésre: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhe-

tő, kérjük, adja meg a következő információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a 

minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő 

szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetmény-

ben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvé-

delmi vezetési szabványok 

Válasz: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 

független testület által kiállított igazolást, amely 

tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meg-

határozott minőségbiztosítási szabványoknak 

megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők szá-

mára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabvá-

nyokat is? 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

                                                           
85Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói 

szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik 

ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. 



Oldal 46 / 95 
 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 

eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőség-

biztosítási rendszert illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhe-

tő, kérjük, adja meg a következő információkat: 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 

független testület által kiállított igazolást, amely 

tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt 

környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy 

szabványoknak megfelel? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 

eszközök bocsáthatók rendelkezésre a környe-

zetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabvá-

nyokat illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhe-

tő, kérjük, adja meg a következő információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatké-

rő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben 

való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó ob-

jektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez 

kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó köve-

telmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 

közbeszerzési dokumentumokban található. 

Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség eseté-

ben: 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz: 

A gazdasági szereplő a következő módon felel 

meg a részvételre jelentkezők számának csökken-

tésére alkalmazandó objektív és megkülönbözte-

tés mentes szempontoknak vagy szabályoknak: 

Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb 

igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel min-

degyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő ren-

delkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: 

Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások vala-

melyike elektronikus formában rendelkezésre 

áll
86

, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a 

következő információkat: 

[….] 

 

 

 

[] Igen [] Nem
87

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]
88

 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. 

részben megadott információk pontosak és helytállóak.  

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) 

lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben: 

                                                           
86Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
87Kérjük, szükség szerint ismételje. 
88Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bár-

mely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson 

a kiegészítő iratokhoz
89

, vagy 

b) Legkésőbb 2018. április 18-án
90

 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek 

már birtokában van az érintett dokumentáció. 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy 

közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfe-

lelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hi-

vatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára 

megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.  

 

Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……] 

  

                                                           
89Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.  
90A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. 
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5. számú melléklet 

NYILATKOZAT
91

 

a kizáró okok vonatkozásában 

a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján csatolandó 

 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 

……………….………………….............................................................. (székhely: 

………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogo-

sult képviselője Gyógyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások, 

műszer kataszter felmérése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem 

a kizáró okok vonatkozásában: 

Az általam képviselt gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és d) és e) és f) illet-

ve a 62. § (2) bekezdés a) és b) pontjainak hatálya alá. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

  

                                                           
91 Ezen dokumentumot  közjegyző vagy gazdasági illetve szakmai kamara által hitelesítve kell benyújtani, a 62.§ (1) a) és e) 

pontja tekintetében csak természetes személyeknek, az f) pont tekintetében abban az esetben szükséges nyilatkozni, ha a nem 

természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek A d) pont tekintetében akkor kell nyilatkozni, ha  az  ajánlatte-

vő a  cégnyilvánosságról,  a  bírósági  cégeljárásról  és a  végelszámolásról  szóló  2006.  évi  V.  törvény értelmében  nem  

minősül  cégnek,  vagy  ha  az  adott  szervezet  tevékenységének  felfüggesztésére  a  cégbíróságon  kívül  más hatóság is 

jogosult, 
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6. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában 

a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján csatolandó 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 

……………….………………….............................................................. (székhely: 

………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogo-

sult képviselője „Gyógyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások, 

műszer kataszter felmérése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem 

a kizáró okok vonatkozásában: 

I. 

Az általam képviselt szervezet, mint Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 

62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat, illetve 

nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső az alkalmasság igazolására igénybe vett más 

szervezetet/szervezeteket. 

II. 

 

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet
92

 

- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik. 

 

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy
93

 

a) az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. §r) pontja szerint definiált vala-

mennyi tényleges tulajdonosról
94

: 

neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________
95

 

b) nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–

rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs. 

 

Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpont szerinti nyilatkozat: 

                                                           
92 Megfelelő válasz aláhúzandó vagy más módon egyértelműen jelölendő! 

93 Megfelelő válasz aláhúzandó (a) vagy b) pont) vagy más módon egyértelműen jelölendő! 

94 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § 

r) pontja  szerint tényleges tulajdonos:  

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - 

közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy 

személyes joga szerint jogképes szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozás-

sal vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

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

bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

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

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

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

meghatározták, 

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

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszo-

nöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár 
95 Szükség esetén bővíthető! 
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a) 96
 Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 

tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes joga szerint jog-

képes szervezet nincs. 

b) Nyilatkozom, hogy az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 

résszel vagy szavazati joggal rendelkező olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet van, amely(ek) az alábbi(ak): 

 

 

 

Szervezet neve: Szervezet székhelye: 

  

  

  

  

 

Továbbá nyilatkozom, a fent megjelölt szervezet(ek) tekintetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) 

alpont szerinti kizáró feltétel nem áll fenn. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

   

  

                                                           
96 A megfelelő aláhúzandó, vagy a nem megfelelő törlendő. 
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7. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

a számlavezető pénzügyi intézményekről 

 

A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. ajánlatkérő által indított 

Gyógyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások, műszer kataszter 

felmérése 

elnevezésű eljárásban 

 

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy az ajánlattevő valamennyi pénzforgalmi számlájáról a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt 

pénzügyi intézmények nyilatkozata(i)t becsatolta, az ajánlatban szereplő okirattal igazolt számlavezető 

pénzügyi intézményeken kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet, illetőleg a megjelölte-

ken kívül más számlát nem vezet. 

 

Az eljárást megindító felhívás P.1. alkalmassági követelmény tekintetében az Ajánlattevő számlaveze-

tő pénzügyi intézményei és számlaszámai az alábbiak: 

 .........................................................................  

 .........................................................................  

 .........................................................................  

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

  

aláírás 
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8. számú melléklet 

 

Referenciák bemutatása 

a Kbt. 69. (4) bekezdése szerinti felhívás alapján csatolandó 

 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve) 

……………………………………….(székhelye „Gyógyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási és 

karbantartási szolgáltatások, műszer kataszter felmérése”  tárgyában indított eljárásban, az eljárás 

 

I. rész: Röntgen gépek karbantartása, szervizelése 

II. rész: Orvosi  gép-műszerek karbantartása, szervizelése  

 

vonatkozásában (megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általam képviselt ………………………………………………(Ajánlattevő neve) 

 

az ajánlati felhívás III.1.3 M1.) pontjában előírt alkalmassági feltételnek való megfelelést az alábbi 

referenciákkal kívánom igazolni: 

 

A szerző-

dést kötő 

másik fél 

neve, 

címe 

A szerződés tár-

gya, mennyisége  

(olyan részletes-

séggel, hogy abból 

az alkalmassági 

követelményeknek 

történő megfelelés 

megállapítható 

legyen) 

Az ellenszolgál-

tatás nettó ösz-

szege HUF-ban 

kifejezve 

A teljesítés 

ideje 

(év, hónap, 

nap megjelö-

léssel) 

kezdő és befe-

jező időpont 

megjelölésével 

A referenciá-

ról felvilágo-

sítást adó 

személy neve, 

elérhetősége 

(e-mailcím és 

/vagy telefon-

szám és/vagy 

faxszám) 

A szerződés 

teljesítése az 

előírásoknak 

és szerződés-

nek megfele-

lően történt 

     Igen/Nem 

     Igen/Nem 

     Igen/Nem 

     Igen/Nem 

 

Kelt, …………………… 2017. ………………….. 

 

 

 

……………………………. 

cégszerű aláírás 
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9. számú melléklet 

 

 

Nyilatkozat 

a teljesítéshez rendelkezésre álló szakemberről 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve) 

……………………………………….(székhelye) „Gyógyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási és 

karbantartási szolgáltatások, műszer kataszter felmérése”  tárgyában indított eljárásban, az eljárás 

 

I. rész: Röntgen gépek karbantartása, szervizelése 

II. rész: Orvosi  gép-műszerek karbantartása, szervizelése 

III. rész: Műszer kataszter felmérése 

 

vonatkozásában (megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általam képviselt ………………………………………………(Ajánlattevő neve) 

a fent nevezett közbeszerzési eljárásában a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk 

bevonni: 

I. rész (1 fő):  

Szakember neve Röntgen berendezések javításá-

ban, karbantartásában szerzett 

szakmai tapasztalat hónapokban 

(minimum 60) 

Közép vagy felsőfokú műsza-

ki végzettség megjelölése 

   

 

II. rész  

(1 fő) 

Szakember neve Orvosi-gép műszerek 

karbantartásában, szer-

vizelésében szerzett 

szakmai tapasztalat hó-

napokban (minimum 

24) 

Közép vagy felsőfokú 

műszaki végzettség 

megjelölése 

A Dräger által kiállított 

tanúsítvány, vagy ezzel 

egyenértékű igazolás 

altatógépek, lélegeztető 

gépek, illetve monitorok 

javítására, karbantar-

tására. (Tanúsítvány 

megjelölése) 

    

 

(2 fő)  

Szakember neve Orvosi-gép műszerek karbantar-

tásában, szervizelésében szerzett 

Közép vagy felsőfokú végzett-
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szakmai tapasztalat hónapokban 

(minimum 60) 

ség megjelölése 

   

   

 

III. rész (2 fő):  

Szakember neve Orvosi műszerekkel, és eszkö-

zökkel kapcsolatos szervizelési 

szakmai tapasztalat hónapokban 

(minimum 24) 

Legalább középfokú végzett-

ség megjelölése 

   

 

Kelt, …………………… 2017. ………………….. 

 

 

 

……………………………. 

cégszerű aláírás 
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10. számú melléklet 

 

Nyilatkozat 

a teljesítéshez rendelkezésre álló berendezésekről 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve) 

……………………………………….(székhelye „Gyógyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási és 

karbantartási szolgáltatások, műszer kataszter felmérése”  tárgyában indított eljárásban,  

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általam képviselt ………………………………………………(Ajánlattevő neve) 

a fent nevezett közbeszerzési eljárásában a szerződés teljesítéséhez az alábbi gépjárművel rendelkezik. 

Forgalmi rendszám: 

Gyártmány: 

Típus: 

Kategória: 

Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg: 

Használat jogcíme (tulajdonjog/bérlet/lízing): 

 

Kelt, …………………… 2017. ………………….. 

 

 

 

……………………………. 

cégszerű aláírás 
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A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás: 

 

A Kbt. 73. § (5) bekezdésének megfelelően a közbeszerzési dokumentumok jelen pontja tartalmazza 

tájékoztatásként azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől a részvételre jelentkező/ajánlattevő 

tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 

 

Munkavédelem: 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

 Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 

Fax: (06 1) 795-0884 

Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

 Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

 Telefon: (06 1) 896-2902 

Fax: (06 1) 795-0880 

Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési 

Osztálya 

1036 Budapest, Váradi u. 15. 

 Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. 

 tel: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600 

fax: 06-1-323-3602 

E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

 

Adózás:  

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal  

cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Telefon: +36-1-428-5100  

Fax: +36-1-428-5382.  

Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42  

 

Környezetvédelem:  

 

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség  

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.  

1539 Budapest, Pf. 675.  

Tel.: 1/2249-100  

Fax: 1/2249-262  

Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 

 

mailto:munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
mailto:foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/
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Egészségvédelem:  

 

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Postai cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Központi telefon: +36 1 476 1100 

Központi telefax: +36 1 476 1390 

Elektronikus levélcím: tisztifoorvos@oth.antsz.hu 

Honlap: www.antsz.hu 

 

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős 

Államtitkárság 

Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

Telefonszám: +36-1-795-1200  

E-mail: info@emmi.gov.hu 

 

Egyéb: 

 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  

Budapesti Bányakapitányság  

Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  

Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  

Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810  

Email: bbk@mbfh.hu 

 

A Kbt. 73. § (4) bekezdésében hivatkozott környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezéseket 

tartalmazó nemzetközi egyezmények jegyzékét a Kbt. 4. melléklete tartalmazza. 

  

mailto:%20tisztifoorvos@oth.antsz.hu
https://www.antsz.hu/
mailto:info@emmi.gov.hu
mailto:bbk@mbfh.hu
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SZERZŐDÉSTERVEZETEK 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Röntgen gépek karbantartása, szervizelése (I. rész) 

 

mely létrejött egyrészről az 

 

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. 

Székhely: 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. 

