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Tisztelt Ajánlattevő!  

 

Ön a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, mint Ajánlatkérő a 

„Az első világháborús emlékévhez kapcsolódóan” pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” 

elnevezésű közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: „Közbeszerzési eljárás”) a Közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 57.§-a szerinti közbeszerzési dokumentumát (a 

továbbiakban: „Közbeszerzési dokumentumok”) tartja a kezében. A jelen Közbeszerzési dokumentumok 

célja, hogy segítséget nyújtsunk az egyértelmű, a jelen eljárást megindító felhívásban (a továbbiakban: 

„Felhívás”) és a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat 

elkészítéséhez.  

 

A jelen Közbeszerzési dokumentumok az alábbi dokumentumokat tartalmazza: 

I. Általános információk 

II. Az ajánlat összeállításának követelményei 

III. Felhívás 

IV. Szerződéstervezet 

V. Műszaki leírás 

VI. Igazolás- és nyilatkozatminták  

 

A Közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a Felhívásban 

szereplő információk az irányadók. 

 

Az Ajánlatkérővel közös érdekünk és célunk, hogy a teljesítésre alkalmas Ajánlattevő ajánlata érvényesnek 

minősüljön, ehhez azonban a Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban 

foglalt követelményeknek maradéktalanul eleget tevő ajánlat benyújtására van szükség az Ajánlattevő 

részéről.  

Kérjük a tisztelt Ajánlattevőt, hogy ajánlatát szigorúan a Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumokban 

és a jogszabályokban meghatározottak szerint készítse el, és nyújtsa be, és bizonytalanság esetén éljen a 

Kbt-ben meghatározott kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével. 

  

A Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételek 

bármelyikének nem megfelelő ajánlat a Kbt. 73-74. §-a alapján érvénytelennek minősülhet.  

 

Budapest, 2017. október 16.  

 
A kiíró nevében, a lebonyolító:  
 

 

Ecobio System Kft. 
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1. Előzmények 
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (a továbbiakban: 
„Ajánlatkérő”) a Kbt. Harmadik rész 112.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) 
pontja szerinti – figyelemmel a Kbt. 110.§-ában és a Kbt. 21.§ (2) bekezdésében foglaltakra is –  
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított, mivel a beszerzés tárgya szerinti szerződés 
műszaki-technikai sajátosságok, továbbá kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott 
személlyel köthető meg és az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének 
kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt 
indokolatlanul szűkítő módon határozta meg Ajánlatkérő 
Jelen Közbeszerzési eljárás tárgya a Kbt. 3. számú melléklete szerinti szolgáltatás megrendelésének 
minősül (CPV kód: 80530000-8). 
Jelen Felhívás egyidejű megküldése mellett tájékozatjuk a Közbeszerzési Hatóságot az eljárástípus 
kiválasztásának indokáról. 
 
2. Az eljárás tárgya 
Ajánlatkérő – a Kbt. Harmadik rész 112.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) 
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított „Az első világháborús 
emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” megnevezéssel 
figyelemmel a Kbt. 110.§-ában és a Kbt. 21.§ (2) bekezdésében foglaltakra is. 
 
3. Az eljárás, az ajánlattétel általános feltétele 
3.1 A Kbt. 3.§ 1. pontja szerinti Ajánlattevő (a továbbiakban: „Ajánlattevő”) ajánlatának benyújtásával 

teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai szerint ezen Közbeszerzési eljáráshoz elkészített Felhívás 
és a Közbeszerzési dokumentumok összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául. 

 
3.2 Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 

Ajánlattevőt terheli. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel 
a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül. 
 

3.3 Az Ajánlattevő felelős azért, hogy az elektronikus úton megküldött Közbeszerzési dokumentumok 
tartalmának teljességét ellenőrizze annak elektronikus úton történő megérkezésekor. Az Ajánlatkérő 
semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az Ajánlattevő elmulasztotta a 
Közbeszerzési dokumentumok tartalma teljességének ellenőrzését. 
 

3.4 Az Ajánlattevőknek a Közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell 
kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak ezen 
harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő számára a munka egy részére 
vonatkozóan, valamint a jogorvoslati eljárásokban való felhasználás esetén. 
 

3.5 Az Ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Felhívásban és a 
Közbeszerzési dokumentumokban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és 
előírást. 
 

3.6 Az Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után, ha elmulasztja az előírt 
információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre. 
 

3.7 A Kbt. 36. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő a jelen Közbeszerzési eljárásban  
a) nem tehet másik ajánlatot más Ajánlattevővel közösen,  
b) más Ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,  
c) más Ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].  

 
3.8 Üzleti titok és védelme: a Ptk. XI. cím 2:47. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott fogalom. A 

gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, 
valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett 
ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot 
tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a 
gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá nem 
tartalmazhat a Kbt. 44. § (2) bekezdése szerinti elemeket, így a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja 
üzleti titoknak különösen 
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a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból 
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 bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 
adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó 
információkat és adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a 
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
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.. 

Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, 
információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, 
amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló 
részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  

Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján 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 indokolás nem megfelelő, 
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

 
3.9 Alvállalkozó: jelen Közbeszerzési eljárásban az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési 

eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül 
vesz részt, kivéve 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alap-anyag 
eladóját, 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 138. §-ának (1) bekezdésében foglalt előírásokra. 
 
3.10 Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként 

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont 
személy vagy szervezet, 
b) az a szervezet, amelynek 
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 
bb) tulajdonosát, 
bc) a ba)–bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással 
vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, 
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 

 
Fentiek tekintetében nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan 
személy (szervezet) részvétele az eljárásban, 

a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, piacfelmérés, 
illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése 
időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért 
tájékoztatást, 

b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) bekezdés] 
vett részt, 

c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához 
szükséges árajánlatot kapott, 
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feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési 
eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok 
körét meghaladó információt. 
 
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként, alkalmassági 
igazolásában résztvevő szervezetként a Kbt. 25. § (4) bekezdésében meghatározott tisztségviselő, 
személy. 

 
4. Értesítések 
4.1 A felolvasólapon képviselőként (kapcsolattartó) feltüntetett személlyel közöltek az Ajánlattevő 

vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a képviselőnél 
(kapcsolattartónál) megjelölt faxszámra, e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres 
elküldés visszaigazolásának pillanatában az Ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek 
tekintendő. 

 
4.2 A képviselő (kapcsolattartó) személyében, illetve adataiban bekövetkező változásról írásban kell az 

Ajánlatkérőt értesíteni. 
 
4.3 A Közbeszerzési eljárás bármely szakaszában az Ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött 

bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az Ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha az üzenet, 
dokumentum 

 az Ajánlattevő képviselőjének (kapcsolattartójának) vagy 

 az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak vagy  

 az előbbi kettő bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy 
aláírásával kerülnek megküldésre az Ajánlatkérő részére. 

 
5. Kiegészítő tájékoztatás 
5.1 A Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján – figyelemmel a Kbt. 56. § (1) bekezdésére – az a gazdasági 

szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében 
– a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást (a 
továbbiakban: „Kiegészítő tájékoztatás”) kérhet (Kbt. 56. §) az Ajánlatkérőtől. 
 

5.2 A Gazdasági szereplők a Felhívással és a Közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban felmerült 
kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, a 
kapcsolattartóként megjelölt ajánlatkérő nevében eljáró szervezet részére faxon és/vagy elektronikus 
úton (e-mailen) is eljuttatva, feltüntetve az eljárás tárgyát. Minden Kiegészítő tájékoztatás iránti 
kérelmet írásban kell eljuttatni az alábbi címre: 

ECOBIO SYSTEM Kft. 
székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 77-79. 1. em. 1. 
iroda:   1034 Budapest, Bécsi út 77-79. 1. em. 1. 
Tel/fax:  06-1/240 0982 
E-mail:   kozbeszerzes@ecobio.hu 

 
Az ajánlattételi időszak alatt szükséges levelezést postai vagy közvetlen kézbesítés útján levélben, 
elektronikus úton (e-mailben) vagy telefaxon kell lebonyolítani az Ajánlatkérő által kapcsolattartóként 
fent megjelölt felelős akkreditált közbeszerzési szakértővel. [Kbt. 41.§] 

 
5.3 Kiegészítő tájékoztatást – a Kbt. rendelkezéseivel összhangban – az Ajánlattevők azonos feltételek 

mellett kapják meg írásban. 
 

5.4 Ajánlatkérő a Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre adott tájékoztatást, a Kbt. 114. § (6) bekezdése 
alapján – figyelemmel a Kbt. 56. § (2) bekezdésére – ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az 
ajánlattételi határidőt lejárta előtt három nappal adja meg, szükség esetén alkalmazva a Kbt. 114. § (6) 
bekezdés második mondatában foglaltakat. A Kiegészítő tájékoztatás ésszerű határidőben történő 
megadását Ajánlatkérő abban az esetben áll módjában vállalni a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján, 
amennyiben a kérdés(ek) az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal 
beérkezett/beérkeztek az I. Általános információk 5.2. pontban megadott módon és az ott megadott 
elérhetőség valamelyikére. 
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5.5 A Kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az Ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni. A 
Kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az Ajánlattevő nem 
hivatkozhat arra, hogy a Kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre. 

 
5.6 Az Ajánlatkérő által kibocsátott Kiegészítő tájékoztatások – az érintettek részére történő megküldéssel 

– a Közbeszerzési dokumentumok részévé válik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előzőek 
szerint írásban feltett kérdés(ek)re adott válasz(oka)t tartalmazó tájékoztatás a kiírás szerves részét 
képezi, a tájékoztatásban rögzítettek ajánlatba történő beépítése ajánlattevő számára kötelező, 
továbbá az Ajánlati nyilatkozatot is arra tekintettel köteles Ajánlattevő megtenni, hogy ajánlata 
elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette. 
 

6. Az ajánlat benyújtása  
Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 1000 – 1400 óra között, pénteken 900 – 1000 óra 
között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 900 órától az ajánlattételi határidő lejártáig lehet 
benyújtani, melyre tekintettel a Felhívás 15. pontjában megjelölt helyszínre legkésőbb az ajánlattételi 
határidő lejártáig kell megérkeznie. 
 
A postán megküldött ajánlatnak a megjelölt helyszínre határidőben történő beérkezése az Ajánlattevő 
felelőssége, melyet vita esetén az Ajánlattevőnek kell igazolnia. A postán megküldött ajánlatot az 
Ajánlattevőnek olyan formában, illetve megjelöléssel ellátva és olyan határidőben kell feladnia, 
megküldenie, hogy az Ajánlatkérő postai küldeményeket kezelő irodája számára egyértelmű 
legyen, hogy az nem bontható fel, és azt felbontás nélkül továbbítania kell a borítékon megjelölt 
helyszínre. 
 
A személyesen benyújtott ajánlat átvételét Ajánlatkérő átvételi elismervénnyel igazolja, amelyen 
szerepel az átvétel dátuma és időpontja (óra, perc), valamint az átvevő aláírása. 
 
Azok az ajánlatok, amelyek a határidő lejárta után, vagy nem a megjelölt helyszínre érkeznek, 
elkésettnek minősülnek (Kbt. 73.§ (1) bekezdés a) pontja), azokat az Ajánlatkérő nem bírálja el. Az 
előbbiek arra az esetre is vonatkoznak, ha az Ajánlattevő az ajánlatot postai úton, kézbesítővel, vagy 
futárszolgálattal küldi be és az ajánlat a határidő lejárta után, vagy nem a megjelölt helyszínre érkezik 
meg.  
 
A kézbesítés hibáiból eredő késedelmeket az Ajánlatkérő nem tudja figyelembe venni. 

 
7. Az ajánlat benyújtásának határideje 

A Felhívás 14. pontjában megjelölt időpont. 
 
8. Az ajánlat benyújtásának helye 
 A Felhívás 15. pontjában megjelölt hely. 
 
9. Az ajánlatok felbontásának időpontja és helye 

Az ajánlatok bontásának időpontja és helye a Felhívás 17. pontjában megjelölt időpont. Az 
Ajánlattevők a felbontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. 
 
Az ajánlatok felbontásánál csak az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 
személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek 
jelen. 
 
Az ajánlatok bontási eljárása a Kbt. 68.§ (1)-(6) bekezdésében leírtak szerint történik. 
 
Az ajánlattételi határidő előtt visszavont ajánlatok nem kerülnek felbontásra. A határidő után 
beérkezett ajánlat benyújtásáról Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdés alapján külön jegyzőkönyvet 
vesz fel és azt az összes Ajánlattevőnek megküldi. 

 
10. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 

Az ajánlati kötöttség vonatkozásában a Kbt. 100.§ (4) bekezdése irányadó. Erre tekintettel az 
Ajánlatkérő a Felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az 
ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az ajánlati 
kötöttség a tárgyalások befejezésétől számított harmincadik napig tart. 
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11. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés, indokoláskérés 

A Kbt. 71.-72. §-aiban foglalt rendelkezések szerint. 
 

A hiánypótlási felhívásra, felvilágosítás-, valamint indokoláskérésre benyújtott dokumentumoknak a 
hiánypótlásra, nyilatkozattételre szóló felhívásban megjelölt határidő lejártáig a megjelölt 
helyszínre kell megérkezniük. A postán megküldött dokumentumoknak a hiánypótlásra, 
nyilatkozattételre szóló felhívásban megjelölt határidő lejártáig a megjelölt helyszínre történő 
beérkezése az Ajánlattevő felelőssége, melyet vita esetén az Ajánlattevőnek kell igazolnia. A postán 
megküldött dokumentumokat az Ajánlattevőnek olyan formában, illetve megjelöléssel ellátva és olyan 
határidőben kell feladnia, megküldenie, hogy az Ajánlatkérő postai küldeményeket kezelő irodája 
számára egyértelmű legyen, hogy az nem bontható fel, és azt felbontás nélkül továbbítania kell 
a borítékon megjelölt helyszínre.   
A személyesen a hiánypótlási felhívásra, felvilágosítás-, valamint indokoláskérésre benyújtott 
dokumentumok átvételét Ajánlatkérő átvételi elismervénnyel igazolja, amelyen szerepel az átvétel 
dátuma és időpontja (óra, perc), valamint az átvevő aláírása. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban 
nem szereplő hiányokat is pótolhat az Ajánlatkérő által biztosított hiánypótlás időtartama alatt. A 
hiánypótlás formai követelményeire az ajánlattal kapcsolatban előírt formai követelmények irányadók. 
 
Azok a hiánypótlási felhívásra, felvilágosítás-, valamint indokoláskérésre benyújtott dokumentumok, 
amelyek a hiánypótlásra, nyilatkozattételre szóló felhívásban megjelölt határidő lejárta után, vagy nem 
a megjelölt szobába érkeznek, elkésettnek minősülnek, azokat az Ajánlatkérő nem bírálja el. Az 
előbbiek arra az esetre is vonatkoznak, ha az Ajánlattevő a dokumentumokat postai úton, 
kézbesítővel, vagy futárszolgálattal küldi be.  

 
A kézbesítés hibáiból eredő késedelmeket az Ajánlatkérő nem tudja figyelembe venni. 

 
12. Az ajánlatok értékelése 

Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár (Mindösszesen 
nettó ajánlati ár (Ft)) szempontja alapján bírálja el figyelemmel a Felhívás 11. pontjában foglaltakra.  
 

Ssz. Megnevezés Nettó ajánlati ár  

1. Képzéshez kapcsolódó egyéb szakmai tevékenység díj Ft 

2. Képzési szolgáltatások Ft/fő/képzés 

 Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) Ft 

 
Az ajánlat kidolgozásakor Ajánlattevő vegye figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 
lennie, vagyis magában kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt. Az Ajánlatkérő kéri ezért az 
Ajánlattevőt, hogy a megbízási keretszerződésben, valamint a Műszaki Leírásban előírt 
követelményeknek megfelelően tegye meg ajánlatát. 
 

13. Az ajánlatok elbírálása, vizsgálata, az eljárás nyertese 
Az Ajánlattevőnek a kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 62. §-a, valamint a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. 
rendelet”) szerint kell eljárnia. 

 
A bírálat első szakaszában a kizáró okok fenn nem állásának igazolására szolgáló dokumentumokat 
nem kell benyújtania a gazdasági szereplőnek, hanem elegendő ajánlattevőnek az előírt feltételeknek 
megfelelő, a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, illetve a Korm. rendelet szerint a Kbt. 67. § (1) 
bekezdése szerinti nyilatkozatot becsatolni. A fenti iratokon kívül az ajánlatkérő által előírt valamennyi 
irat csatolandó az ajánlathoz. 
 
Ha Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a 
kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági 
szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a nyilatkozatukban – azon 
adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása, 
alkalmassági követelmények ellenőrzése körében Ajánlatkérő számára a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet előírja. 
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A bírálat második szakaszában, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőtől kéri 5 (öt) 
munkanapos határidővel a kizáró okok tekintetében a Felhívásban előírt igazolások benyújtását 
figyelemmel a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdésében foglaltakra. 
 
A kizáró okok felsorolása: 
Az eljárásban nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) 
bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.  
Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan 
gazdasági szereplőt, alvállalkozót, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott 
kizáró okok az eljárás során következnek be. 

 
A kizáró okok igazolásának első szakasza: 
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114 (2) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 17.§ szerint kell 
igazolni. 
Ajánlattevőnek előzetesen nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) 
bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.  
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az 
Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. 
Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése 
szerinti nyilatkozatot kell érteni. 

