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1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
FELSZÁMOLÓI NYILVÁNTARTÓ RENDSZER (FNYR) ELNEVEZÉS ADATBÁZIS-KEZEL , HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS-VEZETÉSI TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ ADATBÁZIS-KEZEL SZOFTVER LÉTREHOZÁSA.
NYÍLT (KBT. 113. § (2) BEKEZDÉS SZERINTI) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN
1.) Az Ajánlatkér neve, székhelye, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Felszámolók Névjegyzékét Vezet Hatóság
1011 Budapest, F utca 44-50.
Közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezeti egység:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Felszámolók Névjegyzékét Vezet Hatóság
1011 Budapest, F utca 44-50. / B. épület 502-505.
Kapcsolattartó: Tóth Teodóra, f osztályvezet -helyettes
Telefon: +36-1-795-7526;
Telefax: 1/765-0129,
e-mail cím: teodora.toth@nfm.gov.hu
internetcím: www.kormany.hu,
Az eljárás lebonyolításáért felel s szervezet neve, székhelye, telefon- és telefaxszáma, e-mail
és honlap címe:
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
1026 Budapest, Ady Endre utca 19/A.
Kapcsolattartó: dr. Vörös Katalin
Telefon: 1/336-3390
Telefax: 1/336-3399
e-mail: kozbeszerzes@ratknyet.hu
internetcím: www.ratkynet.hu
2.) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása):
Ajánlatkér a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott szabályok szerint, a Kbt.
113-114. §-ban foglalt eltérésekkel nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményez.
3.) Az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési dokumentumok) elérhet sége:
Ajánlatkér felhívja a figyelmet, hogy az általa készített ajánlattételi dokumentációt (közbeszerzési
dokumentumokat) ajánlatonként legalább egy ajánlattev nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határid lejártáig. A közbeszerzési
dokumentumok el bbiek szerinti letöltése az eljárásban való részvétel feltétele.
A közbeszerzési dokumentumok letöltését követ en a Kbt. 57.§ (2) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkér el írja, hogy az Ajánlattev az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok kézhezvételér l visszaigazolást tartozik küldeni Ajánlatkér részére. A visszaigazolás formanyomtatványát Ajánlatkér a dokumentációval egyidej leg a http://ratkynet.com/kozbeszerzes honlapra
felteszi azzal, hogy az Ajánlattev kitöltve, írásban (faxon vagy e-mailen) visszajuttatni tartozik az
Ajánlatkér kapcsolattartója részére.

A Kbt. 39.§ (1) bekezdése szerint az Ajánlatkér a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági
szerepl k számára elektronikus úton, korlátlanul és teljes kör en, térítésmentesen hozzáférhet vé
teszi a http://ratkynet.com/kozbeszerzes honlapon.
A közbeszerzési dokumentumok letöltésér l kötelez értesítést küldeni a - regisztrálási adatok
megkérése kivételével – kozbeszerzes@ratkynet.hu e-mail címre vagy +36 13363399 faxszámra,
megadva a dokumentumokat kiváltó gazdasági szerepl nevét, címét, e-mail, telefon-, telefax elérhet ségét. Ennek tényér l az Ajánlatkér 2 munkanapon belül visszaigazolást küld, azzal, hogy
amennyiben a dokumentumokat kiváltó gazdasági szerepl nem kapott visszaigazolást, az úgy misül, hogy Ajánlatkér höz nem érkezett meg a közbeszerzési dokumentumok elektronikus letöltésér l szóló értesítés.
Az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési dokumentumok) másra át nem ruházható(k) és közzé
nem tehet (k), de közös ajánlattétel esetén elegend , ha a közbeszerzési dokumentumokat az egyik
ajánlattev letölti. [Kbt. 57. § (2)].
Ajánlatkér a regisztrációt követ en az el bbiek szerint megjelölt kapcsolattartási pontok valamelyikén keresztül tartja a kapcsolatot az érdekelt gazdasági szerepl vel (kiváltóval).
Ajánlatkér ugyancsak felhívja a figyelmet, hogy azok a gazdasági szerepl k, amelyeknek az ajánlatkér az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt érdekl désüket jelezték volna
- megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot, illetve egymással közösen nem nyújthatnak be részvételi jelentkezést. A gazdasági szerepl , amelynek az ajánlatkér az eljárást megindító
felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági szerepl vel, amelynek az ajánlatkér nem küldött eljárást megindító felhívást. [Kbt. 113.§ (2) bekezdés]