Adószám: 21813278-2-41 

Cégjegyzékszáma:  

Képviseli: Farkas Mária Anna ügyvezető 

továbbiakban, mint Megrendelő 

 
másrészről a  

 
Név:  

Székhely:  
Adószáma:  
Cégjegyzékszáma:  
Bankszámlaszáma:  

Képviseli:  
 
továbbiakban, mint Szolgáltató között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 

PREAMBULUM: Megrendelő 2017. május 16. napján, TED- 2017/S 095-186874 számon nyílt köz-
beszerzési eljárást indított „Gyógyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási és karbantartási 

szolgáltatások, műszer kataszter felmérése” - tárgyban, mely közbeszerzési eljárás I. részének 
(Röntgen gépek karbantartása, szervizelése) nyertese a jelen Szerződés Szolgáltatója lett. 
 

1. A szerződés tárgya 
 

1.1. Budapest Főváros III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő Szent Mar-

git Rendelőintézet Nonprofit Kft. 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. szám alatti székhelyén, il-
letve 1038, Budapest, Csobánka tér 6. és 1032 Budapest, Laktanya út 4. szám alatti telephelyein 
felszerelt, a közbeszerzési dokumentumokkal rendelkezésre bocsátott és jelen szerződés 1. számú 
mellékletét képező géplistában felsorolt berendezések, és eszközök, illetve kiegészítőik átalánydí-
jas szervizszolgáltatása. 

 
2. A Szolgáltató kötelezettségei 
 

2.1. Jelen szerződés keretében a Szolgáltató köteles az 1. számú mellékletben rögzített berendezések 

szakszerű és a gyári előírásnak megfelelő, rendszeres szervizelését, a szerződés időtartama alatt 

felmerülő javításokat, karbantartásokat, időszakos átvizsgálásokat szakszerűen és garanciálisan 

elvégezni a gyári előírásoknak megfelelően, ezen belül köteles különösen az alábbiakat biztosíta-

ni: 

 

Negyedéves gyakorisággal (a megrendelővel történt egyeztetés szerinti időpontban): 

 készülékek, azok elemeinek, alkatrészeinek teljes körű funkcionális átvizsgálása, tesztelé-

se a gyártói utasításoknak megfelelően, 

 minden, a kifogástalan üzemhez szükséges felülvizsgálati, ellenőrzési és után-állítási 

munka elvégzése, a feladat ellátásához szükséges alkatrészek biztosításával. 

 

Szoftver-követési szolgáltatás PACS informatikai rendszerre továbbfejlesztés (upgrade): 

 Verziókövetés: a programok gyorsabb, a Megrendeőnek a legújabb lehetőségeket szolgá-

ló programváltozatok biztosítása. A program továbbfejlesztett változatait a Megrendelő 
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elfogadja, azzal a feltétellel, hogy ezzel az addigi szolgáltatáskör nem csökken. 

 Telepítés, betanítás: A szoftverek újabb verzióinak telepítését, és a kezelőszemélyzet be-

tanítását a Szolgáltató munkatársai végzik.  

Minden egyéb, a gyártó által a berendezésekhez átadott karbantartási és szerviz gépkönyv (továb-

biakban: gépkönyv) által előírt munkákat a gépkönyv által meghatározott időpontban vagy gya-

korisággal el kell végeznie Szolgáltatónak. 

 

 A szerződés teljes időtartama alatt az összes felmerülő javítás elvégzése, a szükséges  al-

katrészek biztosításával. 

 Az előírt időszakos érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése 

 

2.2. Szolgáltató köteles munkanapokon 8-20 óráig elérhető telefonos hibabejelentő vonalat biztosítani. 

2.3. Meghibásodás esetén a Szolgáltató köteles Megrendelő értesítésétől (hiba bejelentés) számított 1 

órán belül az 1. számú mellékletben rögzített készülék javítását a helyszínen személyesen vagy 

telefonon, illetve egyéb eszköz igénybevételével nyújtott távsegítség útján megkezdeni. 

2.4. Szolgáltató a szakszerű és a gyári előírásnak megfelelő rendszeres szervizelési, karbantartási és a 

gépkönyv által előírt munkákat a gépkönyv által meghatározott időpontban vagy gyakorisággal 

teljesíti, melynek keretében a megbízható és zavarmentes üzem biztosításához szükséges teljes 

körű javításokat, cseréket végzi el. 

2.5. Megrendelő igénye esetén Szolgáltató köteles bármely munkanapon a Megrendelővel egyeztetve, 

8 és 10 óra között a Megrendelő székhelyén, illetve telephelyein személyes bejárást biztosítani. 

A szolgáltatásokat Megrendelő Szolgáltató alább megnevezett elérhetőségein keresztül igényelhe-
ti: 

♦ cím:  

♦ Telefon:  
♦ Fax: 
♦ E-mail:  

Kapcsolattartó a Megrendelő részéről: Szerdahelyiné Czene Ervina 

♦ cím: 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. 

♦ Telefon: +36 1 388 9180 / 321 mellék 

♦ Fax:- 

♦ E-mail: szerdahelyine.ervina@obudairendelok.hu 

2.6. A szervizeléshez szükséges anyagokat, alkatrészeket a Szolgáltató a Szerződés teljes időszakára 
teljes körűen biztosítja. 

2.7. A Szolgáltató a Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződésben foglalt feladat 

elvégzésére képes és alkalmas, valamint tevékenységi körében a Szerződés tárgyát képező feladat 

végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek szerepelnek. 

2.8. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a Szerződés szerinti minden köte-

lezettséget jelentős gyakorlattal rendelkező szakemberektől elvárható szakértelemmel és gondos-

sággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályok-

nak, szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó hatósági, valamint a jelen szerződésben megha-

tározott előírásoknak megfelelően teljesíti. Szolgáltató kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a 

Szerződés teljesítése során a Megrendelő szakmai és gazdaságossági szempontjainak messzeme-

nő figyelembevétele mellett, a tudomására jutott megrendelői érdekek érvényesítésével jár el. 

2.9. A Szolgáltató köteles a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, 

továbbá az alkalmazott megoldások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azo-

kat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkal-

mazza, a Szerződés 5. pontjában meghatározott feltételek szerinti jótállást vállalni.  

2.10. A Szolgáltató az esetleges szolgáltatási hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha 

a Megrendelő a szolgáltatást teljesítésigazolással elfogadta. A Szolgáltató jótállását, szavatossá-

gát és kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki az, hogy a Megrendelő a teljesítés-

igazoláskor nem tesz kifogást a Szolgáltató szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével kapcso-

latban. 

 

 

 

tel:(1)%20388%209180
mailto:szerdahelyine.ervina@obudairendelok.hu
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3. Megrendelő kötelezettségei 
 

3.1. A berendezéseket rendeltetésszerűen, kíméletesen kezelni a kezelési útmutató utasításait betarta-
ni, Szolgáltató által szállított kiegészítőkkel és fogyóanyagokkal üzemeltetni. 

3.2. A napi és/vagy heti tisztítási feladatokat a saját kezelőszemélyzettel elvégeztetni. 
3.3. A szóban vagy egyéb nem írásos formában megtett nyilatkozatot 8 órán belül írásban is a Szol-

gáltatónak haladéktalanul megtenni a 2.5. pontban szereplő elérhetőségek valamelyikén. 
3.4. A berendezéseken a meghibásodásokat, üzemzavarokat és az esetleges károsodásokat a Szolgálta-

tónak haladéktalanul jelenteni. 
3.5. Az előzetesen egyeztetett szervizelési időpontban a Szolgáltató dolgozójának a munkavégzését 

lehetővé tenni, továbbá biztosítani kell a Szolgáltató szakembereinek gépkocsival történő, vára-
kozás nélküli behajtását az intézmény területére. 

3.6. Igény esetén lehetővé kell tenni, hogy Szolgáltató a napi szokásos munkaidőn túl, valamint 
szombaton és vasárnap is munkát végezhessen. Ezen idő alatt biztosítani kell a szükséges elekt-
romos energiát. A Szolgáltató a rendszeres szervizelési tevékenységéhez kapcsolódó munkavég-
zési szándékát, valamint a munkavégzés várható időtartamát köteles a Megrendelőnek legalább a 

munkavégzés tervezett kezdetét megelőző 2 munkanappal írásban jelzi. 
3.7. Igény esetén Megrendelő zárható helyiséget biztosít a Szolgáltató eszközeinek ideiglenes tárolá-

sára. 
3.8. Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó a Szolgáltató dolgozója által elvégzett munkát, a felhasz-

nált anyagokat, alkatrészeket az erre rendszeresített munkalapon bélyegzővel ellátott aláírással 
köteles igazolni. A munkalap egy példánya Megrendelőnél marad. 

3.9. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésben foglalt szolgáltatást a jogviszony 
tartama alatt a szerződés tárgyában meghatározott egészségügyi berendezésekre kizárólag a jelen 
szerződésben meghatározott Szolgáltatótól igényli, és tudomásul veszi, hogy harmadik személy 
beavatkozása jogosulatlannak minősül minden olyan esetben, amikor Szolgáltató részéről szerző-
désszegő magatartás nem valósul meg. 

 
4. Általános rendelkezések 
 

4.1. A feleket együttműködési kötelezettség terheli. Minden olyan eseményről, mely a szolgáltatás 
eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja, kötelesek egy-
mást tájékoztatni, a másik fél kérésére azt írásban is kötelesek megerősíteni. A tájékoztatás elmu-
lasztásából eredő károkat kötelesek egymásnak megtéríteni.  

4.2. Ha a Szolgáltató azt észleli, hogy a Megrendelő a gépeket nem szakszerűen kezeli, az utasításo-
kat, így különösen a kezelőszemélyzetre vonatkozó előírásokat nem tartja be, köteles a szükséges 

tájékoztatást megadni, illetve a Megrendelő figyelmét erre a körülményre felhívni, továbbá ezt a 
körülményt írásban a munkalapon rögzíteni.  

4.3. A szervizelés során kiszerelt alkatrészek az Önkormányzat tulajdonát képezik. 
 
5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás: 
 

5.1. Karbantartási szolgáltatás késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató kötbér fizetésére 
köteles, melynek mértéke a havi nettó szolgáltatási díj ….. [értékelési részszempont] %-a napon-
ta, de legfeljebb  a napi mérték húszszorosa. Ütemezett karbantartási munkák késedelme esetén 
Megrendelő késedelmi kötbérre a Gépkönyvben meghatározott karbantartási időszak utolsó nap-
ját követő naptól jogosult. 

5.2. A javítási szolgáltatás késedelmes megkezdése esetén a hibajavítás megkezdéséig, vagy hibás 

teljesítése esetén a hiba kijavításáig a kötbér mértéke: 100 000 Ft óránként. 
5.3. A Szolgáltatónak felróható lehetetlenülés, a Szolgáltató által a teljesítés jogos ok nélküli megta-

gadása és/vagy a Szolgáltató felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt 
elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Szolgáltató kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. 
A jelen pont szerinti meghiúsulás esetén Megrendelő az egy évre jutó nettó karbantartási díj 25 
%-a mértékéig, jogosult követelni a Szolgáltatótól a kötbért. Jelen szerződés akkor is meghiúsult-

nak minősül, ha a havi hibás és vagy késedelmes teljesítések száma eléri az öt alkalmat. 
5.4. Szolgáltató valamennyi karbantartási és javítási munka esetén, annak Megrendelő által igazolt 

elvégzésétől számított … hónap [értékelési részszempont] jótállást vállal.   
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5.4. Szolgáltató a karbantartási és javítási munka során beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a 

beépítés Megrendelő általi igazolásától számított … hónap [értékelési részszempont] jótállást vál-

lal.   

 
6. Szolgáltatási díj, Fizetési feltételek 
 

6.1. Szolgáltató a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítéséért havonta ….[értékelési részszem-
pont]  Ft +Áfa összegű átalány szolgáltatási díjra  (továbbiakban: Szolgáltatási díj) jogosult. 

6.2. A Szolgáltatási díj tartalmazza: a karbantartások és javítások munkadíját, kiszállási költségeit, 
szoftver verziókövetés, telepítés, betanítás költségeit. A Szolgáltatási díj a Szolgáltató valameny-
nyi költségét, díját, készkiadását, stb. tartalmazza. A Szolgáltató a Szolgáltatási díjért teljes körű-

en vállalkozik a Szerződés tárgyát képező feladatok ellátására. 
6.3. A Szolgáltató a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés szerinti feladatokat a szükséges 

mélységben, teljes körűen megismerte, ezen ismeretek birtokában, kellően nagy szakmai tapaszta-

latára alapozva állapította meg, illetve alakította ki a díját. 

6.4. A Szolgáltatási díjról a Szolgáltató havonta, a tárgyhónapot követő hónapban állít ki számlát a 

Megrendelő teljesítésigazolása alapján. Teljesítésigazolás hiányában nem nyújtható be számla. A 

Szolgáltató tudomásul veszi és elfogadja, hogy a számla befogadási helye a Megrendelő székhe-

lye. 