 
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § 
(4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek előzetesen nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a 
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót 
(Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés). A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az 
eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 
 
A Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése értelmében, az egységes európai közbeszerzési dokumentumok 
nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. § 
szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési 
dokumentumokat nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és 
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt 
információkat. Az egységes európai Közbeszerzési dokumentumokban foglalt információk 
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

 
Amennyiben az ajánlatban megnevezett gazdasági szereplő vonatkozásában változásbejegyzési 
eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati 
példányban. 
 
A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő csak egyszerű nyilatkozatot köteles 
benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. 
 
Az alvállalkozó vonatkozásában további igazolási kötelem nincs, ajánlatkérő elfogadja az egyszerű 
nyilatkozat benyújtását, illetve Ajánlatkérő továbbra is elfogadja Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot. 
 
A kizáró okok igazolásának második szakasza a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján Ajánlatkérő 
felhívására: 
A ajánlatkérő a Korm. rendelet szerint a Felhívásban előírt kizáró okok tekintetében a következő 
igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni 
a kizáró okok hiányát: 
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy 

gazdasági szereplő köteles igazolni -, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek 
esetén ajánlattevő egyszerű nyilatkozatot (közbeszerzési dokumentumok 5. számú melléklete 
szerint); 

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
(a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a 
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gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy 
az Art. szerinti adóigazolást; 

c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pontja tekintetében a céginformációs és az elektronikus 
cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, 
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés d) pontja tekintetében, ha a gazdasági szereplő 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, ajánlattevő egyszerű nyilatkozatot; 

d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a céginformációs szolgálattól 
ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; ha a nem 
természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve 
szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot; 

e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján elérhető 
nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető 
cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; 

f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a 
kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott 
formanyomtatványba foglalt nyilatkozatot (közbeszerzési dokumentumok 5. számú melléklete 
szerint); 

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok 
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

h) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az 
ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az 
ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott formanyomtatványba foglalt nyilatkozatot 
(közbeszerzési dokumentumok 5. számú melléklete szerint); 

i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan 
ia) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy 

nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető 
cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon 
bejegyzett gazdasági szereplőről van szó; 

ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, 
hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet 
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik 
szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló 
törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges 
benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) 
vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot 
szükséges csatolni; (a nyilatkozat mintáját a közbeszerzési dokumentumok 14. számú 
melléklete tartalmazza, amelyet az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérésére 
kell benyújtani) 

 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint a tényleges tulajdonos 
fogalma a következő: 
r) 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 jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a 
közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő 
közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással 
rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
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1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még 
nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány 
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. 

 
ic) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozata 

arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban 
megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn; (a nyilatkozat 
mintáját a közbeszerzési dokumentumok 14. számú melléklete tartalmazza, amelyet az 
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérésére kell benyújtani) 

 
j) a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a 

munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint 
vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból; 

k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok 
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

l) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: 
GVH) döntései, illetve az ezt felülvizsgáló bírósági döntések tekintetében a jogsértés megtörténtét 
az ajánlatkérő a GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi; az 
ajánlatkérő ezen felül nem kérhet külön igazolást, a GVH honlapján található adatbázisokban nem 
szereplő esetleges jogsértés hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az 
eljárásban benyújtott formanyomtatványba foglalt egyszerű nyilatkozatot (közbeszerzési 
dokumentumok 5. számú melléklete szerint); 

m) a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja tekintetében az ajánlatkérő köteles elfogadni igazolásként az 
eljárásban benyújtott formanyomtatványba foglalt egyszerű nyilatkozatot (közbeszerzési 
dokumentumok 5. számú melléklete szerint); 

n) a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a 
kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott 
formanyomtatványba foglalt egyszerű nyilatkozatot (közbeszerzési dokumentumok 5. számú 
melléklete szerint). 

o) a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a 
jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő 
ellenőrzi. 

 
Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdése a), c)-e), g)-p) pontjai, a Kbt. 62. § (2) 
bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 
64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: 
„Hatóság”) Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. 
§ (5) bekezdése szerinti – jogerős határozatával igazolni tudja, köteles egyszerű nyilatkozatában mind 
a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását feltüntetni. A nyilatkozathoz a 
Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § 
(5) bekezdése szerinti – jogerős határozatát is csatolni kell. 

 
A fentiek alapján Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a Kbt. 3.§ 21. pontja 
szerinti Közbeszerzési dokumentumokban és a jelen Közbeszerzési Dokumentumban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, 
és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. 
 
Ajánlatkérő csak a fentiek szerint megfelelőnek talált ajánlatokat értékeli az értékelési szempont 
szerint. 
 
A Kbt. 71. § (4) bekezdés alapján, ha Ajánlatkérő megállapítja, hogy Ajánlattevő olyan alvállalkozót 
nevezett meg, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p) pontja szerinti, korábbi eljárásban 
tanúsított magatartás alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a 
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kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja Ajánlattevőt a 
kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére. 
 

 
Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági 
szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető 
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett 
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját 
vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8-11. §-
ban foglalt egyéb igazolási módok helyett. 

 
14. Tájékoztatás az Ajánlatkérő döntéseiről  
Az Ajánlatkérő az Ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, az eljárás 
eredménytelenségéről, az Ajánlattevő kizárásáról, ajánlatának a Kbt. 73. § szerinti egyéb okból történt 
érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. (a Kbt. 79. § (1) bekezdése) 
Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint 
írásbeli összegezést készít az ajánlatokról.  
Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 79.§ (1)-(2) bekezdései szerint írásban 
értesíti az eljárás eredményéről. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a Kbt. 70. § (1) 
bekezdésének megfelelően az ajánlatot a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan 
időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az 
ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. 
Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az 
írásbeli összegezésnek minden Ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő 
megküldésével teljesíti. (a Kbt. 79. § (2) bekezdése) 
 
15. Tárgyalás alapvető szabályai 
A tárgyalás lefolytatásának menetét, helyét, idejét és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályokat a 
Felhívás 18. és 19. pontja tartalmazza. 
 
16. A szerződéskötés  
A Kbt. Ötödik részében foglaltak szerint a Közbeszerzési dokumentumok IV. fejezete szerinti 
Szerződéstervezet alapján. 
A szerződés nyertes Ajánlattevő általi aláírásához – ha ezt nem az Ajánlattevő erre feljogosított 
tisztségviselői kívánják megtenni – az Ajánlattevőt képviselő cég vagy személyek számára a szerződés 
aláírására felhatalmazó, külön eredeti közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazás szükséges abban az esetben is, ha az ajánlatot az Ajánlattevő képviseletében megfelelő 
meghatalmazással rendelkező más cég vagy személy nyújtotta be, azonban ez a meghatalmazás a 
szerződés aláírására vonatkozó kifejezett felhatalmazást nem tartalmaz. 
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően ajánlattevő viseli annak 
jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságából adódik, amelyet ajánlattevőnek a tőle elvárható szakmai 
gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 
 
17. Irányadó jog 
A Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumokban, továbbá a Közbeszerzési eljárásban nem 
szabályozott kérdések vonatkozásában az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és végrehajtási 
rendeleteinek előírásai, továbbá a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
szerint kell eljárni. Ahol Ajánlatkérő a jelen Közbeszerzési dokumentumokban szerződést említ, ott 
keretszerződést kell érteni. 
 



„Az első világháborús emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” tárgyú a Kbt. Harmadik rész 
112.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti – figyelemmel a Kbt. 110.§-ában és a Kbt. 21.§ (2) 
bekezdésében foglaltakra is – hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás– KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

 15  

 

II. AZ AJÁNLAT 
ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK 

KÖVETELMÉNYEI 
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1. Az ajánlat elkészítésének t a r t a l mi  és f o rma i  követelményei 
1.1 Az eljárás nyelve a magyar nyelv. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és 

egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni. Ha bármely, ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, 
nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy Ajánlatkérő az idegen nyelvű 
dokumentumok magyar nyelvű fordítását is kéri csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő nem követeli meg a 
hiteles fordítást, a fordítás felelős fordításként is benyújtható. Felelős fordítás alatt Ajánlatkérő azt érti, 
hogy az idegen nyelven benyújtott dokumentum esetén a fordítást az Ajánlattevő készíti vagy készítteti 
el és cégszerű aláírásával hitelesíti. A fordítás tartalmáért az Ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag 
a fordítást vizsgálja. 
 

1.2 Az Ajánlatkérő által előírt Ajánlattevői nyilatkozatokat eredetiben vagy hitelesített másolatban kell 
benyújtani, azonban a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban 
nyújthatók be, kivéve, ahol erről a Felhívás vagy a Közbeszerzési dokumentum másként rendelkezik. 
Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely 
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál. Ajánlatkérő előírja az alábbi 
dokumentumok esetében az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását: a Kbt. 66. § (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozat. Az ajánlat a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 
Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
 

1.3 Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén, az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint 
benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt 
példányát kell tartalmaznia (Kbt. 47. § (2) bekezdés).  
 

1.4 Az ajánlatot 1 példányban papír alapon (1 eredeti) továbbá a teljes ajánlatot 1 példányban 
elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formában (pl. pdf.) 
egyetlen dokumentumba beszkennelve, CD-n vagy DVD-n) közvetlenül vagy postai úton. Az 
elektronikus példányt a papíralapú végleges, aláírt ajánlatról kell elkészíteni. az Ajánlatkérő az 
ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. 

 
1.5 Ha az eredeti papír alapú példány és az elektronikus adathordozón olvasható példány között eltérés 

van, az eredeti papír alapú példány az irányadó. 
 

1.6 Az ajánlatot írásban és zárt csomagolásban kell benyújtani. 
  

1.7 A kért példányszámú ajánlatot az elektronikus adathordozóval együttesen, egy közös borítékba, 
csomagba, vagy dobozba kell becsomagolni. A csomagolásnak át nem látszónak, roncsolás mentesen 
nem bonthatónak és sértetlennek kell lennie és biztosítania kell, hogy az ajánlat egyes példányai 
együtt maradjanak. 
 

1.8 Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: Ajánlattevő(k) neve és címe; 
„AJÁNLAT – „Az Első világháborús emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési 
szolgáltatás nyújtása” , valamint „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!” 
 

1.9 Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal 
felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. 
 

1.10 Az ajánlatok könnyebb kezelhetősége és tartalmának egyértelmű megállapítása érdekében az 
Ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlat kerüljön összefűzésre és tartalmazzon oldalszámozást, valamint 
olyan tartalomjegyzéket, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján 
megtalálhatóak. 
 

1.11 Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem 
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 
 

1.12 Az ajánlatban lévő, minden nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre 
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től 
írásos felhatalmazást kaptak.  
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1.13 Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az 
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátnia. 
 

1.14 Ajánlatkérő fokozottan felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. §-ában foglaltakra. 
 

1.15 Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ában foglaltakra. 
 
1.16 A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett 

nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 
 

1.17 Az ajánlatban a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti tartalmú Felolvasólapot kell elhelyezni, ami 
tartalmazza az Ajánlattevők nevét, címét (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, 
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre 
kerülnek. 
 

1.18 A mennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó valamely a Felhívásban vagy a Közbeszerzési 
dokumentumokban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot 
igazolni, abban az esetben Ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot 
kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tény vagy adatot tartalmazó 
ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás 
elektronikus elérhetősége. 
 

1.19 Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (Ft) kell megadni, az ajánlatok 
összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában 
az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál Ajánlattevőnek a Felhívás 
feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell 
alkalmaznia. A Felhívás P.1. pontjában előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény 
(beszámoló) tekintetében az adott üzleti év utolsó napján érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az 
átváltást és az azt megalapozó adatokat szükség esetén az adott nyilatkozatnak/igazolásnak kell 
tartalmaznia. 

 
2. Benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat 
és más dokumentumokat, amelyeket a Közbeszerzési dokumentumok előír. Az ajánlatok 
összeállításának érdekében az Ajánlatkérő javasolja az Ajánlattevőknek, hogy a felsorolt okiratokat és 
dokumentumokat a jelen Közbeszerzési dokumentum Nyilatkozatminták fejezetben található 
Tartalomjegyzék szerinti állítsák össze figyelemmel a Felhívás 13. pontjában, 14. pontjában, továbbá 
22. pontjában foglaltakra. 

 
3. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás 

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése szerint tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a 
nevét és elérhetőségét, amelyeknél az Ajánlattevők információt kérhetnek azokról a környezetvédelmi, 
szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabály(ok) vagy kötelezően alkalmazandó 
kollektív szerződés(ek), illetve a Kbt. 4. sz. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi rendelkezések írnak elő a tárgyi közbeszerzési eljárásban megkötendő szerződés(ek) 
teljesítése során. Ajánlatkérő a teljesítés helyével/helyeivel összefüggésben felhívja az Ajánlattevők 
figyelmét az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjára.  

Előzőekkel összefüggésben Ajánlattevők az alábbi helyeken tájékozódhatnak: 

Magyarország területére vonatkozó általános tájékoztatás 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4. 
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481. 
Telefonszám: 06-1-795-1400 
Telefax: 06-1-795-0716 
Ügyfélkapcsolati Információs Iroda: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010; 
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Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Munkafelügyeleti Főosztály 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: +36-1-896-3002 
Fax: +36-1-795-0884 
E-mail: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu  
 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: +36-1-896-2902 
Fax: +36-1-795-0880 
E-mail: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
Telefon: (+36-1) 795-1200 
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 
Központi Ügyfélszolgálati Iroda címe: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14. (Bejárat: Honvéd és Szalay utca 
sarok) 
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért felelős Államtitkárság 
1054 Budapest, Báthory u. 10. 
Telefon: +36-1-795-3168 
Fax: - 
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 
 
Földművelésügyi Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postacím: 1860 Budapest 
Telefon: 06-1-795-2000 Fax: 06-1-795-0200  
E-mail: info@fm.gov.hu 
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium 
 
Földművelésügyi Minisztérium 
Környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős Államtitkárság 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postai cím: 1860 Budapest 
Telefon: +36-1-795-2000 
Fax: +36-1-795-0200 
E-mail: info@fm.gov.hu  
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 
1539 Budapest, Pf.: 675. 
Telefon: +36-1-224-9100 
Fax: +36-1-224-9163 
E-mail: orszagos@zoldhatosag.hu 
 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 
Telefon: 06-1-795-2975 
Zöldszám: 06 80 203 939 
Fax: 06-1-795-0760 

mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
mailto:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
mailto:info@fm.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium
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Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 
EBH Hatósági és Jogi Főosztály 
Előzetes telefonos bejelentkezés: 06-1-795-2975, hétfő 9.00-16.00 
Honlap: http://www.egyenlobanasmod.hu  
  
Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  
Tel.: +36- 1-428-5100 
Fax: +36-1- 428-5509 
Honlap: www.nav.gov.hu 
 

A Kbt. 73. § (4) bekezdésében hivatkozott környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezéseket 
tartalmazó nemzetközi egyezmények jegyzéke: 

- 87. számú ILO-egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről 
- 98. számú ILO-egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek 

alkalmazásáról 
- 29. számú ILO-egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról 
- 105. számú ILO-egyezmény a kényszermunka felszámolásáról 
- 138. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról 
- 111. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos 

megkülönböztetésről 
- 100. számú ILO-egyezmény a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó 

egyenlő díjazásáról 
- 182. számú ILO-egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és 

felszámolására irányuló azonnali lépésekről 
- bécsi egyezmény a sztratoszferikus ózonréteg védelméről és annak Montreáli Jegyzőkönyve az 

ózonréteget lebontó anyagokról 
- a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról 

szóló bázeli egyezmény (Bázeli Egyezmény) 
- Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról 
- Rotterdami Egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi 

anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról (1998. szeptember 
10.) és annak három regionális jegyzőkönyve.. 

 
 

mailto:ebh@egyenlobanasmod.hu
http://www.egyenlobanasmod.hu/
http://www.nav.gov.hu/
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III. FELHÍVÁS 
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Tárgy: „Az Első világháborús emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás 
nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás (a továbbiakban: Felhívás) megküldése 
 
 
Tisztelt Címzett! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, mint a KKETTK Közalapítvány megbízott lebonyolítója, hogy a KKETTK 
Közalapítvány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik rész 
112.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás keretében ajánlattételre hívja fel Önöket az 
 
„Az Első világháborús emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” 

tárgyban. 
 
Felkérjük Önöket, hogy szíveskedjenek írásos ajánlatot benyújtani a jelen Felhívásunkban megadott 
ajánlattételre vonatkozó adatok, feltételek, információk szerint. 
 
1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME 
Hivatalos név:Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány  
cím:   1122 Budapest, Határőr u. 35. 
E-mail:   szantner.lorant@terrorhaza.hu 
 
2. LEBONYOLÍTÓ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, ELÉRHETŐSÉGEI 
Hivatalos név: ECOBIO SYSTEM Kft. 
székhely:   1034 Budapest, Bécsi út 77-79. 1. em. 1. 
iroda:   1034 Budapest, Bécsi út 77-79. 1. em. 1. 
Telefon:   30/616 61 79 
Tel/Fax:   1/240-0982 
E-mail:   kozbeszerzes@ecobio.hu 
 
3. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA ÉS INDOKOLÁSA 
Eljárás fajtája:  
A Kbt. 110.§-ában és a Kbt. 21.§ (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a Kbt. Harmadik rész 112.§ (1) 
bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés műszaki-technikai 
sajátosságok, továbbá kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott személlyel köthető 
meg és az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a 
verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul 
szűkítő módon határozta meg Ajánlatkérő. A közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás nettó ellenértéke 
eléri a közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos uniós értékhatárt. 
 
Fentiekre tekintettel a szerződést az ajánlattételre felkért – Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó 
Kft. (1133 Budapest, Váci út 86/B) – Ajánlattevő képes teljesíteni. Jelen Ajánlattételi felhívás 
egyidejű megküldése mellett tájékozatjuk a Közbeszerzési Hatóságot az eljárástípus 
kiválasztásának indokáról. 
 
4. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA 
Megbízási keretszerződés az „Az Első világháborús emlékévhez kapcsolódóan pedagógus 
továbbképzési szolgáltatás nyújtása” tárgyban 
 
5. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETVE MENNYISÉGE 
A Kormány megbízta Ajánlatkérőt az Első világháborús emlékév keretében pedagógus továbbképzési 
szolgáltatás nyújtásával, illetve a Szerződésben meghatározott képzés lefolytatásával a Szerződés 
időtartama alatt. A Szerződés szerint nyertes ajánlattevő kifejezett feladatát képezi az „Új világ született – 
Az első világháború és a Párizs környéki békeszerződések tantárgyközi feldolgozásának lehetőségei” 
akkreditált továbbképzés teljes körű lebonyolítása Ajánlatkérő által megjelölt célcsoport számára, 
mindösszesen maximum 5 250 (azaz ötezerkettőszázötven) fő részére a Szerződésben és mellékleteiben 
meghatározottaknak megfelelően. 
 

mailto:szantner.lorant@terrorhaza
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Ennek keretében nyertes Ajánlattevő feladata a programhoz kapcsolódó „Új világ született – Az első 
világháború és a Párizs környéki békeszerződések tantárgyközi feldolgozásának lehetőségei” tárgyú 
pedagógus továbbképzés elvégzése, melynek keretében nyertes Ajánlattevőnek az alábbiakat kell 
biztosítania és a következő eredménytermékeket határidőben átadni: 

 Időbeni, tartalmi és operatív információk biztosítása a képzési célcsoport tagjai számára, 
meghívók, értesítések Megbízó honlapján való megjelentetése. 

 A célcsoport tagjai jelentkezéseinek fogadása, regisztrálása, a jelentkezéssel összefüggő egyéb 
adminisztratív feladatok ellátása, a bemeneti kompetenciákat igazoló dokumentumok begyűjtése. 

 A képzési dokumentáció elkészítése, kezelése, vezetése az alábbiak szerint: 
o a képzés bejelentése; 
o képzési szerződések elkészítése; 
o tanfolyami dokumentáció elkészítése;  
o a vizsgamunkák begyűjtése a résztvevőktől, a vizsgamunkák értékelése, 

vizsgajegyzőkönyv elkészítése; 
o képzési nyilvántartás vezetése, a kötelező statisztikai jelentések elkészítése;  
o tanúsítványok elkészítése; 
o tanúsítványok átadása, eljuttatása a résztvevőknek; 
o elégedettségi kérdőívek feldolgozása; 
o a képzési szerződések, jelenléti ívek, tanúsítványok (másolata), tanúsítvány átvételét 

igazoló nyilatkozatok, az elégedettségmérés eredményeinek kiértékelését tartalmazó 
összesítések, valamint a képzések megvalósítása során készült fotódokumentáció átadása 
Megbízónak. 

 A tanfolyami segédanyag elkészítése, átadása a Megbízónak és a résztvevőknek. 

 Tanfolyami segédletek biztosítása a résztvevők létszámának megfelelően. 

 A továbbképzést megvalósító oktató, képző személyek biztosítása, akiket a Megbízóval egyeztetett 
módon, az oktatók, képzők képzése keretében felkészít a továbbképzés megvalósítására. 

 Havonta szakmai beszámolók készítése (létszámadatok, elégedettségmérés eredményeinek 
összesítése, egyéb statisztikai adatok) Megrendelő számára. 

 Pedagógiai összegző tanulmánykötet elkészítése: a képzési program eredményeit (jó gyakorlatok, 
pedagógiai módszertani ajánlások, óra- és projektterv javaslatok stb.) egy összegző 
tanulmánykötet formájában elkészítse, és nyomtatott formában a képzési programban résztvevő 
valamennyi intézmény számára legalább egy példányban eljuttassa. 

 
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes leírást a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás 
fejezete, valamint a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
6. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 
A szerződés hatálya: a szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba, és legkésőbb 2018. 
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre. 
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 
 
7. A TELJESÍTÉS HELYE 
Ajánlatkérővel előre egyeztetett helyszíneken (Magyarország egész területén) 
 
8. RÉSZAJÁNLATTÉTEL ILLETVE TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE 
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé részajánlattétel biztosítását, 
továbbá arra, hogy az elvégzendő feladatok egy egységet alkotnak, egységes, egymáshoz kapcsolódó 
tevékenységet kell a kizárólagos joggal rendelkező, ajánlattételre felkért gazdasági szereplőnek végeznie, 
ezért a részekre történő ajánlattétel nem biztosított. 
Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. 
 
9. A SZERZŐDÉS TÍPUSA, KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 
Szolgáltatás megrendelés 
 Fő szójegyzék 

 
Kiegészítő szójegyzék 
(adott esetben) 

Fő tárgy 80530000-8 - 

További tárgy(ak)  - 
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10. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLETVE A VONATKOZÓ 
JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS  
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF).  
 
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135.§-ában előírtaknak megfelelően, valamint az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak figyelembe vételével a Közbeszerzési dokumentumok 
részét képező szerződésben foglalt feltételek szerint történik. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 
136.§ (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. 
 
Ajánlatkérő az Ajánlattevő(ke)t megillető ellenszolgáltatást az alábbiak szerint fizeti meg: 
 
Az elvégzett és leigazolt tevékenységről az alábbiak szerint állítható ki számla: 

 A számlázás alapja az Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás, melyet Ajánlattevő a 
szerződésszerű teljesítést követően bocsát ki Ajánlatkérő részére. 

 Ajánlattevő a szerződésben meghatározott „Képzéshez kapcsolódó egyéb szakmai tevékenység 
díj”-ra és a „Képzési szolgáltatások”-ra vonatkozó részszámlák benyújtására jogosult, kizárólag 
szabályszerű, Megbízó által jóváhagyott, elismert teljesítési igazolás alapján. A Megbízott a 
számlákat a teljesítés igazolásától számított 5 munkanapon belül köteles benyújtani a Megbízó 
részére. 

 Ajánlattevő az alábbi részszámla és végszámla benyújtására jogosult:  
1.részszámla: Képzéshez kapcsolódó egyéb szakmai tevékenység díj 
Képzési szolgáltatásokra vonatkozó (rész)számlák: Képzési szolgáltatásokra megajánlott 
Ft/fő/képzés alapulvételével kalkulált díjnak megfelelően kerül kifizetésre, melyet Ajánlattevő a 
megtartott képzések alapján, havonta, a tárgy hót követő 5. napig jogosult kiállítani. 

 A számlák kifizetésének feltétele az adott (rész)számlák kifizetési időpontjához időzített 
eredménytermékek átadása Ajánlatkérő részére és a teljesítés igazolása Ajánlatkérő által. 

 Ajánlattevő a fentiek alapján kiállított és megküldött számla ellenértékét annak kézhezvételétől 
számított 15 (tizenöt) naptári napon belül átutalja Ajánlattevő megjelölt bankszámlájára. 

 
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem 
időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. 
 
11. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 
Ajánlatkérő az értékelést a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja a legalacsonyabb ár („Mindösszesen nettó 
ajánlati ár (Ft)”) szerinti értékelési szempont alapján végzi. A legalacsonyabb ár szerinti értékelés a 
Felolvasólapon szereplő Ajánlati elemekre adott „Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft)” megajánlás alapján 
történik nettó forintban kifejezve, mely az alábbi ajánlati elemekből adódik össze. 
 
Ssz. Megnevezés 

1. Képzéshez kapcsolódó egyéb szakmai tevékenység díja (Ft) 
2. Képzési szolgáltatások (Ft/fő/képzés) 

 Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) 

 
A Közbeszerzési dokumentumok 2. számú melléklete (felolvasólap) szerinti ajánlati árakat ÁFA nélkül, 
magyar forintban (HUF), egész számmal kifejezve kell megadni. 
 
A Közbeszerzési dokumentumok 2. számú melléklete szerinti ajánlati árakat az összes szerződéses 
kötelezettségre tekintettel kell megadnia Ajánlattevőnek, így a Közbeszerzési dokumentumok 2. számú 
mellékletében megadott „Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft)”-nak minden olyan költségtényezőt 
tartalmaznia kell, amelyet Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván, és amelyek 
összességükben fedezetet nyújtanak a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki-szakmai 
és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre. 
 
Az Ajánlatkérő kéri ezért az Ajánlattevőt, hogy a megbízási keretszerződésben, valamint a Műszaki 
Leírásban előírt követelményeknek megfelelően tegye meg ajánlatát. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők 
figyelmét arra, hogy valamennyi ajánlati elemre. 
 
12. AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL ELŐÍRT KIZÁRÓ OK(OK) ÉS IGAZOLÁSI MÓDJA(I): 
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike 
fennáll, figyelemmel a Kbt. 62.§ (3) és (5) bekezdéseire, valamint a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére is. 
A Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az 
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely a 
kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.  
 
Igazolási mód: 
A kizáró okok fenn nem állását Ajánlattevőnek a Kbt. 114 (2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 17.§ szerint kell igazolnia. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése értelmében ajánlattevőnek az ajánlatban egyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a Korm. rendelet 
10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt 
információkat. Az egységes európai Közbeszerzési dokumentumokban foglalt információk 
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 
 
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez 
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
 
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert 
alvállalkozók megnevezését. 
 
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai 
Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második 
Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot kell érteni. 
 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság 
előtt. Amennyiben igen, úgy ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
 
Azokban az esetekben, amelyekben a Korm. rendelet 28. §-ban és a Korm. rendelet 36. §-ban 
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a Korm. rendelet 30. §-ban és a 
Korm. rendelet 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok 
hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, 
illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a 
letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék 
szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a Korm. rendelet 8-11. §-ban foglalt egyéb igazolási 
módok helyett. 
 
13. AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK, AZ ALKALMASSÁG MEGÍTÉSÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 
ADATOK, A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓD 

13.1 PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ALKALMASSÁG: 
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésre hivatkozva nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági 
feltételt. 
 
13.2 MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG: 
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésre hivatkozva nem ír elő műszaki és szakmai alkalmassági 
feltételt. 

 
14. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 
2017. október 20. (péntek) 10:00 óra 
 
15. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME: 
Helye:  ECOBIO SYSTEM Kft. 



„Az első világháborús emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” tárgyú a Kbt. Harmadik rész 
112.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti – figyelemmel a Kbt. 110.§-ában és a Kbt. 21.§ (2) 
bekezdésében foglaltakra is – hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás– KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

 25  

Cím:  1034 Budapest, Bécsi út 77-79./Bokor u. 2-4. 1. em. 1. 
(A cím megközelítése az 1034 Budapest Bokor u. 2-4. szám felöl) 

 
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai 
küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 
 
16. AZ AJÁNLAT NYELVE  
Az ajánlattétel nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat, így Ajánlatkérő a felhívással és a 
Közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban felmerült kérdéseket írásban, kizárólag magyar nyelven 
fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg. Ajánlatkérőnek a nem magyar nyelven érkezett kérdéseket 
nem áll módjában megválaszolni. 
 
17. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE 
Ideje:  2017 október 20. (péntek) 10:00 óra 
Helye:  ECOBIO SYSTEM Kft. 
Cím:  1034 Budapest, Bécsi út 77-79./Bokor u. 2-4. 1. em. 1. (A cím megközelítése az 1034 Budapest 
Bokor u. 2-4. szám felöl) 

 
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68.§ (3) bekezdése szerinti személyek és szervezetek vehetnek részt. Az 
ajánlatok bontási eljárása a Kbt. 68.§ (1)-(4) és (6) bekezdésében leírtak szerint történik. 
 
18. AZ ELSŐ TÁRGYALÁS HELYE, IDŐPONTJA 
Ideje:  2017 október 20. (péntek) 10 óra 30 perc 
Helye:  ECOBIO SYSTEM Kft. 
Cím:  1034 Budapest, Bécsi út 77-79./Bokor u. 2-4. 1. em. 1. 
 
19. A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE, SZABÁLYAI 

a) A tárgyaláson Ajánlattevő képviseletében olyan személynek, személyeknek kell részt venniük, akik 
Ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra, képviseletre jogosultak (cégjegyzési joggal 
rendelkeznek). Amennyiben Ajánlattevőt a tárgyaláson olyan személy képviseli, aki cégjegyzési 
joggal nem rendelkezik, akkor neki legkésőbb a tárgyalás megkezdésekor be kell mutatnia – a 
cégjegyzési joggal rendelkező személytől származó – a tárgyaláson való részvételre és 
nyilatkozattételre vonatkozó meghatalmazását. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű 
magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazáson kérjük szerepeltetni a meghatalmazó és a 
meghatalmazott aláírását, valamint két tanú lakcímét, aláírását is. Amennyiben a képviseleti 
jogosultságot Ajánlattevő nevében eljáró nem tudja megfelelően igazolni, Ajánlatkérő a tárgyalást 
nem kezdi meg az Ajánlattevővel, és a benyújtott írásos ajánlatban/korábbi tárgyaláson megtett 
nyilatkozataiban foglaltakat tekinti irányadónak, amennyiben nem tűz ki újabb tárgyalást. 
Amennyiben Ajánlattevő/képviselője vagy meghatalmazottjuk nem jelenik meg a tárgyaláson, 
Ajánlatkérő a benyújtott írásos ajánlatban foglaltakat tekinti irányadónak. 
 

b) Ajánlatkérő az ajánlattevővel szükség esetén több fordulóban tárgyal az ajánlat tartalmi elemeiről, 
különösen az ajánlat műszaki tartalmáról, a szerződéses feltételekről, valamint az ajánlati árról. Az 
első tárgyalást követő esetleges további tárgyalásokról Ajánlatkérő előzetesen értesíti az 
Ajánlattevőt. Ajánlatkérő a tárgyalásokat addig folytatja, amíg megfelelő feltételekkel nem tud 
szerződést kötni. 

 
c) Ajánlatkérő elsőként a szerződéses feltételekről, illetve (szükség szerint) a műszaki tartalomról 

tervezi a tárgyalásokat. 
 

d) A szerződéses feltételek elfogadását követően a tárgyalást Ajánlatkérő és az Ajánlattevő az ajánlati 
árak tárgyalásával folytatják. 

 
e) Az ártárgyalás során az Ajánlattevő írásban teszi meg ajánlatát a rendelkezésre bocsátott ajánlati 

űrlap szerint. 
 

f) Ajánlattevő az egymást követő fordulókban az előző tárgyalási fordulóban megajánlott nettó ajánlati 
árhoz képest kedvezőbb ajánlatot tehet. 
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g) Az utolsó tárgyalási forduló előtt Ajánlatkérő ismerteti a Kbt. 68.§ (4) a szerződés teljesítéséhez 
rendelkezésre álló fedezet, és felhívja Ajánlattevőket a végső ajánlattételre. 
 

h) Ajánlattevőnek végső ajánlata szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint. 
 

i) A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre, amelyhez az ajánlatkérők és az 
ajánlattevők a tárgyalások befejezését követő 30 napig kötve vannak. 
 

j) A Kbt. 88.§ (4) bekezdése alapján minden tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amit legkésőbb a 
tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén tárgyalás 
befejezését követő két munkanapon belül) az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő képviselői közösen 
írnak alá, majd a jegyzőkönyv(ek) a tárgyaláson részt vevő Ajánlattevő részére átadásra kerül(nek), 
vagy 2 munkanapon belül megküldésre kerülnek. 
 

k) Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 101.§ (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint 
A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy 
a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve 
körülményében térjen el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési 
tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás alkalmazását, 
b) az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan 
mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő 
nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy 
c) az értékelés szempontjai vagy módszere változna. 

 
20. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA 
Az ajánlati kötöttség vonatkozásában a Kbt. 100.§ (4) bekezdése irányadó. Erre tekintettel az Ajánlatkérő a 
Felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az 
ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az ajánlati kötöttség a tárgyalások 
befejezésétől számított harmincadik napig tart. 
 
21. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁS, VALAMINT A SZERZŐDÉSBEN 
MEGKÖVETELT BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem ír elő biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettséget. 
 
22. A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA 
A jelen eljárásban a Kbt. 57.§-a szerinti közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: Közbeszerzési 
dokumentumok) közvetlenül, teljes körűen, az ajánlattételi felhívással egy időben díjmenetesen kerülnek 
megküldésre az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő részére. 
Tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési dokumentum terjedelme miatt a faxon történő megküldése nem 
lehetséges, ezért Ajánlatkérő a Felhívás megküldésének napján Közbeszerzési dokumentumot elektronikus 
úton nem szerkeszthető formában és nyilatkozatmintákat szerkeszthető formában egyaránt megküldi 
Ajánlattevők részére. Erre irányuló írásos igény esetén, Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumot papír 
alapon is megküldi Ajánlattevő részére. A Közbeszerzési dokumentumok  teljes terjedelemben történő 
megismerhetőségét kérjük elektronikus levélben visszaigazolni szíveskedjenek. 
 
23. A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA 
A szerződéskötés tervezett időpontja: Kbt. 131. § (8) bek. e) pontja szerint 
Ajánlatkérő a szerződést az eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és az ajánlat 
tárgyalások befejezéskori tartalma szerint köti meg. 
 
24. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
24.1 Az ajánlathoz csatolni szükséges a 12. pontban előírt dokumentumokon kívül az alábbi 

dokumentumokat, nyilatkozatokat 
a) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét és címét 

(székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre kerülő azon főbb, 
számszerűsíthető adato(ka)t, amely(ek) az értékelési szempont szerint értékelésre kerül(nek). 
[Kbt. 66. § (5) bek]. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Felhívásban külön ki nem emelt egyéb 
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a Közbeszerzési dokumentum 
előír. 
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b) Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján. 
 
c) Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján, a Kkvt. szerinti besorolásról. 
 
d) Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján. 
 
e) Ajánlattevői nyilatkozat a kizáró okok hatálya alá nem tartozásról. 
 
f) az „Az Első akkreditált képzési engedély 

 
g) Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá Ajánlattevő műszaki szakmai ajánlatát, amelyben 

meghatározza a képzések tervezett tematikáját, valamint a tervezett tananyag megnevezését, 
azok leírását, továbbá a megvalósítás ütemezését. 

 
h) A tárgyalások megkönnyítése és gördülékenyebb lebonyolítása érdekében kérjük, hogy 

Ajánlattevőnek csatolja ajánlatához a szerződéstervezettel kapcsolatos javaslatait. 
 

24.2 Az ajánlatra vonatkozó formai előírások 
Az ajánlatot a következő formai követelmények szerint kell benyújtani [Kbt. 68. § (2) bek.]:  

 az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás 15. pontjában megadott címre közvetlenül 
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi felhívás 14. pontjában meghatározott ajánlattételi 
határidő lejártáig. 
 

 a zárt csomagoláson (borítékon/dobozon) belül az ajánlatot 1 db papír alapú és az eredeti 
nyomtatott példánnyal mindenben megegyező 1 db elektronikus (pdf. formátum) példányban kell 
benyújtani, 

 

 az ajánlat minden információt tartalmazó oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni, 
 

 a csomagoláson szerepelnie kell a következőknek: ajánlattevő(k) neve és címe; „Az első 
világháborús emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” 
tárgyban pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása”, valamint „Az ajánlattételi határidő 
lejártáig nem bontható fel” felirat. 

 
24.3 Az igazolások benyújtásának formája és nyelve  

Az ajánlat eredeti példányában valamennyi benyújtandó dokumentumot eredetiben vagy egyszerű 
másolatban is be lehet nyújtani [Kbt. 47. § (2) bek.].  
Ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése 
érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől információt kérni [Kbt. 58. § (4) bek.]. 
Az ajánlat benyújtásának nyelve az ajánlattételi felhívás 16. pontja szerint a magyar. Az ajánlatkérő 
kizárja, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtásra kerüljön az ajánlat.  
Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak 
ajánlattevő általi felelős (nem hiteles magyar nyelvű) fordítását is be kell nyújtani, amelynek 
egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell igazolni.  

 
24.4 Egyéb információk  

a) Ajánlattevőnek a Dokumentációban rendelkezésre bocsátott felolvasólap tartalma szerint kell 
ajánlatot adnia. Ajánlatkérő 0 Ft-os megajánlást nem fogad el, tekintettel arra, hogy a Kbt. 3.§ 24. 
pontja alapján ajánlatkérő visszterhes szerződést köt. 

 
b) A gazdasági szereplőnek, amennyiben az ajánlata, hiánypótlása, vagy Kbt. 72. § szerinti 

indokolása üzleti titkot tartalmaz, a Kbt. 44. § szerinti üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönítetten 
köteles az ajánlathoz csatolni. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat 
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, 
elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 
sérelmet. Ajánlatkérő nem fogadja el az indoklást, amennyiben az általánosság szintjén kerül 
megfogalmazásra. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglaltakra. 
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c) A Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltakra a 

megfelelő ajánlattétel érdekében – ajánlattevő a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet. 
Ajánlattevő a Felhívással és a Közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban felmerült 
kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatja be az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, a 
kapcsolattartóként megjelölt ajánlatkérő nevében eljáró szervezet részére faxon és elektronikus 
úton (e-mailen) is eljuttatva, feltüntetve az eljárás tárgyát. A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatos 
további információkat a Közbeszerzési dokumentumok I. Általános információk 5. pontja 
tartalmazza. 

 
d) A Felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. 

 
e) Az órában meghatározott időpontok a közép-európai idő (CET) szerint értendők. 

 
f) Jelen eljárás tekintetében eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Zágoniné Dabi 

Annamária (lajstromszám:00325) 
 

g) Hiánypótlás 
Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás 
lehetőségét biztosítja. Abban az esetben, ha ajánlattevő hiánypótlás keretében új gazdasági 
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb 
hiánypótlás elrendelésére, úgy ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján e gazdasági 
szereplő tekintetében egy alkalommal biztosít hiánypótlási lehetőséget. A hiánypótlással 
kapcsolatos további információkat a Közbeszerzési dokumentumok I. Általános információk 11. 
pontja tartalmazza. 

 
h) Egyéb dokumentumok  

 Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő 
írásbeli képviseletére (cégképviselet) jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre 
jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben 
az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott 
személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás-mintáját is 
tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is 
szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia, lakcímének 
feltűntetése mellett. 

 Amennyiben az ajánlattevő, vagy alvállalkozója az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – 
jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, 
körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási 
szerződést, átalakulási cégiratokat. 

 
i) A Közbeszerzési dokumentumokat átvevő a Közbeszerzési dokumentumokat harmadik 

(illetéktelen) személynek nem teheti hozzáférhetővé, és azt másra nem ruházhatja át. 
 

j) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőt – az írásbeli összegezés telefaxon vagy 
elektronikus úton történő megküldésével – a Kbt. 79. § (1)–(2) bekezdése szerint írásban 
tájékoztatja. 

 
k) Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően ajánlattevő viseli annak 

jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságából adódik, amelyet ajánlattevőnek a tőle elvárható 
szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 

 
l) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket 

terheli. 
 

m) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 138.§ (1) bekezdés alapján alvállalkozó 
igénybe vétele esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes 
ajánlattevő saját teljesítésének arányát, továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet 
igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt (Kbt. 138.§ (5) 
bekezdés. 
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n) Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek 
a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon 
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (4) 
bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a Közbeszerzési eljárásban külön információk 
feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk 
nem mondanak-e ellent a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
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IV. SZERZŐDÉSTERVEZET 
 

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS 
- TERVEZET - 

 
amely létrejött egyrészről a  
 
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány  
székhely:   1122 Budapest, Határőr út 35. 
adószám:    18237010-2-43 
bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma): 10032000-00282558-00000000 
számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár 
képviseli:    dr. Schmidt Mária főigazgató 
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),  
    
más részről a(z)  
 
székhely:      
adószám:     
bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma):  
számlavezető pénzintézet neve:  
képviseli:     
képviselő elérhetősége:   
nyilvántartó cégbíróság neve:  
cégjegyzékszám:   
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízott), 
 
között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 
 
 
ELŐZMÉNYEK  
 
A Felek előzményként rögzítik, hogy a Megbízó az Első Világháború kitörésének centenáriumi 
ünnepségsorozata koordinációs feladatainak ellátására vissza nem térítendő támogatásban részesült az 
Emberi Erőforrások Minisztériumától (A támogatás azonosítója: 29883/2 KULTIG). 
 
A jelen megbízási keretszerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 3. számú melléklete szerinti szolgáltatás megrendelésének minősül 
(CPV kód …………………), melynek nettó ellenértéke elérte a Szerződés megkötésekor érvényes uniós 
értékhatárt. 
 

Fentiek alapján a Megbízó, mint ajánlatkérő …………….. napján, a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja és a 
Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján „Az első világháborús emlékévhez kapcsolódóan 
pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” tárgyban hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „Közbeszerzési eljárás”) indított. Alapítási engedély szám: ……... 
(szerződéskötéskor kitöltendő) 
 
A fent említett Közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás (a továbbiakban: „Felhívás”), a Kbt. 
3. § 21. pontja szerinti közbeszerzési dokumentumok, a Kbt. 57. §-a szerinti közbeszerzési dokumentumok 
(a továbbiakban együtt: „Közbeszerzési dokumentumok”), a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás tárgyalási jegyzőkönyve, Megbízott …………... napján (szerződéskötéskor kitöltendő) kelt ajánlata, 
továbbá a tárgyalásokat követően tett végleges ajánlata alapján, és Megbízó  ……………. napján 
(szerződéskötéskor kitöltendő) megküldött, az eljárás eredményéről szóló tájékoztatása értelmében az 
eljárás nyertese Megbízott lett. 
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Felek fentieknek megfelelően a Közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatás beszerzésére a Felhívás 
és a Közbeszerzési dokumentumok, valamint a benyújtott megbízotti ajánlat tartalmára és a tárgyalási 
jegyzőkönyvben foglaltakra figyelemmel a jelen Szerződést kötik egymással. 

A Szerződéshez történő közvetlen csatolás nélkül is annak elválaszthatatlan részét képezik a 
Közbeszerzési eljárást megindító Felhívás, a Közbeszerzési dokumentumok (esetlegesen a kiegészítő 
tájékoztatás), valamint Megbízott ajánlata és – amennyiben releváns – annak hiánypótlása. A Felek közötti 
szerződéses jogviszony tartalmát a Szerződés – ideértve a Megbízott jelen Szerződés 2. számú 
mellékletében szereplő ajánlatát is – rendelkezései határozzák meg.  

 
Felek – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:87. § (1)–(2) 
bekezdéseivel összhangban – kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés a Felek közötti megállapodás 
valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik. 
Felek korábbi jognyilatkozatai a Szerződés értelmezésénél figyelembe vehetők. 
 
1. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS DOKUMENTUMAI, HIERARCHIÁJA, A KBT. ÁLTAL 

MEGHATÁROZOTT TARTALOM 
1.1 A Kbt. szerinti Közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen 

Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös 
tekintettel az alábbi dokumentumokra: Felhívás, Közbeszerzési dokumentumok, tárgyalási 
jegyzőkönyv, Megbízott nyertes ajánlata. Ezen dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek 
csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, ám a Felek számára ismert azok tartalma. A fenti 
dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési 
nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a következő: jelen Szerződés törzsszövege, a 
Felhívás, a Közbeszerzési dokumentumok, a Tárgyalási jegyzőkönyv, a Megbízott ajánlata. A 
Szerződés és annak mellékletei közötti eltérés esetén a Szerződés törzsszövege az irányadó. 
 

1.2 Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó a Kbt. 43. §-a alapján a Szerződés adatait, illetve a 
Szerződést nyilvánosságra hozza.  

 
1.3 A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Megbízott a 

Szerződés teljesítése során nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Megbízott adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 
1.4 A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Megbízott köteles a 

jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megbízó számára 
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megbízót haladéktalanul, 
írásban értesíteni. 

 
1.5 Megbízó nyilatkozik, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette a Közbeszerzési eljárás 

előkészítése során. 
 

1.6 A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy a külföldi adóilletőségű 
nyertes ajánlattevő köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes 
ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.  

 
1.7 A Szerződés teljesítése során a Kbt. 138–140. §-ában rögzített rendelkezések értelemszerűen 

irányadók.  
 
1.8 A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. §-a irányadó. 

 
1.9 Megbízó felhívja a Megbízott figyelmét a Kbt. 142. § (1)–(6) bekezdésben foglalt rendelkezések – a 

közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése a szerződés teljesítése során –
betartására, melyre figyelemmel a Megbízott tudomásul veszi és elfogadja a Kbt. 142. § (1)–(6) 
bekezdései alapján Megbízót megillető jogosultságokat és terhelő kötelezettségeket. 
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2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, CÉLJA 
2.1 A fenti Előzményekben rögzítettek értelmében Megbízó megbízza Megbízottat az Első világháborús 

emlékév keretében pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtásával, illetve a Szerződésben 
meghatározott képzés lefolytatásával a Szerződés időtartama alatt. A Szerződés szerint Megbízott 
kifejezett feladatát képezi az „Új világ született – Az első világháború és a Párizs környéki 
békeszerződések tantárgyközi feldolgozásának lehetőségei” akkreditált továbbképzés (a 
továbbiakban: „Megbízás”) teljes körű lebonyolítása a Megbízó által megjelölt célcsoport számára, 
mindösszesen maximum 5 250 (azaz ötezerkettőszázötven) fő fő részére a Szerződésben és 
mellékleteiben meghatározottaknak megfelelően.  
 

2.2 Megbízott a Megbízás keretében az alábbi feladatokat köteles elvégezni, és a következő 
eredménytermékeket (a továbbiakban: Eredménytermékek) köteles Megbízó részére a 
Szerződésben rögzített vagy a Megbízó által megjelölt határidőben átadni: 

 Időbeni, tartalmi és operatív információk biztosítása a képzési célcsoport tagjai számára, 

meghívók, értesítések Megbízó honlapján való megjelentetése. 

 A célcsoport tagjai jelentkezéseinek fogadása, regisztrálása, a jelentkezéssel összefüggő egyéb 

adminisztratív feladatok ellátása, a bemeneti kompetenciákat igazoló dokumentumok begyűjtése. 

 A képzési dokumentáció elkészítése, kezelése, vezetése az alábbiak szerint: 

o a képzés bejelentése; 

o képzési szerződések elkészítése; 

o tanfolyami dokumentáció elkészítése;  

o a vizsgamunkák begyűjtése a résztvevőktől, a vizsgamunkák értékelése, 

vizsgajegyzőkönyv elkészítése; 

o képzési nyilvántartás vezetése, a kötelező statisztikai jelentések elkészítése;  

o tanúsítványok elkészítése; 

o tanúsítványok átadása, eljuttatása a résztvevőknek; 

o elégedettségi kérdőívek feldolgozása; 

o a képzési szerződések, jelenléti ívek, tanúsítványok (másolata), tanúsítvány átvételét 

igazoló nyilatkozatok, az elégedettségmérés eredményeinek kiértékelését tartalmazó 

összesítések, valamint a képzések megvalósítása során készült fotódokumentáció átadása 

Megbízónak. 

 A tanfolyami segédanyag elkészítése, átadása a Megbízónak és a résztvevőknek. 

 Tanfolyami segédletek biztosítása a résztvevők létszámának megfelelően. 

 A továbbképzést megvalósító oktató, képző személyek biztosítása, akiket a Megbízóval egyeztetett 

módon, az oktatók, képzők képzése keretében felkészít a továbbképzés megvalósítására. 

 Havonta szakmai beszámolók készítése (létszámadatok, elégedettségmérés eredményeinek 
összesítése, egyéb statisztikai adatok) Megrendelő számára. 

 Pedagógiai összegző tanulmánykötet elkészítése: a képzési program eredményeit (jó gyakorlatok, 
pedagógiai módszertani ajánlások, óra- és projektterv javaslatok stb.) egy összegző 
tanulmánykötet formájában elkészítse, és nyomtatott formában a képzési programban résztvevő 
valamennyi intézmény számára legalább egy példányban eljuttassa. 

 

Megbízó a Megbízás keretében részére átadott, a 2.2. pontban rögzített valamennyi 

Eredménytermékre teljes körű, bármely formában történő, határozatlan időre szóló, területi és időbeli 

korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználási jogot szerez azok átadásával. 

 
2.3 Megbízott a Megbízást elfogadja és – a jelen Szerződésben foglaltakra tekintettel – kijelenti, hogy 

  az ellátandó Megbízást és annak feltételeit teljes körűen megismerte, kész és képes a Szerződés 
szerinti tevékenységet a jogszabályoknak és Megbízó érdekeinek megfelelően, szerződésszerűen 
ellátni, továbbá kötelezettséget vállal a Megbízó szerződéses céljának megfelelő teljes körű, 
gondos és magas színvonalú szolgáltatás nyújtására, 

  rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi 
erőforrásokkal, és azokkal a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, 

  a vállalt Megbízás szerinti szolgáltatás tevékenységi körébe tartozik, annak megvalósításához 
szükséges humán erőforrással, gyakorlattal, eszközökkel és esetlegesen szükséges 
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jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik, így rendelkezik akkreditált, a kiírás tárgyával 
megegyező tárgyú, 30 (harminc) órás pedagógus továbbképzés megtartására vonatkozó, 
jóváhagyott alapítási engedéllyel, melyek érvényességét a szerződés hatálya alatt folyamatosan 
biztosítja, 

  a Megbízó által rendelkezésére bocsátott információk alapján a Szerződés szerinti megbízási díj 
kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak, 

  a Megbízás szerinti meghatározó körülményeket megismerte, azt a Megbízás elvállalásához 
szükséges mértékben megvizsgálta, 

  a Megbízás végrehajtását zavaró közlekedési, társadalmi, technikai és természeti körülményeket a 
tőle elvárható gondossággal tanulmányozta, a személyi és működési feltételeket és 
követelményeket megismerte, és a szerződést ezek teljes körű ismeretében köti meg, 

  elfogadja, hogy a képzési tematikát illetően a Megbízó fenntartja a jogot, hogy a Megbízottat a 
pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők 
juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 8/A. §-ának figyelembe 
vételével ellenőrizze, továbbá a képzési tematika átdolgozására, kiegészítésére kötelezze. 

 
2.4 A Megbízó célja a továbbképzéssel, hogy az Ember és társadalom műveltségterület tantárgyait oktató 

pedagógusok megismerjék az Első világháborúra vonatkozó legújabb hazai és külföldi történeti 
kutatások eredményeit, és meglévő ismereteik felelevenítésével és rendszerezésével átfogó képet 
alkossanak a tárgyalt történelmi korszakról, továbbá, hogy a résztvevők a korszak tanítására 
vonatkozóan gyakorlati ismereteket szerezzenek a képzésen, és a tanult gyakorlatok megosztásával 
módszertani útmutatót is kapjanak e korszak tanórai keretek közötti és tanórai kereteken kívüli 
feldolgozásával kapcsolatosan. 