4.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivataltól a névjegyzék-vezetési feladattal együtt 2014. október
1-jén átadásra került a Felszámolói Nyilvántartó Rendszer (FNYR) elnevezés adatbázis-kezel
szoftver, és annak forráskódja. A számítógépes program kifejlesztésének célja az volt, hogy a
nyilvántartások vezetésével kapcsolatos adminisztrációban segítse, és megkönnyítse a hatóság
munkáját. Az FNYR 2014-ben még a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal üzemeltetési
körülményeihez mérten került kifejlesztésre, de a jogutódlást követ en – a Kormányzati
Adatközpont (KAK) el írásainak megfelel en – az adatbázis kezel szoftver egy LINUXPostgreSql-es üzemeltetési környezetbe került, és az új üzemeltetési környezetben az FNYR addigi
stabil m ködése megsz nt. A jelenlegi FNYR interface-en keresztül kapcsolódik az Elektronikus
Értékesítési Rendszerhez (EÉR-hez), ennek következtében az FNYR szoftver terhelése a
korábbiakhoz képest jelent sen megn tt, m ködése lassult, gyakran akadozik, viszont a m ködés
során fellép hibák kijavítására irányuló garanciális határid már lejárt. A jelenlegi nyilvántartó
rendszer az instabil m ködése miatt nem képes megfelel szinten támogatni az EÉR-t és a
felszámolók elektronikus kijelölését végz számítógépes programot, ami eme informatikai
rendszerek biztonságos m ködtetésében jelent s kockázati tényez t jelent. El bbiek okán egy új,
korszer , felhasználóbarát, a jogszabályi elvárásoknak maradéktalanul megfelel és stabil
ködés , az EÉR-hez RestAPI interfészen keresztül JSON és XML formátumban adatkérést és
módosítást megvalósítani képes, szorosan az EÉR korszer technológiai kötöttségeit szem el tt
tartó, Java backend és Java alapú Vaadin frontend, továbbá MySQL/MariaDB technológiát
alkalmazó adatbázis kezel és nyilvántartó rendszer létrehozása vált szükségessé.

A rendszer fejlesztésének és átadásának ütemezését az Ajánlatkér az alábbiak szerint tervezi:
Részfeladatok
Rendszer-tervezés, specifikálás
Fejlesztés
Tesztelés
Kulcsfelhasználók oktatása
A tesztelés során felmerült funkcionális hibák javítása
Éles indítás

A feladat elvégzésére rendelkezésre állómunkanapok száma
10 munkanap
10 munkanap
5 munkanap
5 munkanap
10 munkanap
a szerz dés hatálybalépését l
számított 41. munkanap

Nyertes ajánlattev nek 1 év jótállást kell vállalnia.
Szerz i és vagyonjogi jogok ellenértéke (titkosítástól mentes forráskódra vonatkozó) a vállalkozói
díjban benne foglaltatik.
Nómenklatúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék /CPV):
tárgy: 72000000-5 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás.
További tárgyak:
72211000-7 Rendszer- és felhasználói szoftverek programozási szolgáltatásai.
72212000-4 Alkalmazási szoftverek programozási szolgáltatásai.
A teljesítéssel összefügg részletes követelményeket (m szaki leírás) a „Részletes M szaki
Követelmények” elnevezés , külön csatolt, dokumentum tartalmazza.
5.) A szerz dés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatásra
kerül:
Vállalkozási keretszerz dés – Felszámolói Nyilvántartó Rendszer (FNYR) elnevezés adat-