6.5. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel az egészségügyi szolgál-
tatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra halasztott fizetésben állapodnak meg. 

6.6. Megrendelő a tárgyhavi Szolgáltatási díjat a Szolgáltató számlájának kézhezvételét követő 60 
naptári napon belül a Szolgáltató számlában megjelölt bankszámlájára történő átutalással fizeti 
meg. 

6.7. Fizetési késedelem estén a Szolgáltató jogosult a számla kiállításakor hatályos Ptk.-ban meghatá-
rozott késedelmi kamat felszámítására. 

 
7. Alvállalkozó igénybevétele: 
 

7.1. A szerződés tárgyát képező feladat elvégzéséhez a Megrendelő részére történő előzetes bejelen-
tést követően a Szolgáltató egyéb közreműködőt (Alvállalkozót) is igénybe vehet. Az igénybe 
vett közreműködőért a Szolgáltató úgy felel, mintha a közreműködő által ellátott feladatokat ma-

ga végezte volna el. 
7.2. Amennyiben a Szolgáltató jelen szerződés teljesítése során közreműködőt vesz igénybe, a Szol-

gáltató az általa igénybe vett közreműködő számára feltétlenül szükséges adatokat és információ-
kat csak abban az esetben adhatja át, ha a Szolgáltatóval kötött megállapodásában a közreműködő 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőtől kapott írásbeli kifejezett beleegyező nyilatkozat 
birtokában, a Megrendelőtől vagy a Szolgáltatótól szerzett adatokat és információkat a Szolgálta-

tóval azonos feltételek szerint kezeli. Jelen kötelezettség a szerződés időbeli hatálya alatt, vala-
mint a szerződés bármely okból történő megszűnését követően is fennmarad. 

7.3. Felek rögzítik, hogy az alvállalkozók bejelentésére, igénybevételére, cseréjére, valamint a Szol-
gáltató alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet igénybevételére a Kbt. 138. § -ában 
foglaltak irányadóak. 

7.4. Vállalkozó kijelenti, hogy az alvállalkozó igénybevétele kapcsán az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. törvény 36/A. § (1) bekezdésében foglalt szabályokat megismerte és azokra figyelem-
mel jár el a szerződés teljesítése során.  
 

8. A szerződés hatálya: 
 

8.1. Jelen Szerződés a Felek aláírását követően, az utolsó aláírást követő 5. napon lép hatályba és a 

hatályba lépéstől számított 36 hónap határozott időtartamra szól. 
8.2. Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződést a Szolgáltató súlyos szerződés-

szegés esetén egyoldalúan írásbeli nyilatkozattal felmondja (rendkívüli felmondás). 
8.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

 ha a Szolgáltató a Megrendelő ismételt bejelentésére a hibajavítást 48 órán belül nem kezdi 

meg, 
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 a kijavítást megtagadja, 

 Szolgáltató tevékenységével Megrendelő munkáját, az egészségügyi ellátást veszélyezteti. 

8.4. Megilleti Szolgáltatót is a rendkívüli felmondási jog abban az esetben, amikor Megrendelő a be-
nyújtott számla fizetési határidejéhez képest több mint 30 napos késedelembe esik és Szolgáltató 
írásbeli felszólítására sem teljesíti fizetési kötelezettségét. Az írásbeli felszólításban legalább 15 
napos fizetési határidőt kell biztosítani Megrendelő részére.  

8.5. A Felek megállapodnak a szerződés tárgyára tekintettel, hogy a rendkívüli felmondás is kizárólag 

30 napos felmondási idő biztosításával lehetséges.   
8.6. A szerződést rendes felmondással megszüntetni nem lehet. 
8.7. Szolgáltató a felmondási idő alatt köteles jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit maradéktala-

nul teljesíteni. Nem teljesítés esetén Megrendelő jogosult Szolgáltató költségére harmadik fél 
Szolgáltatásának igénybevételére. Ebben az esetben a Szolgáltatás díját Szolgáltató köteles Meg-
rendelőnek teljes összegben megfizetni. 

 
9. Egyéb, a szerződés Kbt. által meghatározott rendelkezései 
 

9.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a szerződés részét képezi a Szol-
gáltató ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a jelen szerződés részét, 
azaz a Szolgáltató kötelezettségét képezik.  

9.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató 
jelen szerződés teljesítése során nem fizet, illetve számol el a jelen szerződés teljesítésével össze-

függésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szolgáltató adókö-
teles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

9.3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató 
köteles jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
számára megismerhetővé tenni. Szolgáltató a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

haladéktalanul írásban köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt ér-
tesíteni. 

9.4. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 136. (2) bekezdése alapján, amennyiben a Szolgáltató külföldi adóille-
tőségű, úgy köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősé-
ge szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szolgáltatóra vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

9.5. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Megrendelő köteles jelen szerződést 
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően 
jut tudomására, hogy a Szolgáltató tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, 
és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. Ilyen esetben a Megrendelő a Szolgálta-
tónak címzett egyoldalú nyilatkozatával jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal megszüntetni. 

9.6. Felek rögzítik továbbá, hogy a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerint Megrendelő jogosult és egyben 

köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a je-
len szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

- a Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést sze-

rez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely te-

kintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely 

feltétel; 

- a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott vala-

mely feltétel. 

9.7. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő jelen szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból 
eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számít-
hatja be. 

9.8. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás 
céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával jártak el.  

 
10. Vegyes és Záró rendelkezések 
10.1. Jelen Szerződést módosítani, felmondani csak a Kbt. 141. §-ban foglaltak szerint lehetséges. 
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Felek megállapodnak, hogy amennyiben az 1. számú mellékletben rögzített bármely berendezés 
meghibásodik és alkatrész hiányában (pl. a berendezés kora miatt) nincs lehetőség a kijavítására, 
akkor az adott berendezés a karbantartandó berendezések közül törlésre kerül, és a szolgáltatási 
díjat Felek akkora összeggel csökkentik, amit Szolgáltató az ajánlatában benyújtott ártáblázatban 

az adott berendezés tekintetében megjelölt. A Megrendelő a berendezés javíthatatlanságának 
megállapítására a Szolgáltató hivatalos és erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozatát fogadja 
el azzal, hogy Megrendelő jogosult a szakvéleményt hivatalos  klinikai szakmérnök, szakértő, or-
vos technológus bevonásával ellenőrizni.  

 

10.2. Ha a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelenek vagy érvénytelennek minősülnének, ezen 
érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. A szerződés érvénytelenséggel nem érintett ren-
delkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők. Az érvénytelen rendelkezés helyett a ren-

delkezéshez legközelebb álló hatályos, a felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell al-
kalmazni, kivéve ha az érvénytelen, vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést a 
Felek egyáltalán nem kötötték volna meg. 

10.3. Felek kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható 
szervezetnek minősülnek, továbbá vállalkozó kijelenti, hogy köztartozásmentes adózónak minő-
sül, amelyről szóló hatósági igazolást legkésőbb az első számla benyújtásakor bemutat Megrende-

lő részére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a két számla benyújtása között több, 
mint 30 nap eltelt köteles a újabb nemleges adóigazolást bemutatni Vállalkozó részére, vagy iga-
zolni, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.  

10.4. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a közbe-
szerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit 
és az ahhoz kapcsolódó jogszabályi előírásokat tekintik irányadónak. 

10.5. Jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendez-
ni, a folyamatos és biztonságos betegellátás követelményét mindenkor figyelembe véve. Ameny-
nyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére szerződő felek értékhatár-
tól függően a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

10.6. Szolgáltató kijelenti, hogy érvényes, röntgen berendezések karbantartására, szervizelésére 

vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezik. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 

felelősségbiztosítást a szerződés hatálya és a jótállási időszak alatt is fenntartja. A 

felelősségbiztosítási kötvény másolata a Szerződés mellékletét képezi.  

10.7. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formá-
ban kell történnie. Jelen szerződés kapcsán írott formában küldött értesítésnek minősül a telefa-
xon küldött nyilatkozat, illetve az e-mailben küldött nyilatkozat is, amennyiben az e-mail elérését 
a címzett kézbesítési visszaigazolással vagy válasz e-mailben jelezte. Az értesítések hatálya a 

címzett általi eléréskor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be 

10.8. Felek rögzítik, hogy nem válik a jelen szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jel-

legű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, valamint 

azon szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és az 

olyan gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. 

10.9. Jelen szerződés 4 azonos érvényű példányban készült, melyből Megrendelő 3, Szolgáltató 1 

példányt kap. 

 
A felek a jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóvá-
hagyólag aláírták. 

 
kelt ……………... év ……………. hó ……. napján. 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Megrendelő Szolgáltató 

Képv.: Farkas Mária Anna ügyvezető Képv.: 
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Pénzügyileg ellenjegyzem:  

 

 

 

_______________________________________ 

 Kovácsné Nagy Angelika 

 mb. pénzügyi vezető 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Orvosi  gép-műszerek karbantartása, szervizelése (II. rész) 

mely létrejött egyrészről 

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.  

székhely: 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. 

cégjegyzékszám: 01-09-917657 

adószám: 21813278-2-41, 

képviseletre jogosult személy: Farkas Mária Anna ügyvezető 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),  

másrészről az……………………… 

székhely: ………………. 

adószám: ………………. 

cégjegyzékszám: …………….. 

bankszámlaszám: ….. 

képviseli: …………., ügyvezető 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

1. Előzmények, a szerződés alapja: 

1.1 Megrendelő, mint Ajánlatkérő 2017. május 16. napján, TED-2017/S 095-186874 számon a köz-

beszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: a Kbt.) Második része szerint 

nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Gyógyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási és 

karbantartási szolgáltatások, műszer kataszter felmérése” tárgyában. 

1.2 Vállalkozó, mint Ajánlattevő a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásban részt vett, és mint a 

közbeszerzési eljárás II., „Orvosi gép-műszerek karbantartása, szervizelése” részének nyertes 

ajánlattevője vált jogosulttá jelen szerződés megkötésére. 

1.3 A jelen vállalkozási szerződés alapját az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, to-

vábbá a Vállalkozó által benyújtott és Megrendelő által elfogadott ajánlat határozzák meg. 

Amennyiben a vállalkozási szerződés, az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, il-

letve az ajánlat rendelkezései között eltérés van, úgy a felsorolt dokumentumokat ebben a sor-

rendben kell irányadónak tekinteni. Ezen alapdokumentumok a vállalkozási szerződés részét 

képezik.  

1.4 Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben 

rögzített dokumentumok bármelyikével. 
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2. A Szerződés Kbt. által meghatározott rendelkezései: 

2.1 A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a szerződés részét képezi a 

Vállalkozó ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a jelen szerződés ré-

szét, azaz a Vállalkozó kötelezettségét képezik.  

2.2 A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó 

jelen szerződés teljesítése során nem fizet, illetve számol el a jelen szerződés teljesítésével ösz-

szefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja sze-

rinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

2.3 A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó 

köteles jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrende-

lő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt haladéktalanul írásban köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrende-

lőt értesíteni. 

2.4 Felek rögzítik, hogy a Kbt. 136. (2) bekezdése alapján, amennyiben a Vállalkozó külföldi adóil-

letőségű, úgy köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az ille-

tősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vo-

natkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

2.5 Felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Megrendelő köteles jelen szerződést 

felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követő-

en jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt 

fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. Ilyen esetben a Megrendelő a 

Vállalkozónak címzett egyoldalú nyilatkozatával jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal 

megszüntetni. 

2.6 Felek rögzítik továbbá, hogy a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerint Megrendelő jogosult és egyben 

köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

jelen szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott vala-

mely feltétel; 

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott vala-

mely feltétel. 

2.7 A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő jelen szerződésen alapuló ellenszolgáltatás-

ból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését 

számíthatja be. 

2.8 Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás 

céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával járnak el.  

3. Szerződés tárgya 

3.1 A jelen szerződés l. számú mellékletében, Megrendelő rendelői alapján csoportosítva orvosi 

gépek, készülékek, egyéb orvosi eszközök, és mindezek tartozékainak folyamatos és teljes körű 

szervizellátása, rendszeres karbantartása a jelen szerződésben foglalt feltételek, előírások sze-
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rint, a Megrendelő minőségbiztosítási rendszeréhez is igazodva. Az 1. számú melléklet jelen 

szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  

3.2 Vállalkozó elvégzi a 4/2009 (III.17) EüM. rendeletben előírt időszakos biztonság technikai és 

funkcionális vizsgálatokat, felülvizsgálatokat, valamint a mérésügyről szóló 127/1991. (X.9.) 