 
3. ASZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA 
Jelen Szerződés annak valamennyi Fél képviselője által történő aláírásának napján lép hatályba. A Felek a 
Szerződést az abban rögzített Megbízás maradéktalan teljesítéséig tartó határozott időre kötik azzal, hogy 
Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a Szerződésben meghatározott tevékenységet a Szerződés 
hatályba lépésétől kezdődően legkésőbb 2018. december 31. napjáig (szerződés véghatárideje) köteles 
végrehajtani, teljesíteni. 
 
4. KAPCSOLATTARTÁS, FELEK KÉPVISELŐ ÉS KAPCSOLATTARTÓI, ÉRTESÍTÉSI SZABÁLYOK 
4.1 Megbízott köteles a teljesítés során a Megbízóval szorosan és folyamatosan együttműködni. 

 
4.2 Felek között a Szerződés végrehajtásával és teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy 

beleegyezés csak írásban érvényes és joghatályos. Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek 
kölcsönösen együttműködni egymással; a jelen szerződés módosítását igénylő körülményről kötelesek 
haladéktalanul tájékoztatni egymást. 

 
4.3 Jelen szerződéssel kapcsolatban a Megbízó kapcsolattartója: 

Megbízó képviselője szerződéskötéskor kitöltendő 
 mobil: szerződéskötéskor kitöltendő 

szerződéskötéskor kitöltendő 
 mobil: szerződéskötéskor kitöltendő 
Teljesítés igazolás kiállítására jogosult: szerződéskötéskor kitöltendő 
  

 
4.4 Jelen szerződéssel kapcsolatban a Megbízott kapcsolattartója: 

Megbízott képviselője:   szerződéskötéskor kitöltendő 
Telefon:      szerződéskötéskor kitöltendő 
E-mail:      szerződéskötéskor kitöltendő 

 
4.5 Amennyiben a Felek más kapcsolattartót jelölnek ki, kötelesek erről egymást haladéktalanul, de 

legfeljebb a változás bekövetkezésétől számított 72 (hetvenkettő) órán belül tájékoztatni. Figyelemmel 
a Kbt. 141. § (4) bekezdésben foglaltakra, Felek rögzítik, hogy a Szerződés 4.3. és 4.4. pontjában 
bekövetkező változás olyan módosulásnak minősül, amely nem vonja maga után új közbeszerzési 
eljárás lefolytatásának kötelezettségét (Kbt. 141. § (7) bekezdés). 
 

4.6 Minden értesítést és üzenetet írásban, postán (tértivevényes ajánlott levél formájában) vagy telefax, 
illetve e-mail útján kell továbbítani a másik fél részére, kivéve, ha a Szerződés kifejezetten eltérően 
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rendelkezik. Ahol a Szerződés értesítésről, tájékoztatásról, felhívásról, közlésről rendelkezik, azon 
minden esetben írásbeli formát kell érteni. Az értesítések abban az időpontban tekinthetők átadottnak, 
amikor azokat a tértivevény tanúsága szerint a Szerződésben megjelölt címre kézbesítették, illetve 
faxon, vagy e-mail útján történő továbbítás esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által 
kiadott igazolást, illetőleg az elektronikus levél sikeres kézbesítéséről a visszaigazolást a küldő fél 
megkapja. A szerződésben megjelölt címre postai úton továbbított tértivevényes küldemény a postára 
adástól számított 5. (ötödik) napon akkor is kézbesítettnek minősül, ha az „nem kereste”, „elköltözött”, 
„elköltözött, utánküldést nem kért”, „nem vette át” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza a 
feladóhoz.  

 
4.7 A Szerződés megszüntetésével, jogérvényesítéssel kapcsolatos közlés kizárólag tértivevényes ajánlott 

levél formájában történhet. 
  

5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
5.1 Megbízó jogai és kötelezettségei 

5.1.1 Megbízó köteles a Szerződés 2. pontjában meghatározott Megbízás elvégzéséhez a Megbízó 
részéről a Megbízott teljesítéséhez szükséges mértékben minden támogatást megadni, mely 
jelenti egyrészt a szükséges információk teljes körű rendelkezésre bocsátását, másrészt 
valamennyi – a teljesítéshez szükséges – dokumentum, egyéb adat Megbízott részére történő 
átadását.  

5.1.2 Megbízó vállalja, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges írásos anyagokat, információkat 
teljes körűen, folyamatosan, külön erre vonatkozó felhívás nélkül is Megbízott rendelkezésére 
bocsátja. Megbízó vállalja, hogy indokolatlanul nem tagadja meg, illetve nem késlelteti bármely 
olyan információ vagy más erőforrás biztosítását, illetve átadását, amely a Szerződés alapján, 
illetve következtében terheli. 

5.1.3 Megbízó köteles a Szerződés 2. pontjában meghatározott Megbízás szerződésszerű 
teljesítése esetén, a Megbízott teljesítését követően teljesítésigazolást kiállítani és a Megbízott 
által kiállított számla alapján a megbízási díjat megfizetni. 

5.1.4 Megbízó fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített 
szolgáltatásokat bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Megbízott nem 
mentesül a felelősség alól, ha a Megbízó az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően 
végezte el. Megbízó a tevékenység során a Megbízottra kötelező erejű véleményezési joggal 
bír minden olyan kérdésben, ami a Megbízás érdemi részét érinti. 

5.1.5 Megbízó köteles Megbízottat minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért Megbízó felelősséggel tartozik. 

5.1.6 Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy együttműködik Megbízott azon kijelölt 
munkatársaival, akik a Szerződésben foglalt Megbízás végrehajtásában közreműködnek, 
együttműködik továbbá a Megbízott szerződéses partnereivel a jelen Szerződés szerinti 
teljesítéshez szükséges és indokolt mértékben. 

5.1.7 Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízottat haladéktalanul értesíti abban az 
esetben, ha a jelen Szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene csőd-, felszámolási-, 
kényszertörlési-, végrehajtási- vagy végelszámolási eljárás indul. 

5.1.8 Megbízó vállalja, hogy a Megbízott által elkészített és részére átadott Eredménytermékeket, 
azok kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül megvizsgálja és nyilatkozik azok elfogadásáról. 
Amennyiben Megbízó a Megbízás teljesítését nem fogadja el, mert az nem felel meg a jelen 
Szerződésben, illetve a Közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokban írt 
feltételeknek, úgy – megfelelő póthatáridő tűzésével – felszólítja a Megbízottat a kifogásolt 
Eredménytermék módosítására, kiegészítésére. Megbízó a teljesítés elfogadása esetén állítja 
ki a teljesítésigazolást. 

 
5.2 Megbízott jogai és kötelezettségei 

5.2.1 Megbízott a Szerződés 2. pontjában részletezett tevékenységgel összefüggésben megbízási 
díjra jogosult a Szerződés 7. pontjában meghatározottak szerint. 

5.2.2 Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízó részére a Szerződés 2. pontjában 
meghatározott Megbízást saját költségén látja el a megbízási díj ellenében.  

5.2.3 Megbízott a Megbízás ellátása során vállalja, hogy a Megbízó kérése esetén a lehető 
legrövidebb időn, de legfeljebb kettő (2) munkanapon belül – a felmerülő részfeladat jellegének 
megfelelő módon (pl.: személyesen, telefonon, telefaxon, stb.) – Megbízó rendelkezésére áll. 
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5.2.4 Megbízottnak a Megbízó ilyen irányú kérése esetén részt kell vennie az Első világháborús 
centenáriumi ünnepségsorozathoz kapcsolódó egyeztetéseken, és adott esetben a Megbízó 
Támogatójával folytatott egyeztetéseken. Az egyeztetések időpontjáról – amennyiben azokat 
nem Megbízott kezdeményezi – Megbízottat Megbízó lehetőség szerint az egyeztetés 
időpontját megelőzően legalább 3 (három) munkanappal tájékoztatja. 

5.2.5 Megbízott jelen Szerződés teljesítése során Megbízó utasításai szerint és érdekeinek 
megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. Megbízó részéről 
utasítási joggal a Megbízó képviselője vagy az általa meghatalmazott – Megbízott felé 
megnevezett – személy rendelkezik. 

5.2.6 Ha Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Megbízott köteles őt erre 
figyelmeztetni. Ha Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Megbízott a 
szerződéstől elállhat vagy a Megbízást Megbízó utasításai szerint, Megbízó kockázatára 
elláthatja. Amennyiben a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az 
utasítás végrehajtásából eredő károk őt terhelik, beleértve a Megbízott ezzel kapcsolatban 
felmerült többletköltségét is. Megbízott köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak 
végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné 
mások személyét vagy vagyonát. 

5.2.7 Megbízott a jelen Szerződés szerinti Megbízás elvégzése során legjobb tudása szerint, 
megfelelő körültekintéssel és gondossággal köteles eljárni, és kötelezettségeit az elvárható 
legmagasabb szakmai színvonalon, jó minőségben köteles teljesíteni. Megbízott vállalja, hogy 
Megbízó kapcsolattartójával a jelen Szerződés teljesítése során rendszeresen és folyamatosan 
egyeztet. A Megbízás szerződésszerű teljesítéséért a Megbízott szavatol. 

5.2.8 Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározott Megbízás 
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, megfelelő tapasztalattal és szaktudással rendelkező 
személyeket a tőle az adott helyzetben elvárható legnagyobb gondossággal választja ki. A 
Megbízott köteles az általa kiválasztott személyek nevét és képzettségét a Megbízónak 
előzetesen bejelenteni. A Megbízás teljesítésében csak olyan személyek vehetnek részt, 
akiknek részvétele ellen a Megbízó – a bejelentéstől számított öt (5) napon belül – nem emelt 
kifogást. 

5.2.9 Megbízott a teljesítés során a jelen Szerződés megkötése érdekében lefolytatott 
Közbeszerzési eljárás kötelező erővel bíró dokumentumai, a jelen Szerződés, illetve a Megbízó 
utasításai szerint köteles eljárni. 

5.2.10 Megbízott köteles a Szerződés 2.2. pontjában rögzített Eredménytermékek tartalmát a 
Megbízóval előzetesen egyeztetni, a Megbízó által kért módosításoknak eleget tenni. 

5.2.11 A Megbízott köteles a Megbízót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
teljesítés eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, gátolja vagy 
lehetetlenné teszi. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott felelősséggel tartozik. 

5.2.12 Megbízott jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg – az államháztartásról szóló törvény 
végrehatásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére is tekintettel – 
kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja 
szerinti átlátható szervezetnek minősül. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy átlátható 
szervezeti minőségében bekövetkezett változás esetén haladéktalanul tájékoztatja Megbízót. 
Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem átlátható szervezetnek minősül, a Megbízó 
jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni – és egyéb felmerült 
kárának megtérítését követelni –, Megbízott kártalanítása és kárának megtérítése nélkül. 

5.2.13 Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízót haladéktalanul értesíti abban az esetben, 
ha a jelen Szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetve alvállalkozója ellen csőd-, 
felszámolási-, kényszertörlési-, végelszámolási- vagy végrehajtási eljárás indul, valamint akkor 
is, ha törlik a továbbképzési névjegyzékből vagy az alapítási engedélyét visszavonják. 

5.2.14 Megbízott ugyancsak maradéktalanul köteles a Megbízót értesíteni, ha saját cégében a jelen 
Szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetve jogutódlásra, 
jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra vagy beolvadásra kerül 
sor. A Megbízott felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.  

 
6. A TELJESÍTÉS MÓDJA, HELYE 
6.1 Teljesítés módja 

6.1.1 Megbízott köteles a jogszabályi előírásoknak és a szakmai szabályoknak maradéktalanul 
megfelelően lebonyolítani az „Új világ született – Az első világháború és a Párizs környéki 
békeszerződések tantárgyközi feldolgozásának lehetőségei” tárgyú akkreditált továbbképzést, 
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ezen belül a Szerződésben rögzített részfeladatokat ellátni a jelen Szerződésben, valamint a 
Szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelően. 

6.1.2 A Szerződés 2. pontjában rögzített, Megbízott által elkészítendő és Megbízó részére átadandó 
Eredménytermékeket a Megbízott egy példányban, elektronikus formában, Open Office, Office 
vagy a fentiekkel kompatibilis, szerkeszthető, digitális dokumentum formájában köteles átadni a 
Megbízó részére a Szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki leírásban 
meghatározottaknak megfelelően. 

 
6.2 Teljesítés helye 

6.2.1 A képzés teljesítésének helye tekintetében a Felek megállapodnak abban, hogy a képzést a 
Megbízott a Megbízóval előre egyeztetett és a Felek által közösen elfogadott időpontban és 
helyszínen bonyolítja le a Szerződés hatálya alatt. Megbízott csak abban az esetben kezdheti 
meg az adott képzés szervezését, ha a képzés helyszínét és időpontját Megbízó jóváhagyta. 
Az időpont meghatározásánál figyelembe kell venni a Szerződés 3. pontjában meghatározott 
véghatáridőt. 

 
7. MEGBÍZÁSI DÍJ, TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
7.1 Megbízási díj 
A Szerződésben meghatározott Megbízás szerződésszerű teljesítéséért a Megbízó az alábbi megbízási 
díjat (a továbbiakban: „Megbízási díj”) köteles megfizetni Megbízott részére, melynek maximum 
keretösszege bruttó ………………. Ft, azaz bruttó …………………………… forint: 

7.1.1 Képzéshez kapcsolódó egyéb szakmai tevékenység díj összesen: nettó szerződéskötéskor 
kitöltendő Ft (azaz szerződéskötéskor kitöltendő forint) + 27 % ÁFA, azaz bruttó 
szerződéskötéskor kitöltendő Ft 

7.1.2 Képzési szolgáltatás: szerződéskötéskor kitöltendő Ft/fő/képzés (azaz szerződéskötéskor 
kitöltendő forint per fő per képzés) a fenmaradó keretösszeg terhére. A tevékenység 
áfamentes. 

7.1.3 A Megbízási díj teljes körűen tartalmazza mindazon költségek és ráfordítások ellenértékét, 
amelyek Megbízottnál a teljesítés során felmerülnek, ideértve különösen Megbízott által 
készített szellemi alkotások átruházásának valamennyi ellenértékét, Megbízottnak a jelen 
Szerződésben foglalt feladatok teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes költségét, 
kiadását, különösen a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, egyéb 
járulékos költségeket. 

7.1.4 Megbízottat a jelen Szerződés keretében ellátott Megbízásért (teljesítésekért), a jelen 
Szerződés 7.1.1., 7.1.2. és 7.1.3. pontjában rögzített díjazáson túl további díjazás, 
költségtérítés vagy szolgáltatás semmilyen jogcímen nem illeti meg. A szerződésszerű 
teljesítéssel összefüggő, Megbízottnál felmerülő egyéb járulékos költségeket is (utazás, 
szállás, ellátás, stb.) teljes körűen tartalmazzák a rögzített díjak. Megbízott tudomásul veszi, 
hogy Megbízó a Szerződésben rögzített áron/díjon felül semmilyen egyéb jogcímen nem fogad 
be számlát. 

7.1.5 Amennyiben Megbízott a Megbízás teljesítésével összefüggésben felmerülő költségeit, 
kiadásait, ráfordításait alulprognosztizálta, az ebből eredő többletköltséget, kiadásokat, 
ráfordításokat nem háríthatja át Megbízóra, és ez nem mentesíti a szerződésszerű teljesítés 
kötelezettsége alól. 
  

7.2 Fizetési feltételek, teljesítés igazolása 
7.2.1 Felek rögzítik, hogy a Megbízó nem fizet előleget a Megbízott részére.  
7.2.2 Megbízó a teljesítés megfelelőségéről a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a teljesítési 

határidő(k) lejártát követő 15 (tizenöt) napon belül köteles írásban nyilatkozni (a továbbiakban: 
Teljesítésigazolás). Megbízott a Teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a számláját 
kiállítani. Megbízottnak a benyújtott számlákhoz csatolnia kell a Megbízó által aláírt 
Teljesítésigazolás(ok) egy példányát. 

7.2.3 Megbízó részéről Teljesítésigazolás kiállítására a jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartó  
jogosult.  

7.2.4 Megbízott – a Szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított – számláinak 
kiegyenlítése átutalással történik, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is. 
A kifizetésre minden esetben szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, 
a számlának a Megbízó által történő kézhezvételét követően kerülhet sor.  

7.2.5 Felek megállapodnak, hogy Megbízott az elvégzett és Megbízó által leigazolt tevékenységről 
az alábbiak szerint állít ki számlát: 
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 A számlázás alapja a Megbízó által kiállított Teljesítésigazolás, melyet Megbízó a 
szerződésszerű teljesítést követő 15 (tizenöt) napon belül bocsát ki Megbízott részére. 

 Megbízott a 7.2.6 pontban meghatározott részszámlák és egy végszámla benyújtására 
jogosult, minden esetben kizárólag szabályszerű, Megbízó által aláírt Teljesítésigazolás 
alapján. A Megbízott a számlákat a teljesítés igazolásától számított 5 (öt) munkanapon 
belül köteles benyújtani a Megbízó részére. 

 Megbízó a Szerződés szerinti Megbízási díjat a Szerződés 7.2. pontjában foglaltaknak 
megfelelően kiállított és benyújtott számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben 
meghatározottak szerint fizeti meg Megbízott részére. Megbízott a bankszámlaszámában 
bekövetkezett változásról köteles a Megbízót haladéktalanul értesíteni.  