bázis-kezel , hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységet támogató adatbázis-kezel
szoftver létrehozása tárgyában.
6.) A szerz dés id tartama vagy a teljesítés határideje:
A szerz dés hatálybalépését l számított 41 munkanap.
A Vállalkozó el teljesítésre jogosult.
7.) A teljesítés helye:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1011 Budapest, F u. 44-50.
NUTS-kód: HU11
8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Ajánlatkér rendelkezik a szerz dés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.
Ajánlatkér el leget nem biztosít.
A teljesítés során 1 db végszámla benyújtására van lehet ség.
A végszámla a szerz dés teljesítését követ en nyújtható be.
A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint történik. A teljesítésigazolás (elszámolás)
alapján kiállított, szerz désben meghatározott tartalmú számla alapján, a jogszabályoknak tartalmilag és formailag mindenben megfelel számlájának kézhezvételének napjától számított 30
napos fizetési határid vel, banki átutalással egyenlíti ki, a Polgári Törvénykönyvr l szóló 2013.
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) 6:130. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak szerint.

Az ajánlattétel, a szerz dés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatok és behajtási
költségátalány érvényesek.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötend szerz dés és annak teljesítése esetén a kifizetésre
az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alapján kerül sor.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadó továbbá Magyarország 2016. évi központi költségvetésér l szóló 2015. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
9.) A szerz dést biztosító mellékkötelezettség(ek):
1./ Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítésnek min sül, amennyiben a nyertes ajánlattev bármely
részfeladatát – olyan okból, amelyért felel s – az ajánlatkér és a nyertes ajánlattev kapcsolattartója által az adott fejlesztési sprintre, vagy egyéb fejlesztési tevékenység ellátására el zetesen, írásban meghatározott határid ben nem teljesíti. Ha a nyertes ajánlattev bármely részfeladatának teljesítésével neki felróható módon késedelembe esik, úgy az ajánlatkér – a szerz désszegésb l fakadó egyéb igényein túl – késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel
érintett mérföldk re vonatkozó vállalkozói díj teljes összege. A kötbér mértéke minden késedelmes
nap után a kötbéralap 3%-a, de legfeljebb a kötbéralap 30%-a.
2./ Hibás teljesítési kötbér: Min ségileg hibás teljesítésnek min sül, ha a nyertes ajánlattev által
elvégzett fejlesztési tevékenység alapján a szoftver m ködése, olyan okból, amelyért felel s nem
felel meg az ajánlatkér által meghatározott és a fejlesztés alapjául szolgáló funkcionális elvárásnak. Amennyiben bármely részfeladat teljesítése – a nyertes ajánlattev nek felróhatóan – nem felel
meg a jelen szerz désben meghatározott feltételeknek, illetve a teljesítés során az ajánlatkér által
megfogalmazott igényeknek, úgy ajánlatkér a hiba kiküszöböléséig hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér alapja a szerz désben meghatározott nettó vállalkozási díj. Mivel
a Ptk. 6:187. § (2) bek. szerint hibás teljesítési kötbér mellett a szavatossági igények nem érvényesíthet ek,- ezért a hibás teljesítési kötbér igénylésére csak a szavatossági igény teljesítésére nyitva
álló határid eredménytelen elteltét követ en kerül sor. A kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj
(kötbéralap) alapulvételével számítva napi 2%, de legfeljebb 30% (kötbérmaximum).
3./ Meghiúsulási kötbér: nemteljesítésnek min sül, amennyiben a nyertes ajánlattev bármely részfeladatával 15 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben az
ajánlatkér hibátlan teljesítésre történ felszólításának – az ott meghatározott határid ben – nem
tesz eleget, vagy a teljesítés ezt követ en sem felel meg a jelen szerz désben, jogszabályban, illetve
a teljesítés során az ajánlatkér által meghatározott követelményeknek. Ha a nyertes ajánlattev
bármely részfeladatát – olyan okból, amelyért felel s – nem teljesíti, úgy az ajánlatkér – a szerz désszegésb l fakadó egyéb igényein túl – meghiúsulási kötbérre jogosult, amely esetben az ajánlatkér a továbbiakban a teljesítést nem követelheti. A szoftverfejlesztési feladatok nemteljesítése
esetén a meghiúsulási kötbér alapja a vállalkozói díj teljes összege. A kötbér mértéke a vállalkozói
díj 30%-a.
4./ A szerz dés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka: A Kbt. 134. § (3) bekezdés
alapján Ajánlatkér az ellenszolgáltatás nettó értékének 5 %-ára jótállási biztosíték nyújtását írja
el . A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján teljesíthet . Ajánlattev nek a Kbt.
134. § (5) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, a biztosíték határid ben történ rendelkezésre bocsátásáról. A jótállási biztosítékot a végszámla benyújtásával egyidej leg kell rendelkezésre bocsátani.
A jótállási biztosíték a jótállási kötelezettség megsz nésének napjáig érvényes. A jótállási biztosítékkal kapcsolatos részletes szabályozást az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