Korm. rendelet által meghatározott időszakos hitelesítéseket, és kalibrálásokat, valamint az ISO 

Minőségügyi rendszerben történt működéshez szükséges nyilvántartások, műszerkarbantartások 

vezetését, továbbá minden szükséges karbantartási munkálatot, amelyet a vonatkozó jogsza-

bályok előírnak. Az elvégzett munkákat a műszerkartonokra rávezeti. 

4. A teljesítés helye 

4.1 A teljesítés helyszínei: 

 Csobánka téri Szakorvosi Rendelő (1039 Budapest, Csobánka tér 6.), 

 Komplex Tüdőszűrő és Gondozó Intézet (1033 Budapest, Laktanya utca 4., hrsz: 18351/1.), 

 Gyermek Fogászat (1031 Budapest, Ányos utca 2.), 

 Gyermek Fogászat (1039 Budapest, Füst Milán utca 28.), 

  Gyermek Fogászat (1032 Budapest, Vöröskereszt utca 9-11., hrsz: 18267/7.), 

 Vörösvári Úti Szakorvosi Rendelő (1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.). 

 Pethe Ferenc téri gyermek háziorvosi rendelő (1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 3.) 

A teljesítés helyén a munka elvégzését igazoló jegyzőkönyv átvételére jogosult személyek fel-

sorolását a 2. számú melléklet tartalmazza. 

5. Felek jogai és kötelezettségei 

 

5.1 A felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során folyamatosan és szorosan együttmű-

ködnek, a felmerülő esetleges problémákat haladéktalanul igyekeznek megoldani. 

5.2 A Vállalkozó a folyamatos javítási igény kielégítésén túlmenően elvégzi az 1. számú melléklet 

karbantartásra kötelezett berendezéseinek előírás szerinti karbantartását, melyhez jogosult 

igénybe venni teljes foglalkoztatott létszámát, illetve alvállalkozóként az illetékes márkaszervi-

zeket. 

5.3 Megrendelő igénye esetén Szolgáltató köteles bármely munkanapon a Megrendelővel egyeztet-

ve, délelőtt 8 és 10 óra között a Megrendelő székhelyén, illetve telephelyein személyes bejárást 

biztosítani. 

5.4 Vállalkozó elvégzi a vizsgálatra kötelezett berendezéseken a kötelező biztonságtechnikai és 

funkcionális ellenőrzést a berendezésekre vonatkozó előírásokban meghatározott gyakorisággal, 

és erről írásban kiállítja az előírt igazolást. 

5.5 Vállalkozó a karbantartási és javítási munkák elvégzése során köteles betartani a vonatkozó 

MSZ EN 60601-1:2015 szabvány, valamint a készülék gyártójának előírásait. Vállalkozó az el-

végzett munkák előírásoknak megfelelő voltáért és szakszerűségéért felelősséggel tartozik Meg-

rendelővel szemben. 

5.6 Vállalkozó, alvállalkozó szakcégekkel végezteti el azon készülékek javítását, karbantartását, 

melyeket saját szakembereivel ellátni nem tud. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozó szak-

cégek munkájának koordinálása és ellenőrzése. Az alvállalkozó szakcégek által végzett tevé-

kenységért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben úgy felel, mint ha a tevékenységet maga vé-

gezte volna. 

5.7 Felek rögzítik, hogy az alvállalkozók bejelentésére, igénybevételére, cseréjére, valamint a Vál-

lalkozó alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet igénybevételére a Kbt. 138. § -ában 

foglaltak irányadóak. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az alvállalkozó igénybevétele kapcsán 
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az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (1) bekezdésében foglalt szabályokat 

megismerte és azokra figyelemmel jár el a szerződés teljesítése során.  

5.8 A Vállalkozó a javítást, ellenőrzést a technológiai előírások és a készülékek paramétereinek 

figyelembe vételével az alábbi általános szempontok szerint végzi, illetve végezteti: 

 a készülék, berendezés biztonság technikailag megfelelő állapotának fenntartása, 

 a próbaüzem alatt az előírt paraméterek ellenőrzése, beállítása, 

 az üzemképes készülék átadása a kezelőnek, minden esetben a készülék helyes kezelésére 

vonatkozó tájékoztatás megadása. 

5.9 A Vállalkozó az elvégzett karbantartásokról, esetenkénti javításokról minden esetben jegyző-

könyvet állít ki. Az elvégzett munkát Megrendelő minden esetben a jegyzőkönyvön veszi át. 

Ezekről Vállalkozó minden hónapban összesített kimutatást készít és a jegyzőkönyvek 1 példá-

nyával együtt számlázáskor Megrendelőnek átadja.  

5.10 Vállalkozó a szakmai és etikai szabályok betartása mellett Megrendelő érdekeinek, továbbá 

utasításainak megfelelően köteles eljárni. Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen utasítása ese-

tén Vállalkozó köteles őt erre a körülményre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából 

eredő kárért Vállalkozó felelős. Amennyiben Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását 

fenntartja, Vállalkozó a jelen szerződéstől elállhat, ennek hiányában köteles a munkát Megren-

delő kockázatára elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti 

el a munkát, ha az jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vezetne, illetve mások 

személyét vagy vagyonát veszélyeztetné. 

5.11 Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a vállalkozási tevékenység eredményeként meg-

valósult munka I. osztályú minőségű, a hatályos jogszabályoknak, a szakmai szokásoknak és a 

jelen szerződésben foglaltaknak megfelel, valamint Megrendelő a teljesítést igazolja.  

5.12 Vállalkozó szavatolja, hogy a vállalkozási tevékenységének eredményeként megvalósuló vala-

mennyi munka a hatályos jogszabályoknak és szabványoknak, valamint a szakmai szokásoknak 

megfelel. 

5.13 A Vállalkozó az 1. számú mellékletben felsorolt készülékek meghibásodása esetén azok kijaví-

tását elvégzi vagy elvégezteti, a javításokhoz szükséges alkatrészeket biztosítja. A nem rendelte-

tésszerű használatból, vagy erőszakos beavatkozásból adódó meghibásodások javításáról a felek 

együttesen és alkalmanként döntenek. 

5.14 A Vállalkozó a helyszínen el nem hárítható hiba esetén a készülék javítását saját műhelyében 

végzi. A készülékek elszállításáról, illetve visszaszállításáról a Vállalkozó gondoskodik. A szál-

lítás költségét a vállalkozási díj tartalmazza.  

5.15 Vállalkozó köteles munkanapokon 8-20 óráig elérhető telefonos hibabejelentő vonalat biztosíta-

ni. 

5.16 Meghibásodás esetén, annak bejelentésekor a Vállalkozó lehetősége szerint távsegítség nyújtás 

útján haladéktalanul megkezdi a hiba elhárítását. Amennyiben az elhárításhoz alvállalkozó 

szakemberére van szükség, úgy a bejelentést követő 1 órán belül megkezdi a hiba elhárítását. 

Amennyiben a meghibásodás elhárítása helyszíni beavatkozást igényel, úgy a Vállalkozó kése-

delem nélkül köteles a hiba javítását a Megrendelő székhelyén vagy telephelyein megkezdeni. 

5.17 A szerződéses átalánydíj tartalmazza a hibaelhárítások, karbantartások során elvégzett munkák 

anyag- és alkatrészköltségét nettó 100.000.- Ft egyedi értékhatárig. Ezt meghaladó értékű javí-

tás vagy alkatrész igény esetén, vállalkozó részletes árajánlatot küld Megrendelő részére. Az 

ajánlatban köteles feltünteti a javításhoz szükséges alkatrészek darabonkénti árát. A részletes 
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javítási ajánlat alapján, Megrendelő dönt a javítás megrendeléséről. A javításhoz szükséges al-

katrészek saját költségére történő beszerzéséről Megrendelő is gondoskodhat – döntése szerint - 

saját hatáskörben. 

5.18 Megrendelő jóváhagyása alapján Vállalkozó vállalja ezen alkatrészek belföldi, esetleg import 

beszerzését, illetve alvállalkozók közreműködésével történő biztosítását. 

5.19 Az átalánydíj nem tartalmazza az üzemszerű működtetés során a felhasználó által elhasználtnak 

minősített, folyamatos pótlást igénylő tartozékok, fogyó alkatrészek, anyagok (pl. izzók, páciens 

kábelek, EKG, EEG és egyéb speciális elektródák, érzékelők, stb.) vételárát, tartalmazza azon-

ban ezek cseréjére fordított munkadíjat. 

5.20 A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során az általános, eseti és helyi tűz, munkavédel-

mi, környezetvédelmi és higiénés előírásokat betartani, munkavállalóival és közreműködő har-

madik személlyel, alvállalkozókkal e szabályokat megtartatni, a tűz és munkavédelmi te-

vékenység összhangját megteremteni. 

5.21 Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy a tevékenység során harmadik személynek, 

illetve szerződés keretében okozott esetleges káreseményre vonatkozóan rendelkezik felelősség-

biztosítással legalább 10.000.000,- Ft káreseményenkénti értékre. Vállalkozó kötelezi magát, 

hogy jelen szerződés hatálya alatt a meglévő felelősségbiztosítását fenntartja és kérésre a bizto-

sítási kötvényt Megrendelőnek bármikor bemutatja. A felelősségbiztosítási kötvény másolata a 

Szerződés mellékletét képezi. 

5.22 A Vállalkozó a már nem javítható, gazdaságtalan üzemű készülékek vagy azok részegységei 

selejtezéséhez, díjtalanul ad szaktanácsot, selejtezési javaslatot.  

5.23 Vállalkozót a szerződés teljesítése során tudomására jutott minősített, vagy más titkot képező, 

illetőleg nem nyilvános, bizalmas adatok és információk, továbbá a személyes adatok, informá-

ciók tekintetében az ezekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő titoktartási kötele-

zettség terheli. 

6. Vállalkozási díj 

6.1 A Megrendelő a jelen szerződés szerinti Szolgáltatások ellenértékeként a Vállalkozónak utóla-

gosan a tárgyhót követően vállalkozási díjat tartozik fizetni. 

6.2 A vállalkozási díj ... [értékelési részszempont]Ft,+ÁFA/hó, azaz bruttó ….Ft/hónap, azaz 

…. forint átalányárat jelent. A Vállalkozási díj a Vállalkozó valamennyi költségét, díját, kész-

kiadását, stb. tartalmazza. A Vállalkozó a Vállalkozási díjért teljes körűen vállalkozik a Szerző-

dés tárgyát képező feladatok ellátására - ide nem értve a jelen Szerződésben meghatározott kife-

jezett kivételeket. 

7. Fizetési mód 

7.1 Megrendelő a vállalkozási díjról havonta, a tárgyhót követő hónap 05. napjáig állít ki számlát a 

Megrendelő teljesítésigazolás alapján. Teljesítésigazolás hiányában nem nyújtható be számla.. 

Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: Szerdahelyiné Czene 

Ervina, anyaggazdálkodási és műszaki vezető. 

7.2 Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel az egészségügyi szol-

gáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra halasztott fizetésben állapodnak meg. 
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7.3 Megrendelő a tárgyhavi karbantartási díjat a Szolgáltató számlájának kézhezvételét követő 60 

naptári napon belül a Szolgáltató számlában megjelölt bankszámlájára történő átutalással fizeti 

meg. 

7.4 A vállalkozási díj megfizetése abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a Megrendelő 

bankja Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. 

7.5 A Megrendelő késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § -ában meghatározott mértékű késedelmi 

kamat fizetésére köteles. 

7.6 A kiállított számlák a teljes vállalkozói díjat tartalmazhatják, ha Megrendelő a végzett munkát 

megfelelőként elfogadta és a teljesítésigazolás is ezt igazolja. 

8. Kötbér 

8.1 Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes vagy hibás teljesítése ese-

tén a késedelmes, vagy hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás vonatkozásában a szerződés nettó 

havi átalány vállalkozási díjára vetítve a kötelezettség teljesítéséig, illetve a hiba kijavításáig 

naponta … [értékelési részszempont] % mértékű kötbért köteles megfizetni Megrendelő részére. 

8.2 A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a 

kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. 

8.3 A felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által bejelentett kötbérigény esetén Vállalko-

zó esedékes számlája visszaküldésre kerül, aki ezt követően a számlát a kötbér összegével csök-

kentett vállalkozási díjra állítja ki, feltüntetve a számlán az eredeti vállalkozási díjat, a beszámí-

tott kötbér összegét és a ténylegesen fizetendő vállalkozási díjat. 