7.2.6 A részszámlák és a végszámla összegét a következő felsorolás tartalmazza:  

 1. részszámla: Képzéshez kapcsolódó egyéb szakmai tevékenység díj: nettó 
szerződéskötéskor kitöltendő Ft (azaz szerződéskötéskor kitöltendő forint) + 27 % ÁFA, 
azaz bruttó szerződéskötéskor kitöltendő Ft 

 Képzési szolgáltatásokra vonatkozó részszámlák: Képzési szolgáltatások: 
szerződéskötéskor kitöltendő Ft/fő/képzés (azaz szerződéskötéskor kitöltendő forint per fő 
per képzés), melyeket Megbízott a megtartott képzések alapján havonta, a tárgyhót követő 
hónap 5. (ötödik) napjáig jogosult kiállítani. 

A számlák kifizetésének feltétele az adott (rész)számlák kifizetési időpontjához rendelt 
Eredménytermékek elkészítése és átadása Megbízó részére és a teljesítés igazolása a 
Megbízó által. 

7.2.7 A Szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF (magyar forint). Megbízott számlavezető 
pénzintézete és számlaszáma: …………………………………….. szerződéskötéskor kitöltendő 

7.2.8 A számlához minden esetben csatolni kell a Megbízó képviselője által aláírt Teljesítésigazolás 
másolatát. 

7.2.9 A Megbízott köteles a szabályszerűen kiállított számlát a Megbízó nevére: Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (székhelye: 1122 Budapest, 
Határőr út 35.) kiállítani és mellékletekkel együtt benyújtani a Megbízó részére a 1054 
Budapest, Báthory u. 20. 3/3 szám alatti címre. A számlán fel kell tüntetni a Szerződést 
egyértelműen beazonosító adatokat. Ha a Megbízott a számlát nem a Megbízó jelen pontban 
rögzített nevére és/vagy címére állítja ki és/vagy küldi meg, az a Megbízott felelősségi körébe 
esik. 

7.2.10 Megbízott tudomásul veszi, hogy a szerződéses ár kifizetése során alkalmazásra kerülnek az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának rendelkezései. 

7.2.11 A jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény (a továbbiakban: „Art.”) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik. A jogszabályi előírások 
érvényesítése érdekében az Art. személyi hatálya alá tartozó Megbízottnak választása szerint 
a 7.2.9. pontban megadott számla benyújtási címre 

 vagy a számlán feltüntetett fizetési határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi – az Art. 36/A. 
§ (1) bekezdése szerinti – együttes adóigazolást kell benyújtania (melynek az Art. 85/A. § (3) 
bekezdése szerinti adatokat kell tartalmaznia). Ez esetben az adóigazoláshoz Megbízottnak 
kísérőlevet kell csatolnia, melyben fel kell tüntetnie a vonatkozó számla (számlák) számát, 
valamint a megrendelés (megrendelések) számát. Az adóigazolás, illetve a kísérőlevél 
beérkezési határideje a fizetési határidőt megelőző 10. (tízedik) nap. 

 vagy a számlán feltüntetett fizetési határidőt megelőző 10. (tízedik) napig – a vonatkozó 
számlaszám(ok) és megrendelésszám(ok) feltüntetésével – nyilatkozattal jeleznie kell, hogy 
Megbízott a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel. 

Adóigazolás hiányában – feltéve, hogy Megbízott az adatbázisban nem szerepel – Megbízónak 
nem áll módjában a számla ellenértékének megfizetése, késedelmes beérkezés esetén pedig 
Megbízónak jogában áll a fizetési határidőt a késedelem napjainak számával módosítani.  
Nem „nemleges” együttes adóigazolás esetén az ellenérték megfizetésére az Art. 36/A. §-ában 
foglaltak az irányadók. 

7.2.12 A díjazás összege magában foglalja a Megbízottnak a jelen Szerződés teljesítésével 
összefüggő minden költségét. Szerződő Felek költség alatt mindazt értik, amit a hatályos adó 
és számviteli jogszabályok rendelkezései szerint a gazdálkodó szervezetnek minősülő 
adóalanyok költségként jogosultak, illetve kötelesek könyvelni. 

7.2.13 Fentiek alapján a nem megfelelően kiállított vagy megküldött számla késedelmes kifizetése 
miatt Megbízót semminemű felelősség nem terheli. 
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7.2.14 Megbízó jogellenes fizetési késedelme esetén a Megbízott a Ptk. 6:155. §-a szerinti kamat és 
költségátalány felszámítására jogosult. 

 
8. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

8.1 Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés teljesítése során bizalmas információk kerülnek, illetve 
kerülhetnek közlésre, átadásra. 

8.2 Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt, adatot, iratot, információt, 
adatállományt és ezek részeit (a továbbiakban: „Titok”) illetően, amelyről a jelen Szerződés teljesítése 
során szerzett tudomást, és annak nyilvánosságra kerülése Megbízó jogos érdekeit sérti vagy 
veszélyezteti. Megbízott ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan Titkot, amely a 
jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közléséhez a Megbízó 
előzetesen, írásban nem járult hozzá.  

8.3 Felek bármilyen Titkot harmadik személy irányába kizárólag a másik Fél kifejezett, előzetes, írásbeli 
hozzájárulásával szolgáltathatnak ki, mielőtt ilyen Titok harmadik személy számára hozzáférhetővé 
válik. 

8.4 Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok alapján a jelen Szerződés azon adatai, amelyek 
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli, nem 
minősülnek üzleti titoknak. 

8.5 A titoktartási kötelezettség Felek alkalmazottaira, alvállalkozóira, velük bármilyen jogviszonyban álló 
közreműködőire megfelelően irányadó. E kötelezettség független a jelen megbízási jogviszony 
fennállásától, és a szerződés megszűnése után határozatlan ideig fennmarad. 

8.6 Felek a közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének szabályai vonatkozásában 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: „Infotv.”) 26–27.§-át tekintik irányadónak. 

8.7 Amennyiben jelen Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, a Feleket titoktartási 
kötelezettség terheli a jelen Szerződés teljesítése során egymással, ügyfeleikkel és azok 
tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden olyan információra, megoldásra, adatra, 
dokumentációra, specifikációra, informatikai és üzleti tartalomra, valamint ezek részeire vonatkozóan, 
melynek megőrzéséhez, titokban tartásához a másik Félnek gazdasági érdeke fűződik. 

8.8 A titoktartásra vonatkozó – és az esetlegesen a szerződés megszűnése után is fennmaradó – 
kötelezettségek a Szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a Szerződés bármely okból történő 
megszűnését követően is fennmaradnak. Amennyiben a Megbízott az előzőekben részletezett, 
illetőleg a jogszabályokban rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi, köteles a Megbízónak az 
ezzel a magatartással okozott kárát megtéríteni. 

 
9. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 
9.1 Megbízott neki felróható okból bekövetkező késedelmes vagy hibás teljesítése, a Megbízottnak 

felróható lehetetlenülés, meghiúsulás, továbbá Megbízott által a teljesítés jogos ok nélkül történő 
megtagadása esetén (azaz olyan okból, amelyért a Megbízott felelős) Megbízott a jelen Szerződésben 
foglalt kötbér- és kártérítés fizetési kötelezettséggel tartozik. 

9.2 Megbízottat a jelen Szerződésben meghatározott bármely kötelezettsége és a Megbízás olyan okból 
történő késedelmes teljesítése esetén, amelyért felelős, késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. 
A kötbér alapja és mértéke a késedelembe esés első napjától számítottan a szerződésszerű teljesítés 
napjáig terjedően megkezdett naponként 5.000,-Ft, azaz ötezer forint, de legfeljebb a késedelemmel 
érintett feladat nettó ellenértékének 20 %-a. Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a maximális 
mértéket, akkor Megbízó jogosult a Szerződéstől elállni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 

9.3 Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó hibás teljesítést nem fogad el, melyre tekintettel 
Megbízottat hibás teljesítési kötbér jogcímén a hiba felfedezésének napjától a szerződésszerű 
teljesítés napjáig (azaz a hiba kijavításáig) – a nettó Megbízási díjra vetítve – ugyanolyan mértékű 
kötbérfizetési kötelezettség terheli, mint késedelmes teljesítés esetén. Amennyiben a hiba kijavítása a 
megbízói kifogásban vagy a Műszaki leírásban megjelölt határidőtől eltér, abban az esetben Megbízó 
jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a Szerződéstől – kártérítési kötelezettség 
nélkül – elállni. Megbízó a hibás teljesítésre vonatkozó kifogását köteles haladéktalanul, de legkésőbb 
a hiba felfedezésétől számított 3 (három) munkanapon belül írásban közölni a Megbízottal. 
Amennyiben Megbízott vitatja a kifogásban foglaltakat, őt terheli annak kétséget kizáró bizonyítása, 
hogy szerződésszerűen teljesített. 

9.4 Felek rögzítik, hogy a teljesítésnek a Megbízott érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása 
esetén, ha a meghiúsulásért a Megbízott felelős, akkor a Megbízott meghiúsulási kötbér fizetésére 
köteles, melynek mértéke a teljes nettó Megbízási díj 20 %-a. Bármely részfeladat vagy a teljes 
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Megbízás meghiúsulása esetén a Megbízó a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy elállhat 
a Szerződéstől és felmerült kárának megtérítését követelheti a Megbízottól. 

9.5 Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megbízott hibásan teljesít, Megbízó – kötbérigényének 
érvényesítése mellett – a hiba kijavítása végett póthatáridő tűzésére jogosult. Amennyiben a Megbízott 
a póthatáridőn belül a kijavítást nem végzi el, úgy Megbízó jogosult a szerződéstől elállni és a jelen 
Szerződés szerinti meghiúsulási kötbér igényét érvényesíteni. 

9.6 Megbízó a Megbízottal szemben érvényesítheti a kötbért meghaladó, igazolt kárát és a 
szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A kötbér Megbízónak akkor is jár, ha kára nem merült fel.  

9.7 A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Megbízottat a teljesítés 
alól.  

9.8 A Megbízó fizetési késedelme esetén a Megbízott a késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban 
köteles közölni Megbízóval, megjelölve annak jogalapját és összegét. 

9.9 A Megbízó késedelmes fizetése miatt Megbízottnak járó késedelmi kamat alapja a fizetési 
késedelemmel érintett számla ÁFA nélkül számított értéke. 

 
9.10 Kötbér érvényesítése 
Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó – választása szerint – jogosult az esedékessé vált, Megbízott 
által elismert kötbért – a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett – a még ki nem egyenlített 
számla ellenértékéből levonni, a beszámítás szabályai szerint beszámítani, vagy értesítő levél (fizetési 
felszólítás) útján érvényesíteni; valamint amennyiben Megbízónak a kötbér mértékét meghaladó kára 
keletkezik, azt jogosult Megbízottal szemben érvényesíteni. Megbízott köteles megtéríteni az általa 
szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott, és a Megbízó partnerei vagy ügyfelei által a 
Megbízóval szemben jogszerűen érvényesített kártérítést. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér fizetése 
nem mentesíti Megbízottat a teljesítés alól. 
A kötbér esedékessé válik: 

a) Késedelem esetén azon a napon, amikor a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a 
legmagasabb mértékét; 

b) Hibás teljesítés esetén azon a napon, amikor a Megbízott szerződésszerűen teljesít, vagy a 
kötbér eléri a legmagasabb mértékét; 

c) Lehetetlenülés esetén abban az időpontban, amikor erről a Megbízó tudomást szerez. 

 
10. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 
10.1 A szerződés módosítása, megszűnése 

10.1.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a Szerződés a 3. pontban foglalt időpontban vagy a 3. pontban 
rögzített feltétel bekövetkezésével automatikusan megszűnik. Megszűnik a Szerződés a 
Megbízó rendes felmondása esetén, melyre Megbízó indokolás nélkül, 30 (harminc) napos 
felmondási idővel jogosult. Jelen Szerződés megszűnhet továbbá azonnali hatályú 
felmondással, elállással, közös megegyezéssel. Azok a jelen Szerződés alapján fennálló jogok 
és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva a Szerződés megszűnése után is fenn 
kell maradniuk, különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre, a 
Szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.  

10.1.2 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést csak a Kbt. 141. §-ában foglalt 
esetekben, és kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.  

10.1.3 A Szerződés megszüntetését minden esetben előzetes egyeztetésnek kell megelőznie a Felek 
között.  

10.1.4 Amennyiben a Szerződés megszüntetése közös megegyezéssel történik, Felek a 
megszüntetés napjáig elszámolnak egymással, azaz Megbízó megfizeti a Megbízott részére a 
jelen Szerződés alapján a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének 
napjáig teljesített, minden igazolt tevékenységét. 

 
10.2 Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Jelen Szerződést bármelyik fél írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, vagy a Szerződéstől az 
érdekmúlás bizonyítása nélkül elállhat a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen 
10.2.1 A Megbízott részéről: 

a) ha a Megbízó részére határidőre teljesítendő cselekmény elvégzésével késedelembe esik, és 
azt Megbízó írásbeli felhívásában megjelölt póthatáridőn belül sem végzi el; 
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b) ha a jelen Szerződés szerinti együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, és ezzel 
veszélyezteti a Szerződés szerinti feladatok határidőre történő teljesítését; 

c) ha a jelen Szerződés szerinti feladatokat nem a Műszaki leírásban meghatározottak szerinti 
minőségben végzi el; 

d) ha bármely, jelen Szerződésben foglalt nyilatkozata valótlannak bizonyul;  
e) ha a jelen Szerződésben részletezett titoktartási kötelezettségét megszegi; 
f) ha hibásan teljesít, és a hibát a Megbízó kifogásában, vagy a Műszaki leírásban megjelölt 

határidőn, póthatáridő tűzése esetén a póthatáridőn belül nem javítja ki; 
g) amennyiben a kötbér eléri a maximumát; 
h) Megbízottal szemben a jelen Szerződés megkötése céljából lefolytatott Közbeszerzési eljárás 

felhívásában meghatározott kizáró okok valamelyike jelen szerződés hatályban léte alatt 
bekövetkezik; 

i) Megbízott érdekkörében felmerült okból következik be bármely, Szerződés szerinti részfeladat, 
vagy a teljes Megbízás meghiúsulását előidéző vagy veszélyetető körülmény.  

Megbízott a súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező azonnali hatályú felmondás, vagy Megbízó 
elállása esetén csak a szerződésszerűen elvégzett feladatainak ellenértékére tarthat igényt, a 
Szerződés megszűnése miatt felmerült kárának megtérítésére nem tarthat igényt. 
 

10.2.2 Megbízó részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 20 (húsz) naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül 
késedelembe esik és tartozását Megbízott írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, 
hogy Megbízott a számlát a Szerződés 7.2. pontjában foglaltaknak megfelelően állította ki és nyújtotta 
be.  

 
10.2.2.1 A Kbt. 143. §-a szerinti megszüntetés 
A Kbt. 143. §-a alapján a Megbízó a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a 
Szerződéstől elállhat, amennyiben a Megbízott nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, 
vagy a Megbízott személyében érvényesen olyan jogutódlás következik be, amely nem felel meg a Kbt. 
139. §-ában foglaltaknak. 

 
Fentiekre tekintettel a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megbízó a Szerződést felmondhatja, vagy – a 
Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, különösen ha: 
a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §-a 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) Megbízott nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy a Megbízott személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következik be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak. 

 
Megbízó köteles továbbá a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha 
a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Megbízott tekintetében a Közbeszerzési 
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a Közbeszerzési eljárásból (Kbt. 143. § 
(2) bekezdés). 

 
Megbízó jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely 
lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett Megbízás ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha: 
a) a Megbízottban 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 feltétel; 

b) a Megbízott 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 feltétel. 

 
10.3 Felek rögzítik, hogy – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a Kbt. 143. §-a szerinti felmondás 

esetén a Megbízott a Szerződés megszűnése előtt már teljesített megbízási részfeladatok 
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.  
 

10.4 Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a Szerződéstől elállni, ha a 
másik Fél ellen jogerős bírósági határozat alapján csőd-, felszámolási-, kényszertörlési-, 
végelszámolási,, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, 
adósságrendezési eljárás van folyamatban, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné 
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válik. A Megbízó jogosult a Szerződést azonnal hatállyal felmondani, ha a Megbízottat törlik a 
továbbképzési névjegyzékből vagy az alapítási engedélyét visszavonják. 

 
10.5 A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Megbízott a Szerződés megszűnésétől 

számított 8 (nyolc) munkanapon belül köteles Megbízó részére visszaadni minden, Megbízó által 
Megbízott számára a Szerződés teljesítése érdekében átadott eszközt, dokumentációt, adatot és azok 
másolatait, valamint a Megbízó számára a jelen Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése kapcsán 
Megbízott által elkészített anyagot. 

 
10.6 A Szerződés megszüntetésére irányuló bármely jognyilatkozatot írásban, tértivevényes postai levél 

útján kell a másik Féllel közölni. A Szerződés megszűnésének időpontja az a nap, amelyen a 
Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatot a Fél átvette, vagy amely napon azt kézbesítettnek 
kell tekinteni.  

 
10.7 A Szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással a Szerződés megszűnésétől számított 

8 (nyolc) munkanapon belül elszámolni. A jelen Szerződésben meghatározott feltételek nem érintik a 
Ptk.-ban a szerződés megszüntetésére vonatkozóan rögzített jogosultságok érvényesíthetőségét, így 
különösen nem érintik Megbízó késedelmi kamatra, kötbérre vagy kártérítésre vonatkozó igényeinek 
érvényesítését. 

 
10.8 Amennyiben valamelyik fél súlyos szerződésszegést követ el, akkor az erre alapozott azonnali hatályú 

felmondás esetén a felmondó Fél kártérítést követelhet.  
 

11. VIS MAIOR 
Amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek bármelyik Fél által történő teljesítése 
tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset vagy más, vis maiornak minősülő okból 
részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés 
követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűnéséig a 
Felek közös megegyezésével felfüggeszthető. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt 
megtenni annak érdekében, hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az 
akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen Szerződés 
lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem szűnik meg). 
 
12. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS 
Megbízott mentesül az őt terhelő kötelezettségek elmulasztásából származó jogkövetkezmények alól, 
amennyiben mulasztása vis major következménye. 
 
13. SZELLEMI TULAJDONJOG, SZERZŐI JOGOK 
13.1 Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott által jelen Megbízás keretében készített bármely mű, 

dokumentum, számítás, elemzés, leírt módszer a Megbízó részére történő átadással a Megbízó 
tulajdonába kerül. A jelen Szerződés teljesítése során létrejövő valamennyi szellemi termékkel (a 
továbbiakban: szellemi termék) kapcsolatban minden átruházható szerzői jog a Megbízó részére 
történő átadás alapján, a Megbízott által kibocsátott számla megfizetésének pillanatában Megbízóra 
száll át. 
 

13.2 Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott valamennyi, a szerzői jogi jogszabályok szerinti, a 
Megbízott által készített bármely dokumentumra, számításra, elemzésre, leírt módszerre vonatkozó 
vagyoni értékű jogát a Megbízónak történő átadással egyidejűleg átruházza a Megbízóra, aki ezt 
követően időbeli és területi korlátozás nélkül jogosult valamennyi szellemi alkotást felhasználni. 

 
13.3 A Megbízó a 13.1. és 13.2. pontokban hivatkozott, a Szerződés teljesítése során keletkező, szerzői 

jogi védelem alá eső szellemi alkotásokon kizárólagos, területi korlátozás nélküli és harmadik 
személynek átadható felhasználási jogot szerez, amely kiterjed a szellemi alkotások átdolgozására is. 
A Felek rögzítik, hogy a szerzői jogi művek Megbízó részére történő átadását követően a Megbízott is 
jogosult marad a művek felhasználására, de a felhasználásra másnak nem adhat engedélyt. 

 
13.4 Megbízott tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítésével, a Szerződés szerinti Megbízással 

kapcsolatban nem publikálhat, nem hivatkozhat a Szerződésre a harmadik személyek részére nyújtott 
szolgáltatások során a Megbízó előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül. 
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13.5 Megbízott szavatol azért, hogy az általa elvégzendő szerződéses feladatok során létrejövő szellemi 
termékek mások szerzői vagy egyéb jogait nem sérti, továbbá Megbízott kijelenti, hogy jelen 
Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi feltétellel, vagyoni 
értékű joggal rendelkezik. 

 
13.6 Megbízott jogszavatosságot vállal továbbá azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a 

szellemi termék hasznosítását, illetve felhasználását akadályozza, korlátozza vagy sérti. Amennyiben 
ennek ellenére harmadik személy ilyen jogcímen igényt támasztana akár a Megbízó, akár a Megbízott 
felé, abban az esetben ennek minden következményét a Megbízott köteles viselni, és a Megbízót ért 
kár esetén köteles a Megbízó kárát megtéríteni. 

 
13.7 Felek rögzítik, hogy a Megbízási díj tartalmazza az elkészítendő dokumentumokhoz fűződő szerzői jog 

ellenértékét, ezért a Szerződéssel kapcsolatban rendelkezésére bocsátott, jogi oltalomban részesülő 
vagy részesíthető bármely szellemi alkotással a Megbízó időben és térben korlátlanul, szabadon 
rendelkezik. 

 
13.8 Felek megállapodnak abban, hogy a szellemi terméknek a jelen szerződésben foglalt díjazáson felüli 

további díjazásáról a Megbízott visszavonhatatlanul lemond. 
 

14.  ALVÁLLALKOZÓK, SZAKEMBER IGÉNYBEVÉTELE1 
14.1 A Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a Megbízottnak kell teljesítenie azonban Megbízott 

a Kbt. alapján jogosult a Szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni.  

 
14.2 Megbízott az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint 

az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) 
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe 
bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. Megbízott a jelen Szerződés 4. 
számú mellékletében (a továbbiakban: „4. sz. melléklet”) megjelölt (az ajánlatában bemutatott) 
szervezet, szakemberek igénybevételére jogosult. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor 
maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján 
történt jogutódlás eseteit is), ha Megbízott e szervezet vagy szakember nélkül, vagy a helyette bevont 
új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, 
amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy 
szakemberrel együtt felelt meg (Kbt. 138. § (2) bekezdés). 

 
14.3 Megbízott legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók 

tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen valamennyi olyan 
Alvállalkozót bejelenteni, amely vagy aki részt vesz a Szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző 
Közbeszerzési eljárásban az adott Alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni arról is, vagy az érintett Alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról, hogy az általa igénybe 
venni kívánt Alvállalkozó nem áll a Kbt.-ben foglalt kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlatban bemutatott, 
illetve legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában bejelentett Alvállalkozók megnevezését, 
továbbá Megbízott nyilatkozatát az Alvállalkozóival szemben fenn nem álló kizáró okok tekintetében, a 
jelen Szerződés 5. számú melléklete (a továbbiakban: „5. sz. melléklet”) tartalmazza.  

 
14.4 Megbízott a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megbízottnak minden további, a 

teljesítésbe bevonni kívánt Alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni 
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt Alvállalkozó nem áll a Kbt.-ben foglalt kizáró okok hatálya 
alatt. Megbízó – a 14.5. pontban rögzített korlátozással – dönthet a bevonni kívánt Alvállalkozó 
elfogadásáról vagy igénybevételének megtiltásáról. 

 
14.5 Megbízott által a Közbeszerzési eljárás során bemutatott valamely szervezet vagy szakember 

bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a Szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe 
véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a Közbeszerzési eljárásban az ajánlatok 
értékelésekor meghatározó körülménynek minősült, ebben az esetben Kbt. 138. § (4) bekezdés 
rendelkezési az irányadóak. 

 

                                                
1 Amennyiben Megbízott nem vesz igénybe alvállalkozót, akkor a pont megfelelő részei törlésre kerülnek. 
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14.6 A Megbízott az általa igénybe vett Alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte volna. 
Megbízott az alvállalkozói felróható magatartása által Megbízónak okozott bármely kárért teljes 
felelősséggel tartozik. Megbízott köteles a rá vonatkozó szerződéses és jogszabályi rendelkezések, 
szakmai előírások Alvállalkozói által történő betartásáról is gondoskodni. Megbízott kizárólagos 
felelősséggel tartozik azért, hogy az Alvállalkozói a szükséges engedélyekkel, jogosítványokkal és 
szakmai tapasztalattal rendelkezzenek. 

 
14.7 Figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdésben foglaltakra, Felek e helyen rögzítik, hogy a Szerződés 3–

5. sz. mellékletében bekövetkező változás olyan módosulásnak minősül, amely nem vonja maga után 
új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét [Kbt. 141. § (7) bekezdés]. 

 
15. DOKUMENTUMOK 
A Megbízott a Szerződéshez csak és kizárólag a Megbízó által (esetlegesen) előírt vagy a Felek által 
előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat, illetve kiegészítést csatolhat. Az okmányok csak 
akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha azokat mind a két szerződő Fél cégszerűen aláírja és azok 
minden oldalt szignálja. 
 
Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. számú melléklet: Műszaki leírás 
2. számú melléklet: Megbízott ajánlati kötöttséggel terhelt végleges ajánlata 
3. számú melléklet: Nyilatkozat az alvállalkozói részvétel vonatkozásában (adott esetben) 
4. számú melléklet: Teljesítésbe bevont – az alkalmasság igazolásában résztvevő - szakemberek listája 
5. számú melléklet: Teljesítésbe bevont Alvállalkozók listája/nyilatkozat kizáró okokról (adott esetben) 
 
16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
16.1 Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződésben megjelölésre 

került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben 
feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást és a változást igazoló dokumentumot a 
másik Fél részére a változástól számított 5 (öt) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó 
szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 
 

16.2 Felek kijelentik, hogy ellenük csőd-, felszámolási, kényszertörlési, végrehajtási eljárás nincs 
folyamatban, továbbá nem állnak végelszámolás hatálya alatt. 

 
16.3 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás működéséről, 

szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik 
személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt 
kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

 
16.4 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés teljesítése érdekében kötött 

szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is kikötik 
és érvényesítik. 

 
16.5 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötésére vonatkozó jogszabályokat betartották, belső 

előírásaiknak megfelelően jártak el, a Szerződés érvényességéhez további hozzájárulásra vagy 
nyilatkozatra nincs szükség. 

 
16.6 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés bármely részének az érvénytelensége nem vonja 

maga után az egész Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelen rész hiányában a Felek 
eredetileg sem kötötték volna meg a Szerződést. 

 
16.7 Felek a jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek 

rendezni. Amennyiben a békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres, vagy a rendezési kérésre a 
másik Fél nem válaszol a megadott határidőn belül, úgy a Felek a jogvita rendezésére a rendes 
bírósági fórumokat választják a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény („Pp.”) szabályai 
szerint. 

 
16.8 Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény szerinti, illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a 
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közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen 
ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való 
hivatkozással nem tagadható meg. Felek közösen nyilatkoznak és kötelezettséget vállalnak arra, hogy 
a jelen szerződésben foglaltak teljesítésének ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb 
személy részére lehetővé teszik, amelyet erre jogszabály jogosít vagy kötelez. 

 
16.9 Felek kijelentik, hogy nem válik a Szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásában a 

Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, sem minden gyakorlat, amelyet egymás között 
kialakítottak.. 

 
16.10 Felek megállapodnak, hogy a másik Fél részére kézbesített, követelés teljesítésére vagy fizetési 

kötelezettség teljesítésére vonatkozó írásos felszólítás az elévülést megszakítja. 
 
16.11 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Közbeszerzési eljárás 

megindításakor hatályos Kbt., a mindenkor hatályos Ptk., továbbá a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései megfelelően irányadóak. 

 
Felek a jelen Szerződést – mely szerződéskötéskor kitöltendő oldalból és szerződéskötéskor kitöltendő 
darab mellékletből áll – áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben 
megegyezőt, … (…) eredeti példányban – melyből … (…) eredeti példány Megbízót és … (…) eredeti 
példány Megbízottat illeti - a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és 
minden oldalt szignáltak. 
 
Budapest, 2017. ……………………….. 
 

…………………………………… 
Megbízó 

 …………………………………. 
Megbízott 

+ 
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V. MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
A Kormány megbízta Ajánlatkérőt az Első világháborús emlékév keretében pedagógus továbbképzési 
szolgáltatás nyújtásával, illetve a Szerződésben meghatározott képzés lefolytatásával a Szerződés 
időtartama alatt. A Szerződés szerint nyertes ajánlattevő kifejezett feladatát képezi az „Új világ született – 
Az első világháború és a Párizs környéki békeszerződések tantárgyközi feldolgozásának lehetőségei” 
akkreditált továbbképzés teljes körű lebonyolítása Ajánlatkérő által megjelölt célcsoport számára, 
mindösszesen maximum 5 250 (azaz ötezerkettőszázötven) fő részére a Szerződésben és mellékleteiben 
meghatározottaknak megfelelően. 
 

Ennek keretében nyertes Ajánlattevő feladata a programhoz kapcsolódó „Új világ született – Az első 
világháború és a Párizs környéki békeszerződések tantárgyközi feldolgozásának lehetőségei” tárgyú 
pedagógus továbbképzés elvégzése, melynek keretében nyertes Ajánlattevőnek az alábbiakat kell 
biztosítania és a következő eredménytermékeket határidőben átadni: 

 Időbeni, tartalmi és operatív információk biztosítása a képzési célcsoport tagjai számára, 
meghívók, értesítések Megbízó honlapján való megjelentetése. 

 A célcsoport tagjai jelentkezéseinek fogadása, regisztrálása, a jelentkezéssel összefüggő egyéb 
adminisztratív feladatok ellátása, a bemeneti kompetenciákat igazoló dokumentumok begyűjtése. 

 A képzési dokumentáció elkészítése, kezelése, vezetése az alábbiak szerint: 
o a képzés bejelentése; 
o képzési szerződések elkészítése; 
o tanfolyami dokumentáció elkészítése;  
o a vizsgamunkák begyűjtése a résztvevőktől, a vizsgamunkák értékelése, 

vizsgajegyzőkönyv elkészítése; 
o képzési nyilvántartás vezetése, a kötelező statisztikai jelentések elkészítése;  
o tanúsítványok elkészítése; 
o tanúsítványok átadása, eljuttatása a résztvevőknek; 
o elégedettségi kérdőívek feldolgozása; 
o a képzési szerződések, jelenléti ívek, tanúsítványok (másolata), tanúsítvány átvételét 

igazoló nyilatkozatok, az elégedettségmérés eredményeinek kiértékelését tartalmazó 
összesítések, valamint a képzések megvalósítása során készült fotódokumentáció átadása 
Megbízónak. 

 A tanfolyami segédanyag elkészítése, átadása a Megbízónak és a résztvevőknek. 

 Tanfolyami segédletek biztosítása a résztvevők létszámának megfelelően. 

 A továbbképzést megvalósító oktató, képző személyek biztosítása, akiket a Megbízóval egyeztetett 
módon, az oktatók, képzők képzése keretében felkészít a továbbképzés megvalósítására. 

 Havonta szakmai beszámolók készítése (létszámadatok, elégedettségmérés eredményeinek 
összesítése, egyéb statisztikai adatok) Megrendelő számára. 

 Pedagógiai összegző tanulmánykötet elkészítése: a képzési program eredményeit (jó gyakorlatok, 
pedagógiai módszertani ajánlások, óra- és projektterv javaslatok stb.) egy összegző 
tanulmánykötet formájában elkészítse, és nyomtatott formában a képzési programban résztvevő 
valamennyi intézmény számára legalább egy példányban eljuttassa. 

 
Ajánlatkérő célja a továbbképzéssel, hogy az Ember és társadalom műveltségterület tantárgyait oktató 
pedagógusok megismerjék az Első világháborúra vonatkozó legújabb hazai és külföldi történeti kutatások 
eredményeit, és meglévő ismereteik felelevenítésével és rendszerezésével átfogó képet alkossanak a 
tárgyalt történelmi korszakról, továbbá, hogy a résztvevők a korszak tanítására vonatkozóan gyakorlati 
ismereteket szerezzenek a képzésen, és a tanult gyakorlatok megosztásával módszertani útmutatót is 
kapjanak e korszak tanórai keretek közötti és tanórai kereteken kívüli feldolgozásával kapcsolatosan. 
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VI. IGAZOLÁS ÉS 
NYILATKOZATMINTÁK 

 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési dokumentumok jelen VI. 

fejezetében található iratminták az ajánlatok elkészítéséhez kívánnak segítséget nyújtani, azok mintaként 
szolgálnak, e formában történő benyújtásuk nem követelmény. 
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EREDETI PÉLDÁNY 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ajánlat 
 
 
 
 
 
 

„Az Első világháborús emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” 

tárgyú  
Közbeszerzési eljárásban 

 
 
 
 
 

Az ajánlat összesen ….. számozott oldalt tartalmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

........….…………………………………… 
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 
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TARTALOMJEGYZÉK2 
(a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke) 3 

 

Melléklet Irat megnevezése Oldalszá
m 

 Tartalomjegyzék  

„1.” melléklet Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján  

„2.” melléklet Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján  

„3.” melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján  

„4.” melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdésére  

 Ajánlattevő nyilatkozatai a kizáró okok hiányáról és egyéb 
csatolandó nyilatkozatok 

 

„5.” melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 
(Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hiányáról 

 

„6./A.” melléklet Ajánlattevő Cégkivonata, illetve annak másolata, ha a www.e-
cegjegyzek.hu weboldalon nem található meg. Ebben az esetben a 
Felhívás feladásának napjától számított 60 napnál nem régebbi 
cégkivonatot, illetve annak egyszerű másolatát kell csatolni vagy 
Nyilatkozat 

 

„6./B.” melléklet Ajánlattevő Nyilatkozata cégkivonatról  

„7.” melléklet Az Ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosult aláírási 
címpéldánya 

 

„8.” melléklet Meghatalmazás (adott esetben)  

„9.” melléklet Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról  

„10.” melléklet Műszaki, szakmai ajánlat  

„11.” melléklet Szerződéstervezettel kapcsolatos javaslatok  
 Egyéb dokumentum (adott esetben)  

„12.” melléklet Nyilatkozat fordításról (adott esetben)  

„13.” melléklet Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)  

 A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint a kizáró okok tekintetében 
benyújtandó igazolás és nyilatkozatminták 

 

 Ajánlattevő nyilatkozatai kizáró okok hiányáról és további a Kbt. 
alapján kötelezően benyújtandó nyilatkozatok 

 

„14.” melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)-kc) 
alpontjára 

 

„15.” melléklet Ajánlattevő nyilatkozata Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint a kizáró okokról 
az alvállalkozó(k) ill. vonatkozásában 

 

 
 

                                                
2 A fenti tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell! 
3 A tartalomjegyzék bővíthető az esetlegesen szükséges nyilatkozatok alapján bővíthető, oldalszám feltüntetés szükséges.  
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„1.” sz. melléklet 
AJÁNLATI NYILATKOZAT 

- a Kbt. 66.§ (2) szerint - 
Eredeti aláírt példány* 

 
Tisztelt Ajánlatkérő! 