5./ Jótállás: Vállalkozó a feladatainak teljesítéséért 1 év jótállást köteles vállalni a Polgári Törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:171. § szerint. A jótállási id kezdete
az adatbázis-kezel szoftver éles indításának a napján kezd dik.
A szerz dést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok
részét képez szerz déstervezet tartalmazza.
10.) A részajánlattétel lehet ségére vagy annak kizárására vonatkozó rendelkezés (ha részajánlat
tételére lehet ség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattev nek odaítélhet szerz désrészek
száma), illet leg a részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai:
Jelen eljárásban az Ajánlatkér kizárja a részajánlat benyújtásának lehet ségét figyelemmel arra,
hogy a szolgáltatás természete, egységessége nem teszi lehet vé a részekre történ ajánlattételt
(Kbt. 61. § (4) bekezdés).
11.) Ajánlatkér az alternatív ajánlattételt jelen eljárásban kizárja.
12.) Az ajánlatok értékelési szempontja (a nyertes ajánlattev kiválasztása):
Az ajánlatok értékelési szempontja jelen eljárásban a legjobb ár-érték arányú ajánlat (Kbt. 76.
§ (2) bekezdés c) pont), az alábbi résszempontok szerint:

Részszempont

Súlyszám

1.Ajánlati ár

60

2. Az ajánlati felhívás 15.a) pont M/2 a) alpontja szerinti, illetve azon túl bemutatott, a teljesítésben részt vev további,- legfeljebb három - Java fejleszt
szakember azon webes projektjeinek összesített db száma, melyben személyesen, fejleszt ként közrem ködtek (minimum 1 db, maximum 28 db)

20

3. Az ajánlati felhívás 15.a) pont M/2 b) alpontja szerinti, illetve azon túl bemutatott, a teljesítésben részt vev további, legfeljebb három,- a Vaadin technológiában jártas szakember azon webes projektjeinek összesített db száma,
melyben személyesen, fejleszt ként közrem ködtek (minimum 1 db, maximum 3 db)

20

Az ajánlatkér a 1. értékelési részszempontot (ajánlati ár) olyan módon értékeli, hogy a legjobb
(legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb
pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja, az értékarányosítás (fordított arányosítás)
értékelési módszere szerint.
Az Ajánlatkér az 2-3. részszempontokat olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legmagasabb értéket tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja, az értékarányosítás (egyenes arányosítás) módszere
szerint.
A 2. értékelési részszempont szerinti személyi állomány körében csupán a 15.a) pont M/2. a) alpontja szerinti m szaki alkalmassági minimumkövetelményen felüli tényez k kerülnek értékelésre,
úgy, hogy amennyiben egy projekten több bemutatott szakember is személyesen, fejleszt ként közrem ködött, ezen tapasztalatok összeadódnak. A 2. értékelési szempont körében maximum 3 további,
a teljesítésbe bevonni kívánt szakember mutatható be. A bemutatott szakemberek tapasztalatát az
ajánlatban kell igazolni az ajánlati felhívás 15.a) pont M/2. a) alpontjában el írt iratok becsatolásával..