8.4 Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles a nem megfelelő minőségben teljesített szolgáltatást a 

Megrendelő felhívását követően - külön költség felszámítása nélkül - haladéktalanul ismételten 

elvégezni. 

9. Felelősség 

9.1 Vállalkozó az általa teljesített Szolgáltatásnak a műszaki, minőségügyi, és biztonságtechnikai 

szempontokat figyelembe vevő, a szabályoknak és egyéb előírásoknak megfelelő minőségű tel-

jesítéséért szavatossági és teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben. 

9.2 Vállalkozó az általa biztosított Szolgáltatás teljesítése során továbbá teljes körű kártérítési fele-

lősséggel tartozik Megrendelővel szemben az általa foglalkoztatott alkalmazottak, alvállalkozók 

és egyéb közreműködő személyek által a Megrendelőnek okozott károkért. 

9.3 A jelen szerződés szerinti Szolgáltatás teljesítése során Vállalkozó előtt ismert az a körülmény, 

hogy a Megrendelő tevékenységének ellátásában a szolgáltatás késedelmes és/vagy hibás telje-

sítése súlyos károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés teljesítése során fokozott gondos-

sággal jár el. 

10. Jótállás, szavatosság 

10.1 A Vállalkozó szavatolja, hogy Szolgáltatása a teljesítéskor megfelel a törvényes és szerződéses 

követelményeknek. 

10.2 Hibás teljesítés esetén a Megrendelőtől kapott értesítés tudomásulvételétől számított 1 órán 

belül a Vállalkozónak, vagy alvállalkozójának meg kell kezdenie a hiba kijavítását. A hibás tel-

jesítésből eredő többletköltségek kizárólag a Vállalkozót terhelik. 

10.3 Abban az esetben, ha a szabályszerűen értesített Vállalkozó elmulasztja a hibák kijavítását az 

előírt határidőn belül, Megrendelő jogosult azt a Vállalkozó kockázatára és költségére elvégez-
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ni, vagy elvégeztetni. Ekkor Megrendelő a kijavításból eredő költségeit érvényesíti Vállalkozó-

val szemben. Ez nem érinti Megrendelőnek a Vállalkozóval szemben fennálló szavatossági igé-

nyeit. 

10.4 Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező Szolgáltatások (karbantartás, szervizelés, javítás) 

esetén, annak Megrendelő által igazolt elvégzésétől számított … hónap [értékelési részszem-

pont] jótállást vállal.   

10.5 Vállalkozó a karbantartási és javítási munka során beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a 

beépítés Megrendelő általi igazolásától számított … hónap [értékelési részszempont] jótállást 

vállal.   

11. Kapcsolattartás 

11.1 A hibajelentésre - munkanapokon: 08:00-16:00 között - az alábbi elérhetőségek állnak rendel-

kezésre: 

Telefon: …….; e-mail: ……… 

11.2 Kapcsolattartó Megrendelő részéről: Szerdahelyiné Czene Ervina, anyaggazdálkodási és mű-

szaki vezető 

11.3 Kapcsolattartó Vállalkozó részéről: …, …………… 

12. Rendkívüli felmondás 

12.1 Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződést a Vállalkozó súlyos szerződés-

szegés esetén egyoldalúan írásbeli nyilatkozattal felmondja (rendkívüli felmondás). 

12.2 Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

 ha a Vállalkozó a Megrendelő ismételt bejelentésére a hibajavítást 48 órán belül nem kezdi 

meg, 

 a kijavítást megtagadja, 

 Vállalkozó tevékenységével Megrendelő munkáját, az egészségügyi ellátást veszélyezteti. 

12.3 Megilleti Vállalkozót is a rendkívüli felmondási jog abban az esetben, amikor Megrendelő a 

benyújtott számla fizetési határidejéhez képest több mint 30 napos késedelembe esik és Vállal-

kozó írásbeli felszólítására sem teljesíti fizetési kötelezettségét. Az írásbeli felszólításban lega-

lább 15 napos fizetési határidőt kell biztosítani Megrendelő részére.  

12.4 A Felek megállapodnak a szerződés tárgyára tekintettel, hogy a rendkívüli felmondás is kizáró-

lag 30 napos felmondási idő biztosításával lehetséges.   

12.5 A szerződést rendes felmondással megszüntetni nem lehet. 

12.6 Vállalkozó a felmondási idő alatt köteles jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit maradékta-

lanul teljesíteni. Nem teljesítés esetén Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére harmadik fél 

Szolgáltatásának igénybevételére. Ebben az esetben a Szolgáltatás díját Vállalkozó köteles 

Megrendelőnek teljes összegben megfizetni. 

12.7 A Vállalkozó a hibás teljesítésből eredő kárát is köteles megtéríteni a Megrendelőnek. 

12.8 Vállalkozó legkésőbb a szerződés megszűnésének napján köteles mindazon a Megrendelő tulaj-

donát képező berendezést, alkatrészt, egyéb eszközöket, illetve dokumentációt a Megrendelő ré-

szére átadni, amihez a jelen szerződés teljesítése céljából jutott. 

12.9  elszámolni.  

13. Hatályba lépés és érvényesség 
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13.1 Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napját követő 5. napon lép hatályba és 36 hónapig tartó 

határozott időre jön létre. 

13.2 Jelen szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, cégszerűen aláírt okirattal, a Kbt. 

141. §-ában foglaltaknak megfelelően lehet módosítani. A szerződés a felek közös megegyezé-

sével írásban bármikor megszüntethető.  

 

14.  Egyéb feltételek 

14.1  Ha jelen Szerződés bármelyik rendelkezését valamely bíróság érvénytelennek találja, az adott 

rendelkezés érvénytelensége nem befolyásolja a Szerződés más rendelkezéseit, azok változatla-

nul hatályosak.  

14.2 Vállalkozó a tevékenysége ellátása során fokozott figyelemmel jár el és minden tőle elvárható 

intézkedést megtesz, hogy a Megrendelő gyógyító tevékenységének végzését ne akadályozza. 

Megrendelő ugyanakkor a tevékenység ily módon történő végzéséhez szükséges feltételek meg-

teremtésében minden lehetséges támogatást megad Vállalkozó részére. 

14.3 Vállalkozó kijelenti, és az akkreditálási dokumentumokkal bizonyítja, hogy tevékenységét ISO 

9000:2001 típusú minőségbiztosítási rendszerben végzi, s azt a Megrendelőnél folytatott tevé-

kenységére is kiterjeszti. 

14.4 Vállalkozó vállalja, hogy figyeli és nyomon követi a szerződésben foglalt tevékenységekkel 

kapcsolatos törvényi változásokat, s arról a Megbízót is tájékoztatja. 

14.5 Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában 

kell történnie. Jelen szerződés kapcsán írott formában küldött értesítésnek minősül a telefaxon 

küldött nyilatkozat, illetve az e-mailben küldött nyilatkozat is, amennyiben az e-mail elérését a 

címzett kézbesítési visszaigazolással vagy válasz e-mailben jelezte. Az értesítések hatálya a 

címzett általi eléréskor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. 

14.6 Felek kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható 

szervezetnek minősülnek, továbbá vállalkozó kijelenti, hogy köztartozásmentes adózónak minő-

sül, amelyről szóló hatósági igazolást legkésőbb az első számla benyújtásakor bemutat Megren-

delő részére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a két számla benyújtása között 

több, mint 30 nap eltelt köteles a újabb nemleges adóigazolást bemutatni Vállalkozó részére, 

vagy igazolni, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.  

14.7 Felek rögzítik, hogy nem válik a jelen szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jelle-

gű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, valamint 

azon szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és 

az olyan gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. 

14.8 A jelen szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

14.9 A jelen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 

Törvénykönyv, illetve a Kbt. vonatkozó szabályai az irányadók. 

14.10 Felek megállapodnak, hogy a közöttük kialakult jogvitákat megpróbálják békés tárgyalások 

útján rendezni, amennyiben a békés tárgyalások nem vezetnek sikerre jogvita esetén a felek a 

Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. 

Jelen szerződést felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukban mindenben megegyezőt 

négy (4) példányban jóváhagyólag aláírják. 
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Budapest,       Budapest,  

___________________________________ ___________________________________ 

Megrendelő Vállalkozó 

Képv.: Farkas Mária Anna ügyvezető Képv.: 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem:  

 

_______________________________________ 

 Kovácsné Nagy Angelika 

 mb. pénzügyi vezető 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 
 

  

Intézmény megnevezése Címe 
Jegyzőkönyv átvételére 

jogosult 

Csobánka téri Szakorvosi 

Rendelő 

1039 Budapest, Csobánka 

tér 6. 

Szerdahelyiné Czene 

Ervina 
Anyaggazdálkodási és mű-

szaki vezető 

Komplex Tüdőszűrő és 

Gondozó Intézet 

1032 Budapest, Laktanya 

út 4. 

Szerdahelyiné Czene 

Ervina 
Anyaggazdálkodási és mű-

szaki vezető 

Gyermek Fogászat 

1033 Budapest, Vöröske-

reszt utca 9-11. 

 

Szerdahelyiné Czene 

Ervina 
Anyaggazdálkodási és mű-

szaki vezető 

Gyermek Fogászat 
1031Budapest, Ányos utca 

2. 

Szerdahelyiné Czene 

Ervina 
Anyaggazdálkodási és mű-

szaki vezető 

Gyermek Fogászat 
1039 Budapest, Füst Milán 

utca 28. 

Szerdahelyiné Czene 

Ervina 
Anyaggazdálkodási és mű-

szaki vezető 

Vörösvári Úti Szakorvosi 

Rendelő 

1032 Budapest, Vörösvári 

út 88-96. 

Szerdahelyiné Czene 

Ervina 
Anyaggazdálkodási és mű-

szaki vezető 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Műszer kataszter felmérése (III. rész) 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.  

székhelye: 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.  

cégjegyzékszáma: 01-09-917657  

adószáma: 21813278241  

képviseli: Farkas Mária Anna ügyvezető   

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),  

 

másrészről 

 

cégnév:  

székhely:  

cégjegyzékszáma:  

bankszámlaszáma:  

adószáma:  

képviseli:   

 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),  

 

együttesen Felek (továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Előzmények, a szerződés alapja: 

1.1 Megrendelő, mint Ajánlatkérő 2017.május 16.  napján,  TED- 2017/S 095-186874 számon a közbe-

szerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: a Kbt.) Második része szerint nyílt 

közbeszerzési eljárást folytatott le „Gyógyászati berendezéssekkel kapcsolatos javítási és karban-

tartási szolgáltatások, műszer kataszter felmérése” tárgyában. 

1.2 Vállalkozó, mint Ajánlattevő a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásban részt vett, és mint a közbe-

szerzési eljárás III., „Műszer kataszter felmérése” részének nyertes ajánlattevője vált jogosulttá je-

len szerződés megkötésére. 

1.3 A jelen vállalkozási szerződés alapját az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a 

Vállalkozó által benyújtott és Megrendelő által elfogadott ajánlat határozzák meg. Amennyiben a 

vállalkozási szerződés, az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, illetve az ajánlat ren-

delkezései között eltérés van, úgy a felsorolt dokumentumokat ebben a sorrendben kell irányadónak 

tekinteni. Ezen alapdokumentumok a vállalkozási szerződés részét képezik.  

1.4 Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben 

rögzített dokumentumok bármelyikével. 

 

2. A Szerződés Kbt. által meghatározott rendelkezései: 

2.1 A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a szerződés részét képezi a Vállal-

kozó ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a jelen szerződés részét, azaz a 
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Vállalkozó kötelezettségét képezik.  

2.2 A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó jelen 

szerződés teljesítése során nem fizet, illetve számol el a jelen szerződés teljesítésével összefüggés-

ben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételek-

nek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedel-

mének csökkentésére alkalmasak. 

2.3 A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó köteles 

jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 

megismerhetővé tenni. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladékta-

lanul írásban köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt értesíteni. 

2.4 Felek rögzítik, hogy a Kbt. 136. (2) bekezdése alapján, amennyiben a Vállalkozó külföldi adóillető-

ségű, úgy köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó ada-

tokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

2.5 Felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Megrendelő köteles jelen szerződést fel-

mondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért 

ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. Ilyen esetben a Megrendelő a Vállalkozónak címzett 

egyoldalú nyilatkozatával jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal megszüntetni. 

2.6 Felek rögzítik továbbá, hogy a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerint Megrendelő jogosult és egyben 

köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekinteté-

ben fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel; 

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez va-

lamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekin-

tetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely felté-

tel. 

2.7 A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő jelen szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból 

eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja 

be. 