Alulírott ................................., a(z) ...................................................... szervezet cégjegyzésre 

(kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője, mint „Az első világháborús emlékévhez kapcsolódóan 

pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” tárgyú Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője ezúton  

n y i l a t k o z o m/n y i l a t k o z u n k, hogy 

 az Önök Felhívását és a Közbeszerzési dokumentumok feltételeit megvizsgáltuk, megismertük és 

azokat elfogadjuk, és a Felhívás és Közbeszerzési dokumentumok feltételei, továbbá az eljárás során 

keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített 

ajánlati áron; 

 ennek megfelelően ajánlatot kívánunk tenni a Felhívás szerint jelzett, az ajánlatunkhoz mellékelt 

adatlapokban szereplő, a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint az ajánlatunkban meghatározott 

műszaki követelményeknek megfelelő megbízási szerződés-tervezet (a továbbiakban: Szerződés) szerinti 

teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan adott esetben a tárgyalás(ok)on véglegesített 

tartalomnak megfelelően; 

 nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a Felhívásban, a 

Közbeszerzési dokumentumokban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt 

feltételeknek megfelelően a Szerződés megkötésére és teljesítésére; 

 nyertességünk esetén egyúttal kötelezettséget vállalunk a Felhívásban, a Közbeszerzési 

dokumentumokban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek 

megfelelően a Szerződés megkötésére és teljesítésére. 

 

Ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak. 

 

Vállaljuk, hogy az Ajánlattevő és a feladat teljesítésébe bevont valamennyi alvállalkozója, közreműködője, 

munkavállalója, szakembere az adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályokat betartja. 

 

Vállaljuk, hogy a Szerződés teljesítésében részt vevő személyekért a Szerződésben meghatározottak 

szerint felel. 

Kelt:, .......................... ………..2017. ........................ hó  ....... ….nap 
 
 

........….…………………………………… 
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 
 

*A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak/részvételi jelentkezésnek jelen nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
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„2.” sz. melléklet 
FELOLVASÓLAP  

- a Kbt. 66.§ (5) szerint - 

Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve (megnevezése):  

Ajánlattevő címe (székhely, lakóhely):   

Kapcsolattartó neve4:  

Kapcsolattartó levelezési címe:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

Kapcsolattartó telefaxszáma:  

Kapcsolattartó e-mail címe:  
 

A Közbeszerzési eljárás tárgya: 
„Az első világháborús emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” 

 
 

Ssz. Megnevezés Nettó ajánlati ár  Nettó ajánlati árat 
terhelő ÁFA 

1. Képzéshez kapcsolódó egyéb szakmai 
tevékenység díj (Ft) 

Ft % 

2. Képzési szolgáltatások (Ft/fő/képzés) Ft/fő/képzés % 

 Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft)* Ft - 

 
* A „Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft)” a „Képzéshez kapcsolódó egyéb szakmai tevékenység díj (Ft)” és 
a „Képzési szolgáltatások (Ft/fő/képzés)” ajánlati elemekre megadott értékek összege.  
 
Az ajánlat itt fel nem tüntetett árelemeket nem tartalmaz, és az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a 
Közbeszerzési eljárás Műszaki leírásában és a Szerződéstervezetében rögzítettek szerinti teljesítésből 
adódó valamennyi költséget. 
 
 
 
Kelt:, .......................... ………..2017. ........................ hó  ....... ….nap 
 

 

........….…………………………………… 
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 

                                                
4 Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a hiánypótlás [67. §], a felvilágosítás [67. §] és 
indokolás [69-70. §] kérése esetében az ajánlatkérő a ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a 
kapcsolattartónak küldi meg. 
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„3.” sz. melléklet 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 
- a Kktv szerinti besorolás - 

 

Alulírott/alulírottak………………….., mint a(z) ………………………………. (cég megnevezése, székhelye) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a KKETTK Közalapítvány, mint Ajánlatkérő által „Az első 

világháborús emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” tárgyban 

indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésére tekintettel 

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

 

hogy a ……………………………………………… (cégnév) a kis- és középvállalkozásról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kktv.) 1-4.§ szerint 

 

 mikro-,  

 kis-, 

 középvállalkozásnak minősül, illetve  

 nem tartozik a Kkvt. besorolás alá. 

 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 
 
Kelt: ……………………2017. ………………. hó … napján. 
 
 
 
  

........….…………………………………… 
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 
 

 
 
 

2004. évi XXXIV. Tv. 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és  
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak 

megfelelő forintösszeg. 

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és  

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és  

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
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„4.” sz. melléklet 
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSÉRE1 

- alvállalkozó igénybevétele - 

 

Alulírott/alulírottak………………….., mint a(z) ………………………………. (cég megnevezése, székhelye) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a KKETTK Közalapítvány, mint Ajánlatkérő által „Az első 

világháborús emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” tárgyban 

indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként a Kbt. 66. §-ának (6) bekezdésére tekintettel 

1. kijelentjük, hogy cégünk a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint jelen 

közbeszerzéssel összefüggésben tervezetten 

a) nem kíván 

b) a közbeszerzésnek alábbi részei vonatkozásában kíván  

……………………………………………………………………….. 

alvállalkozót igénybe venni. 

2.a) továbbá a Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja szerint kijelentjük, hogy a fent megnevezett részek 

tekintetében tervezetten az alábbi, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók fognak közre működni 

a teljesítésben2: 

Alvállalkozó megnevezése Alvállalkozó székhelye A közbeszerzés azon része, amelynek 
teljesítésében közreműködik 

   

   

(*megfelelőt kérjük aláhúzni) 

vagy 3: 

2.b) továbbá Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja szerint kijelentjük, hogy a fent megnevezett részek 

tekintetében az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek azok az alvállalkozók, akik Kbt. 66. § (6) 

bekezdésének a) pontja szerint megjelölt részek teljesítésében közre fognak működni. 

 

Kelt: ……………………2017. ………………. hó … napján. 
 

........….…………………………………… 
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

                                                
1  Kérjük a nyilatkozatminta 1. pontjában a megfelelő (a) vagy b) pontot) aláhúzni szíveskedjenek.  
A minta 2.a) vagy 2.b) pontjának kitöltése, csak abban az esetben szükséges, amennyiben Ajánlattevő az 1. pontban – esetlegesen – 
megnevezett feladatok vonatkozásában. 
2  Amennyiben a 2. pont nem vonatkozik Ajánlattevőre, úgy kérjük annak áthúzását, vagy egyéb egyértelmű módon történő 
megjelölését. 
3 Kérjük, hogy a 2.a) vagy 2.b) pontnál a megfelelőt kérjük aláhúzni. 
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 AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAI KIZÁRÓ OKOK 
HIÁNYÁRÓL ÉS EGYÉB NYILATKOZATOK 
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„5.” sz. melléklet 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. CXLIII. TÖRVÉNY (KBT.) 
62. § (1) ÉS (2) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT KIZÁRÓ OKOK HIÁNYÁRÓL 

 
Alulírott/alulírottak………………….., mint a(z) ………………………………. (cég megnevezése, székhelye) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a KKETTK Közalapítvány, mint Ajánlatkérő által „Az első 

világháborús emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” tárgyban 

indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

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

 

hogy az általam jegyzett céggel, mint Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró 

okok.  

 

 
Kelt: ……………………2017. ………………. hó … napján. 
 
 
 
  

........….…………………………………… 
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 
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 „6./A.” sz. melléklet 

AJÁNLATTEVŐ CÉGKIVONATA, ILLETVE ANNAK MÁSOLATA, HA A WWW.E-CEGJEGYZEK.HU 
WEBOLDALON NEM TALÁLHATÓ MEG. EBBEN AZ ESETBEN A FELHÍVÁS FELADÁSÁNAK 

NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 60 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONATOT, ILLETVE ANNAK EGYSZERŰ 
MÁSOLATÁT KELL CSATOLNI1 

 

Ezen lap helyére Ajánlattevőnek csatolnia kell cégkivonatát, illetve annak másolatát, ha a www.e-

cegjegyzek.hu weboldalon nem található meg. Ebben az esetben a Felhívás feladásának napjától számított 

60 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetve annak egyszerű másolatát kell csatolni. 

 

                                                
1 7/A vagy a 7/B jelű mellékletet kell kitölteni. 
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„6./B.” sz. melléklet 
NYILATKOZAT CÉGKIVONATRÓL1 

 

Alulírott/alulírottak………………….., mint a(z) ………………………………. (cég megnevezése, székhelye) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a KKETTK Közalapítvány, mint Ajánlatkérő „Az első 

világháborús emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” tárgyban 

indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk az alábbi tényeket, adatokat 

igazoló dokumentumokat az ajánlat részeként azért nem nyújtja be, mert azokról az Ajánlatkérő magyar 

nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult 

tájékozódni: 

 

Tény, adat, 
dokumentum 
megnevezése 

Nyilvántartás megnevezése és elérhetősége 

Cégkivonat  
 
Cégjegyzékszám:  
 
 
Kelt………………………., 2017. . …………………. hó ….. napján. 
 
 
 

_____________________________________ 
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ 

meghatalmazottak részéről) 

                                                
1 7/A vagy a 7/B jelű mellékletet kell kitölteni. 
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„7.” sz. melléklet 

AJÁNLATTEVŐ NEVÉBEN KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA JOGOSULT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYA 
 

Az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre 
jogosult képviselő aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által készített aláírás-mintájának egyszerű 

másolatát. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az 
általuk aláírt, teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati 

példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását 
is. A meghatalmazó(k) aláírási címpéldánya/ügyvéd által készített aláírás mintája ez esetben is csatolandó. 
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„8.” sz. melléklet 

MEGHATALMAZÁS1 (ADOTT ESETBEN) 
 

Alulírott/alulírottak………………….., mint a(z) ………………………………. (cég megnevezése, székhelye) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a meghatalmazom ………………….., hogy a 

…………………………….(cég megnevezése, székhelye), mint a KKETTK Közalapítvány, mint Ajánlatkérő 

által „Az első világháborús emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás 

nyújtása” tárgyban indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője nevében a közbeszerzési eljárásban teljes 

körű kötelezettséget2 vállaljon. 

 

Kelt: ……………………2017. ………………. hó … napján. 
 
 
 
 
 

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

 

meghatalmazó cégszerű aláírása 

 

meghatalmazott aláírása 

 

 
 

1. TANÚ        2. TANÚ 
Név:         Név: 
Lakcím:        Lakcím: 
Aláírás:        Aláírás: 

                                                
1 A meghatalmazás kitöltése csak adott esetben szükséges. 
2 A meghatalmazás tárgya a kötelezettségvállaláson kívül lehet, pl. nyilatkozattétel, oldalszignálás kapcsolattartás, stb.  
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„9.” sz. melléklet 

NYILATKOZAT1 VÁLTOZÁS-BEJEGYZÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRÓL 
a) 
Alulírott ....................................................., mint a(z) ….......................................................... cégjegyzésre 

jogosult képviselője a KKETTK Közalapítvány mint Ajánlatkérő által kiírt „Az első világháborús 

emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” tárgyú Közbeszerzési 

eljárásában büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az (cégnév) aktuális (cég)állapotot 

nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás van 

folyamatban, ezért a cégbírósághoz benyújtott változás-bejegyzési kérelmet, valamint annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolást, illetőleg a változást nyilvántartó illetékes bíróság/költségvetési 

szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési (adatváltozási) kérelem érkeztetett 

példányának másolatát az ajánlatomhoz csatolom. 

 

Kelt: …………………………, 2017...…………………………hó……nap 

 

 

 ……………………………………… 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása  

b) 

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

jogosult képviselője a KKETTK Közalapítvány mint Ajánlatkérő által kiírt „Az első világháborús 

emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” tárgyú Közbeszerzési 

eljárásában büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó 

bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban, 

illetőleg a nyilvántartó illetékes bírósághoz/költségvetési szervhez/kamarához/jegyzőhöz nem került 

benyújtásra változás bejegyzési kérelem. 

 

Kelt: …………………………, 2017...…………………………hó……nap 

 
 

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

 

                                                
1 Az ajánlattevőnek, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek vagy az a) vagy a b) 

jelű nyilatkozatot kell kitöltetnie és benyújtania. 
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MŰSZAKI, SZAKMAI AJÁNLAT 
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„10.” sz. melléklet 

MŰSZAKI, SZAKMAI AJÁNLAT 
 

Ezen lap helyére Ajánlattevőnek csatolnia kell a megvalósítást bemutató műszaki, szakmai ajánlatát, 

amelyben meghatározza a képzések tervezett tematikáját, valamint a tervezett tananyag megnevezését, 

azok leírását, továbbá a megvalósítás ütemezését. 
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SZERZŐDÉSTERVEZETTEL KAPCSOLATOS 
JAVASLATOK 
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„11.” sz. melléklet 

SZERZŐDÉSTERVEZETTEL KAPCSOLATOS JAVASLATOK 
 

Ezen lap helyére Ajánlattevőnek csatolnia kell szerződéstervezettel kapcsolatos javaslatait 
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EGYÉB DOKUMENTUMOK 
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„12.” sz. melléklet 
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA FORDÍTÁSRÓL (ADOTT ESETBEN) 

 

Alulírott/alulírottak………………….., mint a(z) ………………………………. (cég megnevezése, székhelye) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a KKETTK Közalapítvány, mint Ajánlatkérő által „Az első 

világháborús emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” tárgyban 

indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője nyilatkozom/nyilatkozunk,  hogy a tárgyi közbeszerzési 

eljárásban tett ajánlatunk részét képező, ……………………………….dokumentum fordításának tartalmát 

magunkra nézve kötelezőnek tekintjük, annak helyességéért felelősséget vállalunk. 

 

 

Kelt:………………………. 2017. …………………..hó ……. nap 

 
 
 

........….…………………………………… 
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 
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„13.”sz. melléklet 

NYILATOZAT ÜZLETI TITOKRÓL1(ADOTT ESETBEN) 

 

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

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a KKETTK Közalapítvány által kiírt „Az első világháborús 

emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” tárgyú nyílt 

Közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot tartalmaz, amelynek 

nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését. 

Ajánlatunk üzleti titkot tartalmazó része(i):  

 
 

Üzleti titkot tartalmazó dokumentum megnevezése 
és az üzleti titkot tartalmazó dokumentum 

oldalszámának megadása 

A dokumentum üzleti titokká 
nyilvánításának részletes indoka2 

  

  

  

  

 
Nyilatkozom, hogy az ajánlat fenti részeinek üzleti titokká minősítésével kapcsolatosan áttanulmányoztam a 

Kbt. 44. §-át. Az abban foglaltakat tudomásul vettem és megértettem. 

 
 
Kelt: ………………………, 2017..…………………………hó……nap 

 

........….…………………………………… 
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 

 

                                                
1 Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz üzleti titkot, úgy jelen nyilatkozatot nem kell az ajánlathoz csatolni! 
2 Az indokolást a Kbt. 44. §-ában foglaltakra tekintettel kell megadni. 
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A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉS SZERINT A KIZÁRÓ 
OKOK TEKINTETÉBEN BENYÚJTANDÓ 
IGAZOLÁS ÉS NYILATKOZATMINTÁK 
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„14.” sz. melléklet 
A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONTJÁNAK KB)-KC) ALPONTJA SZERINTI KIZÁRÓ OK IGAZOLÁSA 

AJÁNLATTEVŐRE VONATKOZÓAN 
 

Alulírott/alulírottak………………….., mint a(z) ………………………………. (cég megnevezése, székhelye) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a KKETTK Közalapítvány, mint Ajánlatkérő által „Az első 

világháborús emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” tárgyban 

indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pontjának kb)-kc) alpontja tekintetében 

 

n y i l a t k o z o m/n y i l a t k o z u n k, hogy 

I. Ajánlattevő olyan társaságnak minősül1: 

- amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén  

- amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

 

I.1.  Ha az Ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor2: 

a) a pénzmosásról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint 

definiált valamennyi tényleges tulajdonosának adatai 3 

 a) Tényleges tulajdonosok 

 Neve Állandó lakóhelye 

1.   

2.   

   

vagy 

 

b) Nyilatkozom, hogy a pénzmosásról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 

alpontja szerint definiált tényleges tulajdonos nincsen. 

 

II. olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely Ajánlattevőben 

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik1 

                                                
1 A megfelelő aláhúzandó 
2 A táblázat kitöltendő, vagy az alatta lévő nyilatkozat aláhúzandó. 
3A nyilatkozat kitöltésének elősegítéséhez, az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonosnak minősül:  

ra)18 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy 

a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 

szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő 

közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb)19 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében 

meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, 

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

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

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

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

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, 

illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111579.286669#foot18
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111579.286669#foot19
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a) nincs 

b) van. 

 

II.1. Ha van,  

azon jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet adatai, amely Ajánlattevőben 

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:2 

 

Szervezet neve Szervezet székhelye 

  

  

  

  

 

A fenti táblázatban megnevezett szervezettel/szervezetekkel kapcsolatban nyilatkozom, hogy azzal/azokkal 

kapcsolatban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 

 

 

Kelt: ……………………2017………………. hó … napján. 

 

  

........….…………………………………… 

(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 

                                                                                                                                                          
re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető 

tisztségviselője. 
1 az a) vagy a b) pont aláhúzandó  
2 Kizárólag abban az esetben kell a nyilatkozatot kitölteni, ha az előző pontban „van” válasz került aláhúzásra. 
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„15.” sz. melléklet 
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA KBT. 67.§ (4) BEKEZDÉSE SZERINT A KIZÁRÓ OKOKRÓL AZ 

ALVÁLLALKOZÓ(K) VONATKOZÁSÁBAN 
 

Alulírott/alulírottak………………….., mint a(z) ………………………………. (cég megnevezése, székhelye) 

kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a KKETTK Közalapítvány, mint Ajánlatkérő által az „Az első 

világháborús emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása” tárgyban 

indított Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 

veszünk igénybe olyan alvállalkozó(ka)t, aki(k) a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok 

hatálya alá esik/esnek. 

 

 

Kelt: ……………………2017. ………………. hó … napján. 
 
 
 
 

........….…………………………………… 
(az Ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 
 