A 3. értékelési részszempont szerinti személyi állomány körében csupán a 15.a) pont M/2. b) alpontja szerinti m szaki alkalmassági minimumkövetelményen felüli tényez k kerülnek értékelésre,
úgy, hogy amennyiben egy projekten több bemutatott szakember is személyesen, fejleszt ként közrem ködött, ezen tapasztalatok összeadódnak. A 3. értékelési szempont körében maximum 3 további,
a teljesítésbe bevonni kívánt szakember mutatható be. A bemutatott szakemberek tapasztalatát az
ajánlatban kell igazolni az ajánlati felhívás 15.a) pont M/2. b) alpontjában el írt iratok becsatolásával.
Az értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési részszempont esetén: 1-10.
Az egyes részszempontok tekintetében elért pontok a megadott súlyszámokkal szorzásra, végül
összesítésre kerülnek.
Ajánlatkér a pontszámokat – törtek esetén, ahol ez értelmezhet – két tizedes jegyre kerekíti.
Ajánlatkér valamennyi, számszer síthet értékkel kifejezhet részszempont tekintetében a megajánlásokat legfeljebb – amennyiben az adott értékelési részszempont tekintetében értelmezhet –
kett tizedes jegy pontossággal kéri meghatározni, illetve amennyiben kerekítés szükséges, akkor
a kerekítést az el bbiekre figyelemmel kéri elvégezni, a kerekítés általános matematikai szabályai
szerint.
A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elem legkedvez bb szintje, amelyre és az annál még
kedvez bb vállalásokra Ajánlatkér egyaránt az értékelési ponthatár fels határával azonos számú
pontot ad:
2. Az ajánlati felhívás 15.a) pont M/2 a) alpontja szerinti, teljesítésben részt vev , illetve azon
túl bemutatott további Java fejleszt szakemberek azon webes projektjeinek összesített db
száma, melyben személyesen, fejleszt ként közrem ködtek: 27 db
3. Az ajánlati felhívás 15.a) pont M/2 b) alpontja szerinti, teljesítésben részt vev , illetve azon
túl bemutatott további, a Vaadin technológiában jártas szakemberek azon webes projektjeinek
összesített db száma, melyben személyesen, fejleszt ként közrem ködtek: 3 db
A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvez tlenebb az adott
ajánlati elem nem lehet:
2. Az ajánlati felhívás 15.a) pont M/2 a) alpontja szerinti, teljesítésben részt vev , illetve azon
túl bemutatott további Java fejleszt szakemberek azon webes projektjeinek összesített db száma,
melyben személyesen, fejleszt ként közrem ködtek: 1 db
3. Az ajánlati felhívás 15.a) pont M/2 b) alpontja szerinti, teljesítésben részt vev , illetve azon
túl bemutatott további, a Vaadin technológiában jártas szakemberek azon webes projektjeinek
összesített db száma, melyben személyesen, fejleszt ként közrem ködtek: 1 db
13.) Kizáró okok:
13.a) Kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
Az Ajánlatkér jelen eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára és 114. § (1)-(2) bekezdéseire
figyelemmel a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjai és (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg.
Az eljárásban nem lehet ajánlattev , alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szerepl , akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illet leg (2)
bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattev , akivel szemben, illet leg akinek alvállalkozójával és az
alkalmasság igazolásában részt vev , általa az eljárásba bevont gazdasági szerepl vel szemben a Kbt.
62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illet leg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szerepl kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részér l (részükr l) a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 112. §
(1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 74. § (1) bekezdés).

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró
ok fennállása ellenére az ajánlattev , alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vev gazdasági szerepl nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság
joger s határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szerepl az ajánlat benyújtását megel en
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kell képpen igazolja a megbízhatóságát (Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 64. §).
13.b) A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolásával összefüggésben el írt igazolási mód:
Az ajánlattev nek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelel en egyszer nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a 12.a) pontban hivatkozott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia. Ennek megfelel en a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattev nek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak min sül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott t zsdén, vagy amelyet szabályozott t zsdén
jegyeznek; ha az ajánlattev t nem jegyzik szabályozott t zsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 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 szerepl nek
nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (a nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt nyilatkozatminta tartalmazza).
Ajánlatkér köteles elfogadni, ha az ajánlattev vagy a részvételre jelentkez a Kr. 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt
be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkér által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattev
felel. (Kr. 17. § (1) bekezdés)
El bbieken túl az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattev arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerz dés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya
alá es alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvev más szerveztet. (Kbt. 67. § (4) bekezdés, illetve Kr. 17. § (2) bekezdés)
Ajánlatkér felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat(ok) - a Kr.
7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentum kivételével - nem lehet(nek) az eljárást megindító felhívás megküldését megel
dátummal
kiállított(ak).
14.) Gazdasági és pénzügyi szakmai alkalmasság
14.a) Gazdasági és pénzügyi szakmai alkalmassági követelmények
P/1. Alkalmatlan az ajánlattev , ha az el , mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó,
teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 23.000.000 Ft-ot.
Ajánlatkér ezen irat(ok) tekintetében alkalmazza a Kr. 19.§ (7) bekezdésében foglaltakat.
14.b) A Kr. 19.§ - ában foglaltak szerint a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek való
megfelelés tekintetében el írt igazolási mód:
A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági
szerepl ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szerepl az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban el írt saját nyilatkozatait