2.8 Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljá-

val összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával járnak el.  

3. Szerződés tárgya 
A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő alábbi rendelőiben található 

gép-műszerek adatbázis struktúrával történő szakmai felmérését a közbeszerzési dokumentumokkal 

rendelkezésre bocsátott, és jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki leírásban és a jelen szer-

ződésben foglaltak szerint. 

Érintett rendelők: 

 Csobánka téri Szakorvosi Rendelő (1039 Budapest, Csobánka tér 6.), 

 Komplex Tüdőszűrő és Gondozó Intézet (1032 Budapest, Laktanya út 4., hrsz: 18351/1.), 

 Gyermek Fogászat (1031Budapest, Ányos utca 2.), 

 Gyermek Fogászat (1039 Budapest, Füst Milán utca 28.), 

 Gyermek Fogászat (1032 Budapest, Vöröskereszt utca 9-11., hrsz: 18267/7.), 

 Vörösvári Úti Szakorvosi Rendelő (1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.) 

 Pethe Ferenc téri gyermek háziorvosi rendelő 1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 1.) 
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4. Teljesítés módja, helye, ideje: 

4.1 A Vállalkozó a felmérést, illetve a gép-műszerek adatbázisát (továbbiakban: műszerkataszter) a vo-

natkozó jogszabályokban, valamint 1. sz. mellékletben foglaltak szerint köteles elvégezni, illetve el-

készíteni. 

4.2 Vállalkozó a felmérési feladatokat a közbeszerzési eljárásban az ajánlata részeként benyújtott ütem-

tervnek megfelelően, a 3. pontban rögzített rendelőegységenként végzi. 

4.3 Vállalkozó a gép-műszereknek legalább az alábbi adatait köteles felmérni és rögzíteni a műszerka-

taszterben. 

 Megyekód 

 Szolgáltató OEP kódja 

 Ellátás típusa (fekvő-, járóbeteg és gondozóintézeti, stb.) 

 Szervezeti egységkód 

 Eszköz leltári száma 

 Eszköz beszerzési éve 

 Eszköz beszerzési értéke 

 Eszköz nyilvántartási értéke 

 Eszköz EMKI kódja (négyjegyű) 

 Eszköz megnevezése 

 Pontos helyszín (utca, házszám, rendelő neve 

4.4 Vállalkozó köteles továbbá valamennyi felmért gép-műszerről fényképfelvételt készíteni. A fény-

képfelvételeket hiperhivatkozás útján vagy egyéb, a Megrendelő által elfogadott módon be kell 

ágyazni a műszerkataszterbe. 

4.5 A Vállalkozó szavatolja, hogy a Megrendelő által megjelölt igények figyelembevételével elkészített 

és átadott műszerkataszter megfelel a szakmai és műszaki előírásoknak. 

4.6 A Vállalkozó felel az általa készített műszerkataszter műszaki, szakmai tartalmának szakszerűségé-

ért, a valós állapotnak megfelelő tartalmáért. 

4.7 A Vállalkozó a műszerkatasztert a jelen szerződés hatálybalépésétől számított …munkanapon [ér-

tékelési részszempont] belül köteles elkészíteni és átadni a Megrendelőnek. 

4.8 Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszerkataszter a jelen szerződésben előírt határidőn belül 

hiba- és hiánymentesen elkészül és a Megrendelő részére átadásra (rendelkezésre bocsátás) kerül. 

4.9 A műszerkataszter rendelkezésre bocsátására jegyzőkönyv ellenében kerül sor.  

 

5. Vállalkozói díj, fizetési feltételek. 

5.1 A jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítéséért a Vállalkozó …………..Ft,+ÁFA, azaz bruttó 

…………….. forint vállalkozói díjra jogosult. A vállalkozói díj átalánydíj, tartalmazza valamennyi 

a jelen szerződés alapján ellátandó feladat ellenértékét. A vállalkozói díjon túlmenően a Vállalkozó 

további költségtérítésre, díjra semmilyen jogcímen nem jogosult. 

5.2 Megrendelő előleget nem fizet. Vállalkozó a vállalkozói díjról egyetlen számlát jogosult kiállítani az 

alábbiak szerint.  

5.3 Megrendelő a vállalkozói díj számláját a Megrendelő teljesítésigazolás alapján állítja ki. Teljesítés-

igazolás hiányában nem nyújtható be számla. Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására 

jogosult személy: Szerdahelyiné Czene Ervina, anyaggazdálkodási és műszaki vezető. 

5.4 Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel az egészségügyi szolgáltatá-

sok Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 

3.) Korm. rendeletben foglaltakra halasztott fizetésben állapodnak meg. 

5.5 Megrendelő a vállalkozói díjat a Vállalkozó számlájának kézhezvételét követő 60 naptári napon 
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belül a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára történő átutalással fizeti meg. 

5.6 A vállalkozói díj megfizetése abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a Megrendelő bank-

ja Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. 

5.7 A Megrendelő késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § -ában meghatározott mértékű késedelmi 

kamat fizetésére köteles. 

 

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

6.1 Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, jelen szerződést az alábbiak 

szerint megszegi. Megrendelő jogosult a kötbér összegét a vállalkozói díjba beszámítani.  

6.2 Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés 4.7. pontjában meghatározott teljesítési határidőhöz ké-

pest késedelmesen teljesít, úgy naponta (valamennyi késedelemmel érintett nap után) a vállalkozói 

díj 0,5 % -ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A kése-

delmi kötbér összege nem lehet magasabb az alább rögzített meghiúsulási kötbér összegénél. 

6.3 A műszerkataszter rendelkezésre bocsátását követő 10 munkanapon belül jelzett hibák után a Vállal-

kozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, melynek mértéke a hibával (hibásan, 

vagy hiányosan rögzített adattal) érintett minden gép-műszer után 15.000,- Ft. A Megrendelő által 

határidőben jelzett hibákat, hiányosságokat, a Megrendelő által meghatározott határidőn belül köte-

les a Vállalkozó kijavítani, elvégezni.  

6.4 A Vállalkozó érdekkörében felmerülő lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli 

megtagadása és/vagy a szerződés teljesítésének olyan okból történő meghiúsulása esetén, melyért a 

vállalkozó felelős a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a jelen szerződés-

ben rögzített vállalkozói díj 15 %-a. 

6.5 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme meghiúsulási oknak minősül. 

6.6 Megrendelő jogosult kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét érvényesíteni. 

 

7. A szerződés hatálya, módosítása, megszűnése, megszüntetése 

7.1 Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napját követő 5. napon lép hatályba. 

7.2 Jelen szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet a Kbt. 141. §-

ában foglaltakra figyelemmel.  

7.3 A jelen szerződés kizárólag közös megegyezéssel vagy a valamely fél azonnali hatályú 

felmondásával szüntethető meg. 

7.4 Jelen szerződés rendes felmondással történő megszüntetésére a Felek nem jogosultak.  

7.5 Bármely fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatályú felmondás útján megszüntetni, amennyiben 

a másik fél súlyos szerződésszegést követ el.  

Vállalkozó különösen akkor valósít meg súlyos szerződésszegést, ha  

a) a jelen szerződés szerinti valamely kötelezettsége teljesítésével 30 napot meghaladó késede-

lembe esik, 

b) akár ő, akár alvállalkozója megsérti a jelen szerződésben foglalt titoktartási kötelezettséget,  

c) a Vállalkozót ellen jogerősen csőd, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás indul. 

 

8. Alvállalkozó igénybevétele 

8.1 Felek rögzítik, hogy az alvállalkozók bejelentésére, igénybevételére, cseréjére, valamint a Vállalko-

zó alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet igénybevételére a Kbt. 138. § -ában foglaltak 

irányadóak. 

8.2 A Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 

volna azzal, hogy a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért a Ptk. 6:148. § (2) be-
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kezdése szerint tartozik kártérítési felelősséggel.  

8.3 Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során alvállalkozót (közreműködőt) vesz 

igénybe, a jelen szerződéssel összefüggő adatokat és információkat abban az esetben adhatja át köz-

reműködő részére, ha Megrendelő ehhez írásban beleegyezését adja, vagy a Vállalkozóval kötött 

megállapodásában a közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőtől vagy a Vállal-

kozótól szerzett adatokat és információkat a Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli. Jelen kö-

telezettség a szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a szerződés bármely okból történő megszűné-

sét követően is fennmarad.  

8.4  Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az alvállalkozó igénybevétele kapcsán az adózás rendjé-

ről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (1) bekezdésében foglalt szabályokat megismerte 

és azokra figyelemmel jár el a szerződés teljesítése során.  

 

 

9. Egyéb rendelkezések 

9.1 Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során jogaik gyakorlása, kötelezettségeik teljesítése 

során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, együttműködve járnak el. 

9.2 Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében megismert dokumentumokat csak a 

feladat teljesítése érdekében használja fel. Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt tevékenységgel 

kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli. Megrendelő engedélye nélkül, jelen szerződés tartal-

máról, az általa jelen szerződés alapján végzett tevékenységről harmadik személynek tájékoztatást 

nem adhat. Amennyiben e pontban foglaltakat megszegi, Megrendelő érdeksérelme miatt kártérítési 

felelősséggel tartozik.  

9.3 Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasz-

tása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizáró-

lagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 

9.4 Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a szerződés bármely kikötése érvénytelennek vagy 

hatálytalannak bizonyulna, az a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti. A Felek megállapodnak, 

hogy amennyiben az érvénytelenség, hatálytalanság okát orvosolni lehet, úgy mindent megtesznek 

az adott szerződéses rendelkezés érvényben, illetve hatályban tartása érdekében, illetve azt olyan ér-

vényes vagy hatályos rendelkezéssel pótolják, amely a legjobban megfelel az adott szerződéses ren-

delkezés szellemének és gazdasági célkitűzéseinek.  

9.5 A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján 

kívánják rendezni, és kizárólag abban az esetben fordulnak bírósághoz, amennyiben a jogvita meg-

oldásával összefüggésben folytatott peren kívüli tárgyalások nem vezetnek eredményre.  

9.6 Felek járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyekben a jelen szerződésből eredő jogvitáik elbírálására a 

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

9.7 Felek kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátha-

tó szervezetnek minősülnek, továbbá vállalkozó kijelenti, hogy köztartozásmentes adózónak 

minősül, amelyről szóló hatósági igazolást legkésőbb az első számla benyújtásakor bemutat 

Megrendelő részére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a két számla benyújtása 

között több, mint 30 nap eltelt köteles a újabb nemleges adóigazolást bemutatni Vállalkozó 

részére, vagy igazolni, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.  

9.8 Felek rögzítik, hogy nem válik a jelen szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű 

szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, valamint azon szo-

kás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és az olyan gya-

korlat, amelyet egymás között kialakítottak. 

9.9 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., és az egyéb kapcsolódó jogsza-

bályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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A felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváha-

gyólag írták alá.  

 

1. számú melléklet: Közbeszerzési dokumentumban foglalt műszaki leírás 

 

Budapest, 2017 Budapest, 2017 

 

 

 

    

Vállalkozó 

képv.: … 

 Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit 

Kft. 

képv.: Farkas Mária Anna ügyvezető 

 

 

 

 

       Pénzügyileg ellenjegyzem:  

 

 

 __________________________________ 

 Kovácsné Nagy Angelika 

 mb. gazdasági vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 



Oldal 79 / 95 
 

 

I. rész: Röntgen gépek karbantartása, szervizelése 

 
Az alábbi berendezésekkel kapcsolatban teljeskörű javítási és karbantartási, szervizelési tevékenység: 
 

 

 

1 db RTG, Bucky állvány tip:BA-1 

1 db RTG. Horizontális Rétegfelvételi szerk. 

1 db RTG. Motoros döntésű vizsg. szerk. tip:UV-4/A 

1 db RTG. Berendezés 2 mh. tip:EDR-750/B 

1 db RTG. Filmelőhívó félautomata tip:Protec 1170 

1 db RTG. Képerősítő rendszer tip:Emerix 22805 eszközhöz 

1 db RTG. Filmkiértékelő 100x100 tip:Soliscope 

1 db RTG. Ernyőszűrő berendezés Canon 

1 db Röntgen generátor Emerixhez 11548 eszköz tartozik 

1 db RTG Belgyógyászati képerősítő berendezés   tip:BK9/6-4-1 

1 db RTG. Berendezés tip:EDR.-750/B 

1db RTG. Lapfilmelőhívó automata tip:Pentacom AR-510 

1 db RTG.Fogászati képfeldolgozóval/RV/ 

1 db RTG. Filmelőhívó fog.automata/Periomat/ 

1 db VELOPEX INTRAX FOG.RTG.ELÖHIVO AUTOMAT NAPFÉNY BETÖLTÖVEL 

1 db RTG. Filmelőhívó fogászati automata 

1 db RTG.készülék+szék fog./Stomax/ 

1 db RTG.fogászati oromatic/708 CC/ 

1 db RTG.Filmelöhivó fog.automata/Periomat/ 

1 db Panoráma rtg.készülék 

1 db Intraorális digitális rtg. 