az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban el írt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkér Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
P/1. Ajánlattev a Kr. 19.§ (1) bekezdés c) pontjára tekintettel a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdéseinek
alkalmazása esetén köteles benyújtani az el , mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó,
teljes – általános forgalmi adó nélkül számított- árbevételér l szóló nyilatkozatát, attól függ en,
hogy az ajánlattev mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattev az árbevételr l szóló irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
ködik, amely tekintetében az árbevételr l szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban el írt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkér által megfelel nek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi
és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattev kiegészít tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában m ködik, amely tekintetében az árbevételr l szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban el írt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkér által elfogadott
módjáról.
A P/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattev k együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattev a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a
gazdasági és pénzügyi alkalmasság megállapítására. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattev
ezen szervezet er forrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdés szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattev a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja,
a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkér t az ajánlattev teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
15.) M szaki, szakmai alkalmasság
15.a) A
szaki, szakmai alkalmassági követelmények (a minimálisan megkövetelt m szaki és szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattev m szaki, szakmai szempontból, ha nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás megküldését l visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de
legfeljebb 6 éven belül megkezdett, összességében legalább 1 db befejezett, szerz désszer en teljesített, mindösszesen legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 23.000.000,- Ft érték , a közbeszerzés tárgya szerinti, webes rendszer fejlesztésére vonatkozó szoftverfejlesztési referenciával, mely tartalmazza legalább az alábbi funkciókat és alkalmazza legalább az alábbi technológiákat (Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés
a) pont):
-

MySQL és/vagy MariaDB adatbázis kezel szoftver fejlesztése, mely során legalább 20
táblából álló adatmodellt kezeltek és jelenítettek meg felhasználók számára.

-

Olyan adatbázis kezel szoftver implementálása mely során RestAPI interface-en keresztül JSON és XML formátumban adatlekérést és módosítást valósítottak meg és jelenítettek meg felhasználók számára.

A referencia akkor tekinthet az Eljárást megindító felhívás megküldését l visszafelé számított 3
éven belül megvalósítottnak, ha a szerz désszer teljesítés, azaz a sikeres átadás-átvétel id pontja,
erre az id szakra esik. A bemutatandó referenciák teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattev k figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkér
jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3b) bekezdését.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattev , amennyiben nem von be a teljesítésbe az alábbi szakmai tapasztalattal rendelkez szakembereket az alábbi területeken:
a) legalább 2 f szerver oldali szoftverfejleszt t, akik az ajánlati felhívás megküldését l visszafelé számított legalább három éves informatikai rendszerfejlesztési tapasztalattal rendelkeznek Java alapú alkalmazások terén, és akik fejleszt ként, személyesen részt vettek legalább 2
webes projektben
b) Legalább 2 f olyan JAVA fejleszt t, akik a Vaadin (user interface keretrendszer) technológiában az ajánlati felhívás megküldését l visszafelé számított legalább egyéves informatikai
rendszerfejlesztési tapasztalattal rendelkeznek, és akik fejleszt ként, személyesen részt vettek
legalább 1 webes projektben
c) legalább 1 f informatikai üzemeltet t, aki az ajánlati felhívás megküldését l visszafelé számított legalább három éves hardver-, rendszerszoftver-, adatbázisszoftver- és alkalmazásrendszerüzemeltetési tapasztalattal rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is bemutatható, azzal, hogy minimum 3 szakember bemutatása szükséges az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez.
A közbeszerzés tárgya Java backend és Java alapú Vaadin frontend, továbbá MySQL/MariaDB
technológiát alkalmazó adatbázis kezel és nyilvántartó rendszer létrehozása, ezért az abban
közrem köd szakembereknek e programnyelveket szükséges ismernie. Az a.) és b.) pont vonatkozásában az alkalmasság igazolása körében az ajánlatkér ezekkel egyenérték fejlesztési
tapasztalatot elfogad.