1 db Falikaros röntgen 

1 db Falikaros röntgen - Minray Intraoral 

1 db RTG.Fog.készülék/Stomax-loo/ 

1 db Röntgendigitalizáló - Digora Optima Mini 

1 db SHIMADZU Sonialvision Safire /Digitális vizsgáló szerkezet/ 

2 db FUJIFILM AcSelerate FDR 200 /röngen felvételi rendszer/ 

1 db PACS rendszer Hardware/softver elemekkel,Inf.rendszer.verzió: 4.4.5 
 
     

A szolgáltatás elemei különösen: 

 

a.) A szerződés időtartama alatt felmerülő javítások, karbantartások, időszakos átvizsgálások 
szakszerű és garanciális elvégzése a gyári előírásoknak megfelelően, ezen belül különösen: 
 

Negyedéves gyakorisággal (a megrendelővel történt egyeztetés szerinti időpontban): 

 készülékek, azok elemeinek, alkatrészeinek teljes körű funkcionális átvizsgálása, 

tesztelése a gyártói utasításoknak megfelelően, 

 minden, a kifogástalan üzemhez szükséges felülvizsgálati, ellenőrzési és után-

állítási munka elvégzése, a feladat ellátásához szükséges alkatrészek biztosításá-

val. 

 

Szoftver-követési szolgáltatás PACS informatikai rendszerre továbbfejlesztés ( upgra-

de): 
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 Verziókövetés: a programok gyorsabb, az Ajánlatkérőnek a legújabb lehetősége-

ket szolgáló programváltozatok biztosítása. A program továbbfejlesztett változata-

it az Ajánlatkérő elfogadja, azzal a feltétellel, hogy ezzel az addigi szolgáltatáskör 

nem csökken. 

 Telepítés, betanítás: A szoftverek újabb verzióinak telepítését, és a kezelősze-

mélyzet betanítását az Ajánlattevő munkatársai végzik.  

 

Minden egyéb, a gyártó által a berendezésekhez átadott karbantartási és szerviz gépkönyv (továbbiak-

ban: gépkönyv) által előírt munkákat a gépkönyv által meghatározott időpontban vagy gyakorisággal 

el kell végeznie Ajánlattevőnek. 

 

 A szerződés  teljes időtartama alatt az összes felmerülő javítás elvégzése, a szükséges  

alkatrészek  biztosításával. 

 Az előírt időszakos érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése 

 Ajánlattevő köteles munkanapokon 8-20 óráig elérhető telefonos hibabejelentő vona-

lat biztosítani. 

 

Ajánlattevő úgy köteles az ajánlati árat megadni, hogy Ajánlatkérő a megadott ajánlati áron felül to-

vábbi költségek elszámolására nem jogosult. 

 

b.) Meghibásodás esetén az Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő értesítésétől (hiba bejelentés) számí-
tott 1 órán belül az 1 pontban rögzített készülék javítását a helyszínen személyesen vagy tele-
fonon, illetve egyéb eszköz igénybevételével nyújtott távsegítség útján megkezdeni. 

c.) Ajánlattevő a szakszerű és a gyári előírásnak megfelelő rendszeres szervizelési, karbantartási 
és a gépkönyv által előírt munkákat a gépkönyv által meghatározott időpontban vagy gyakori-
sággal teljesíti, melynek keretében a megbízható és zavarmentes üzem biztosításához szüksé-
ges teljes körű javításokat, cseréket végzi el. 

d.) Ajánlatkérő igénye esetén Ajánlattevő köteles bármely munkanapon az Ajánlatkérővel egyez-
tetve, 8 és 10 óra között az Ajánlatkérő székhelyén, illetve telephelyein személyes bejárást 

biztosítani. 
 

Karbantartás:  

 

Fő egység Lépés Folyamat Eredmény 

D
A

R
-8

0
0
f 

1,1 Hűtőventilátorok hiba ellenőrzése és cseréje ha hibás OK 

1,2 Hűtőventilátorok tisztítása porszívóval OK 

1,3 DAR PC Belső tisztítása (Kompresszorral) OK 

1,4 Ghost Biztonsági másolat készítése OK 

1,5 DAR Enviromental Backup készítése (szerviz szotverrel) OK 

1,6 DAR-8000 Backup Tool készítése USB-re OK 

1,7 Monitorok tiíztítása OK 

        

P
C

U
 

2,1 Hűtőventilátorok hiba ellenőrzése és cseréje ha hibás OK 

2,2 Hűtőventilátorok tisztítása porszívóval OK 

2,3 PCU PC Belső tisztítása (Kompresszorral) OK 

2,4 Ghost Biztonsági másolat készítése OK 

2,5 cb1 és cb2 FPD kalibrációs fájlok Backup OK 

2,6 IBS beállítás ellenőrzése OK 

2,7 HV szinkronizáció a host rendszerhez (Xcat) OK 

2,8 Timer kontroll beállítása (Xcat) OK 

2,9 PCU Event log ellenőrzés OK 
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M
P

C
 

3,1 Hűtőventilátorok hiba ellenőrzése és cseréje ha hibás OK 

3,2 Hűtőventilátorok tisztítása porszívóval OK 

3,3 MPC PC Belső tisztítása (Kompresszorral) OK 

3,4 

TH-101 LOG begyűjtése hőmérséklet érzékelőkből OK 

        

Z
S

-1
0
0
i 

<5.1> Mozgási poziciók ellenőrzése(kalibrálása)   

5.1.1 RTG cső forgatás OK 

5.1.2 FPD Fej/Láb irányú mozgás OK 

5.1.3 RTG cső Fej/Láb irányú mozgás OK 

5.1.4 Asztal magasság (Fel/Le) OK 

5.1.5 Döntés 89 fok(ellenőrzés szögmérővel) OK 

5.1.6 Döntés -89 fok(ellenőrzés szögmérővel) OK 

5.1.7 Home pozíció nulla fok ellenőrzés OK 

5.1.8 RTG cső detektor távolság (SID1100 és SID 1500) OK 

<5.2> Limit mikrókapcsolók pozíció ellenőrzése   

5.2.1 

SW GRID Control (limit kapcsoló nem aktív normál 

üzemben) 
OK 

5.2.2 FPD Fej/Láb limit kapcsoló OK 

5.2.3 Kompressziós kar működtetés (Home pozíció) OK 

5.2.4 SID limit kapcsoló OK 

5.2.5 Asztal magasság (Fel/Le) limit kapcsoló OK 

5.2.6 Asztal lap keresztirányú mozgás limit kapcsoló OK 

<5.3> Kollimátor / RTG cső pozicionálás   

5.3.1 RTG cső középre állás ellenőrzés OK 

5.3.2 Kollimálás láthatósága normál üzemben OK 

5.3.3 Vizszintes fényrekesz lapok ellenőrzése OK 

5.3.4 Főggőleges fényrekesz lapok ellenőrzése OK 

5.3.5 Iris lamellák ellenőrzése OK 

<5.4> Mozgástartományok ellenőrzése abnormális zajok   

5.4.1 Asztal lap Fel/Le OK 

5.4.2 Asztal lap Előre/Hátra OK 

5.4.3 RTG cső / FPD detektor együt mozgása OK 

5.4.4 RTG cső tartó oszlop  Fel/Le (SID:1100+1200+1500) OK 

5.4.5 RTG cső forgatás OK 

5.4.6 Döntési tartomány -89 fok / +89 fok OK 

<5.5> FPD detektor S-17    

5.5.1 FPD rögzítésének ellenőrzése a főegységhez   

5.5.2 FPD belső ventilátorok ellenőrzése(DC ON) OK 

        

Z
S

-

1
0
0
i <5.6> Biztonsági áramkörök ellenőrzése   

5.6.1 Szenzor RTG cső állvány bal oldal OK 
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5.6.2 Szenzor RTG cső állvány jobb oldal OK 

5.6.3 Asztal magasság szenzor kisebb mint 57 cm OK 

5.6.4 Foto szenzor hangjelzés asztal belső felénél OK 

<5.7> Kiegészítő egységek ellenőrzése   

5.7.1 Láb zsámoly rögzíthetősége és zárása OK 

5.7.2 Váll pihentető rögzíthetősége és zárása OK 

5.7.3 Kapaszkodó Bal oldali rögzíthetősége OK 

5.7.4 Kapaszkodó Jobb oldali rögzíthetősége OK 

<5.8> Multifoamos tisztítás   

5.8.1 Asztal lap OK 

5.8.2 Burkolatok OK 

5.8.3 Mozgató sínek tisztítása kenése OK 

<5.9> Referencia feszültségek ellenőrzése Asztal egységen   

5.9.1 Asztal egység +24V DC 

OK:+24 V 

DC 

5.9.2 Asztal egység +5V DC 

OK:+5.1 

VDC 

5.9.3 Asztal egység ±15V DC 

OK :±15V 

DC 

        

Z
S

 -
V

ez
ér

lő
 s

ze
k
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n
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<6.1> Feszültségek ellenőrzése -Fő betáplálás   

6.1.1 

ZS transzformátor bemenet                                              

UN-VN 
OK 

6.1.2 

ZS transzformátor bemenet                                              

UN-WN 
OK 

6.1.3 

ZS transzformátor bemenet                                              

VN-WN 
OK 

6.1.4 

ZS szekrény bemenet (ZS transzf.felöl)                              

U-V 
OK 

6.1.5 

ZS szekrény bemenet (ZS transzf.felöl)                              

U-W 
OK 

6.1.6 

ZS szekrény bemenet (ZS transzf.felöl)                              

V-W 
OK 

6.1.7 ZS transzformátor földelés  OK 

6.1.8 

ZS szekrény 100V bemenet                                              

L0-L100 
OK 

6.1.9 ZS szekrény földelés OK 

<6.2> Referencia feszültségek ellenőrzése   

6.2.1 ZS szekrény + 5VDC 

OK:+5.1 

VDC 

6.2.2 ZS szekrény + 15VDC 

OK:+15V 

DC 

6.2.3 ZS szekrény -15VDC 

OK:-15V 

DC 

6.2.4 ZS szekrény + 24VDC 

OK:+24 V 

DC 

<6.3> Akumulátor elemek ellenőrzése   

6.3.1 NEXSH-CP3(Vbatt) csere ha <2.0V  OK:+3V DC 

6.3.2 

ZS szekrény AC-SERVO vezérlők akumulátork ellenőrzé-

se 
OK 

<6.4> Tisztítás ,portalanítás   



Oldal 83 / 95 
 

6.4.1 Potalanítás kompresszorral (Panelek a szekrényben) OK 

6.4.2 Hűtőventilátorok tisztítása porszívóval OK 

6.4.3 Hűtőventilátorok hiba ellenőrzése és cseréje ha hibás OK 

        
L

o
ca

l 
C

o
n
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le

 <7.1> Működtető gombok funkcióellenőrzése   

7.1.1 Gombok ,Joystick-ok ellenőrzése OK 

7.1.2 Kijelzés helyességének ellenőrzése OK 

<7.2> Tisztítás    

7.2.1 Belső vezérlőpanelek portalanítása OK 

7.2.2 Felületi ápolás ,tisztítás OK 

        

Z
S

- 
S

u
b
 s

ze
k
ré

n
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<8.1> WPC-10 FPD(Detektor) Hűtőegység   

8.1.1 Hűtőfolyadék szint ellenőrzés ,utántöltés OK 

8.1.2 Beállított hűtőközeg hőmérséklet (22 ˚C) OK 

8.1.3 Mért hőmérséklet rögzítése OK 

8.1.4 Hűtőventilátorok tisztítása OK 

8.1.5 Légszűrő tisztítása OK 

<8.2> RGT cső hőcserélő    

8.2.1 Hűtőventilátorok tisztítása OK 

8.2.2 Légszűrő tisztítása OK 

8.2.3 Olajszivárgás ellenőrzés OK 

8.2.4 Abnormális hangok a szivattyú felöl? OK 

<8.3> HV (Nagyfeszültségű) tépegység   

8.3.1 Bemeneti tápellátás visszajelző (Nem villog) OK 

8.3.2 HV Power ON visszajelző (Nem villog) OK 

8.3.3 Bemeneti tápellátás 100V OK 

<8.4> ZS Sub szekrény   

8.4.1 Hűtőventilátorok tisztítása porszívóval OK 

8.4.2 Hűtőventilátorok hiba ellenőrzése és cseréje ha hibás OK 

8.4.3 Portalanítás ,tisztítás kívül-belül OK 

        

U
D

1
5

0
B
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0

L
 

<9.1> Feszültség ellenőrzés   

9.1.1 

UD szekrény bemenet                                                            

LU-LV 
OK 

9.1.2 

UD szekrény bemenet                                                          

LU-LW 
OK 

9.1.3 

UD szekrény bemenet                                                           

LV-LW 
OK 

9.1.4 UD szekrény földelés ellenőrzés OK 

9.1.5 

UD szekrény Terminal X2                                                  

L0-L100 
OK 

9.1.6 

UD szekrény Terminal X2                                                 

A0-A200 
OK 

<9.2> HV-Tank és RTG cső   

9.2.1 Szilikon közdarabok kivétele OK 

9.2.2 Nagyfeszültségű csatlakozók tisztítása OK 

9.2.3 Új szilikon közdarabok beépítése OK 
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9.2.4 Negyfeszültségű szigetelő zsír és olaj alkalmazása OK 

<9.3> FVR-FVF-Fototimer   

9.3.1 Radiográfiás fűtőáram kalibrálás OK 

9.3.2 FLASH kalibrálás OK 

9.3.3 Átvilágítási fűtőáram kalibrálás OK 

9.3.4 Fototimer ellenőrzés OK 

<9.4> Tisztítás ,portalanítás   

9.4.1 Hűtőventilátorok hiba ellenőrzése és cseréje ha hibás OK 

9.4.2 Portalanítás ,tisztítás kívül-belül OK 

<9.5> Cabinet Battery EMPTY jelzés ellenőrzése OK 

        

G
S

C
 C

o
n
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 <10.1

>   
  

10.1.1 Backup készítése OK 

10.1.2 Panel Battery EMPTY jelzés ellenőrzése OK 

10.1.3 Tisztítás portalanítás 
OK 

        

DAR-

Transzformátro 

<11.1

> Feszültségek ellenőrzése 
  

11.1.1 

Bemeneti feszültség mérése                                                     

L-N 
OK 

11.1.2 Földelés ellenőrzése OK 

11.1.3 Kimeneti feszültségek  ROUT1-ROUT2 or LOU1-LOUT2 OK 

<11.2

>   
  

11.2.1 Hűtőventilátorok hiba ellenőrzése és cseréje ha hibás OK 

11.2.2 Portalanítás ,tisztítás kívül-belül OK 

        

P
S

U
2

-R
ac

k
 

<12.1

>   
  

12.1.1 Hűtőventilátorok hiba ellenőrzése és cseréje ha hibás OK 

12.1.2 

Portalanítás ,tisztítás kívül-belül OK 

<13.1

> PS-CTRL -FPD Flow kapcsoló teszt 
  

13.2.1 1. Szétcsatlakoztatni J8 PS-CTRL lapon                                         

2. Körülbelül 30 perc múlva HV és DC táp kikapcsol                        

3.Újracsatlakoztatni J8 a PS-CTRL lapon                                         

4. DC-tápot manuálisan visszakapcsolni                                       

5. Rendszer újraindítás                                

OK 

<13.2

> Feszültség ellenőrzés 
  

13.2.1 

UPS bemenet ellenőrzés                                                        

L-N 
OK 

13.2.2 UPS földelés mérés OK 

13.2.3 

UPS kimenet ellenőrzés                                                     

0V-100V 
OK 
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13.2.4 PSU szekrény földelés ellenőrzés OK 

T
H

-1
0

1
 H

ő
m

és
ék

le
t 

re
k

o
rd

er
 <14.1

> TH-101 környezeti hőmérséklet rögzítő 
  

14.1.1 

TH-101  ZS-Sub Stop rögzítés parancs OK 

TH-101 ZS-Sub akumulátorainak cseréje OK 

TH-101  ZS-Sub Start rögzítés parancs OK 

TH-101  ZS-Sub adat továbbítás ütemezés ellenőrzése OK 

14.1.2 

TH-101  ZS-100i Stop rögzítés parancs OK 

TH-101 ZS-100i akumulátorainak cseréje OK 

TH-101  ZS-100i Start rögzítés parancs OK 

TH-101  ZS-100i adat továbbítás ütemezés ellenőrzése OK 

Fő egy-

ség Lépés Folyamat 
Eredmény 

M
en

n
y
ez

et
i 

cs
ő
ta

rt
ó
 e

g
y
sé

g
 D

R
-X

D
2
0
0
,S

N
:5

0
6
6
 

1,1 Mennyezeti sínek tisztítása ,kenése OK 

1,2 Mennyezeti görgők tisztítása , kenése OK 

1,3 Mennyezeti tarósínek rögzítésének ellenőrzése OK 

1,4 Mennyezeti keresztkocsi rögzítésének ellenőrzése OK 

1,5 Csőtartó oszlop rögzítésének ellenőrzése OK 

1,6 Röntgencső és kollimátor rögzítésének ellenőrzése OK 

1,7 Csőburkolat leszerelése , ékszíjak ellenőrzése OK 

1,8 Mennyezeti mozgó kábelezés ellenőrzée OK 

1,9 

Védőföldelés ellenőrzése a mennyezeti egységeken                    -

RTG-cső, kollimátor,Alpha,Display,Alpha/beta 

kar,Oszlop,gördülő egység,Frekvencia konverter alaplap,electric 

plate,electric plate 1.1 keresztkocsi 

OK 

1,10 Vészleállító gomb ellenőrzés OK 

1,11 Ütközésvédelem ellenőrzés OK 

1,12 Oszlop mozgástartomány ellenőrzés OK 

1,13 Oszlop fékező egység ellenőrzés, motorok olajszivárgás  OK 

1,14 Mennyezeti egység teljes mozgástartomány ellenőrzés manuális 

úton.  
OK 

1,15 RTG cső forgási mozgástartomány ellenőrzés OK 

1,16 Asztali bucky Film-Fókusz kijelzés ellenőrzése OK 

1,17 Fali bucky állvány Film-Fókusz kijelzés ellenőrzése OK 

1,18 Manöverező gombok működés ellenőrzése OK 

1,19 Külső burkolatok tísztitása OK 

1,20 Csőtartó oszlop kenése BP Energol GR-XP 220 olajjal OK 

1,21 Felhasználói kézikönyvek meglétének ellenőrzése OK 

        

V
iz
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 2,1 Asztal padlórögzítés ellenőrzése OK 

2,2 Asztallap kereszt/hosszirányú mozgatás úsztatás ellenőrzése OK 

2,3 Asztallap mozgatást akadáylozó fékek ellenőrzése OK 

2,4 Asztallap mozgató sínek tiszíitása ,kenése OK 

2,5 Asztali képalkotó egység mozgató sínek tisztítása ,kenése OK 

2,6 Asztali tartóoszlopok mozgástartomány ellenőrzése , kenése BP 

Energol GR-XP220 olajjal. 
OK 
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2,7 Asztal kábelezésének ellenőrzése OK 

2,8 Asztali védőföldelés ellenőrzése ,kimérése OK 

2,9 Asztallap mechanikai ütközök ellenőrzése OK 

2,10 Vészleállító gombok ellenőrzése OK 

2,11 Asztal ütközésvédelem ellenőrzése OK 

2,12 Asztali lábkapcsoló újracsatlakoztatása , funkcióellenőrzése. OK 

2,13 Asztali AEC kamrák ellenőrzése OK 

2,14 Asztali vizsgálat visszajelző lámpa és grid lámpa ellenőrzése OK 

2,15 Asztali detektor burkolatának leszerelése ,tísztitás portalanítás OK 

2,16 Detektor és bucky egység csatlakozóinak ellenőrzése OK 

        

F
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 3,1 Padlórögzítés ellenőrzése OK 

3,2 Burkolat leszerelése ,mozgató lánc rögzítésének ellenőrzése OK 

3,3 Védőföldelés ellenőrzése ,kimérése OK 

3,4 Fel-Le mozgatás és fékezés ellenőrzése OK 

3,5 Vészleállító gombok ellenőrzése OK 

3,6 Fali bucky AEC kamra ellenőrzése OK 

3,7 Állványos vizsgálat visszajelző lámpa és grid lámpa ellenőrzése OK 

3,8 Kábelezés ellenőrzése OK 

3,9 Külső burkolatok tisztítása OK 

3,10 Fali detektor burkolatának leszerelése ,tisztítás portalanítás OK 

3,11 Detektor és bucky egység csatlakozóinak ellenőrzése OK 

  ű     

C
U
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N
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4,1 FPD Központi egység Error log ellenőrzés OK 

4,2 FPD Központi egység burkolatok leszerelése 

,portalanítás,tisztítás.Csatlakozások ellenőrzése 
OK 

4,3 Védőföldelés ellenőrzése ,kimérése OK 

        

R
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6
 5,1 Röntgengenerátor burkolatok leszerelése ,tisztítás ,portalanítás OK 

5,2 

Nagyfeszültségü csatlakozások , kommunikációs vonalak elle-

nőrzése 
OK 

5,3 Működési Log.-ok ellenőrzése  -History Log ,Tube calibration 

files,Generator caliration files,Epsilon files 
OK 

  5,4 Védőföldelés ellenőrzése ,kimérése OK 

        

K
al

ib
rá

lá
so

k
 6,1 Röntgen cső fűtőáram kalibrálása kis fókusz OK 

6,2 Röntgen cső fűtőáram kalibrálása nagy fókusz OK 

6,3 Asztali detektor kalibrálás -Offset,Gain,Deffect,Lag OK 

6,4 Fali detektor kalibrálás -Offset,Gain,Deffect,Lag OK 

6,5 Fényrekesz és röntgensugár terület hangolása. OK 

        

D
X

 v
ez

ér
lő

 

k
o
n
zo

l 

7,1 Működési Log.-ok ellenőrzése OK 

7,2 Általános felhasználói felület funkciók és működés ellenőrzése OK 

7,3 Windows Image fájl készítése DVD meghajtóra OK 

7,4 Tisztítás ,portalanítás ,újracsatlakoztatás OK 
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Röntgen berendezések teljeskörű karbantartási, szervizelési tevékenysége a közbeszerzési dokumen-

tumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezetben foglaltak szerint. 

 

A röntgen berendezések és tartozékaik tételes listáját a jelen Műszaki leírás részét képező, külön 

excel táblázat tartalmazza. (Elnevezése: Röntgen berendezések és tartozékaik listája) 

  

 

II. rész: Orvosi  gép-műszerek karbantartása, szervizelése 

Orvosi gépek, készülékek, egyéb orvosi eszközök, és mindezek tartozékainak folyamatos és teljes 

körű szervizellátása, rendszeres karbantartása, a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezés-

re bocsátott szerződéstervezetben foglaltak szerint. 

 

A 4/2009. (III.17.) EüM. rendeletben előírt időszakos biztonság technikai és funkcionális vizsgálatok, 

felülvizsgálatok, valamint a mérésügyről szóló 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet által meghatározott 

időszakos hitelesítések, és kalibrálások, valamint az ISO Minőségügyi rendszerben történt működés-

hez szükséges nyilvántartások, műszerkarbantartások vezetése, továbbá minden szükséges karbantar-

tási munkálat, amelyet a vonatkozó jogszabályok előírnak.  

Az elvégzett munkák műszerkartonokra történő rávezetése 

 

Az orvosi gépek, készülékek és egyéb orvosi eszközök tételes listáját a jelen Műszaki leírás részét 

képező, külön excel táblázat tartalmazza. (Elnevezése: Orvosi gépek, készülékek és egyéb orvosi 

eszközök listája) 

 

III. rész: Műszer kataszter felmérése 

 

Vállalkozási szerződés ajánlatkérő rendelőintézeteiben található gép-műszerek adatbázis struktúrával 

történő szakmai felmérésére. 

Teljes mennyiség: 7 rendelőintézet. 

Gép-műszerek minimális felmérendő adatai 

1.  Megyekód 

2.  Szolgáltató OEP kódja 

3.  Ellátás típusa (fekvő-, járóbeteg és gondozóintézeti, stb.) 

4.  Szervezeti egységkód 

5.  Eszköz leltári száma 

6.  Eszköz beszerzési éve 

7.  Eszköz beszerzési értéke 

8.  Eszköz nyilvántartási értéke 

9.  Eszköz EMKI kódja (négyjegyű) 

10. Eszköz megnevezése 

11.Fénykép 

12. Pontos helyszín (utca, házszám, rendelő neve) 
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