M/3. Alkalmatlan az ajánlattev , amennyiben nem von be a teljesítésbe legalább 1 f m szaki vagy
gazdasági fels fokú végzettséggel rendelkez projektvezet t, aki legalább hároméves informatikai
rendszerfejlesztés és/vagy bevezetés területen szerzett projektvezetési tapasztalattal rendelkezik.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelmény(ek)nek a közös ajánlattev k együttesen is megfelelhetnek, illet leg az alkalmassági követelményeknek az ajánlattev bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegét l függetlenül.
Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eket)
amelyek igazolása érdekében az ajánlattev ezen szervezet er forrására vagy arra is támaszkodik
továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerz déses
vagy el szerz désben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot amely alátámasztja , hogy
a szerz dés teljesítéséhez szükséges er források rendelkezésre állnak majd a szerz dés teljesítésének az id tartama alatt. [Kbt.65.§ (6)-(7)].
15.b) A
szaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében el írt igazolási mód:
A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági
szerepl csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem
köteles megadni. A gazdasági szerepl az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban el írt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban el írt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkér Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

Az ajánlatkér Kbt. 69. § szerinti felhívására az ajánlatban az alábbiak szerint kell igazolni az ajánlattev nek alkalmasságát:
M/1. Az ajánlattev m szaki, illet leg szakmai alkalmassága igazolható az eljárást megindító felhívás megküldését l visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb 6
éven belül megkezdett legjelent sebb, közbeszerzés tárgya szerinti webes rendszerrel kapcsolatos
fejleszt i és szakért i támogatásra (webes rendszernek a közbeszerzés tárgya szerinti alkalmazásszint üzemeltetése) irányuló referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve az ellenszolgáltatás nettó összegét,a teljesítés helyét és idejét (megjelölve a teljesítés kezd - és befejezési napját, év/hónap/nap bontásban), a szerz dést köt másik felet, a szerz dés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az el írt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget
kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az el írásoknak
és a szerz désnek megfelel en történt-e. A referenciákat az ajánlattev , illetve az alkalmasság igazolásában részt vev más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerz dést köt másik fél által adott,
el bbiek szerinti tartalmú igazolással kell igazolni [Kr. 23. §].
A referencia a szerz dés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
Ajánlatkér felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerülnek
bemutatásra, amelyek(et) az Ajánlattev projekttársaság vagy konzorcium tagjaként teljesített, úgy
az adott referenciát a projekttársaság vagy konzorcium mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik
a teljesítésben ténylegesen részt vettek –a részvétel mértékéig- akkor is, ha a projekttársaság id közben megsz nt [Kbt. 140.§ (9) bekezdés]. Ajánlatkér felhívja Ajánlattev k figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági
szerepl által teljesített szolgáltatásokat és annak ellenértékét veszi figyelembe a bemutatott referencia kapcsán, kivéve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetet, azaz
azt, ha a nyertes közös Ajánlattev ként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencianyilatkozat/igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes Ajánlattev k által teljesített szolgáltatások elkülönítésével. Ebben az esetben a referencianyilatkozatban/igazolásban az
alábbiaknak is szerepelnie kell:
- nyilatkozat arról, hogy a referencianyilatkozat/igazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes Ajánlattev k által teljesített szolgáltatások elkülönítésével
továbbá
- annak %-os aránya, amilyen arányban az igazolást benyújtó az általa elvégzett teljesítés
alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ajánlatkér rögzíti, hogy a fenti esetben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése
értelmében a benyújtott referencianyilatkozatban/igazolásban szerepl mennyiségi/összegszer
adatokat olyan arányban veszi a bírálat során figyelembe, amilyen arányban az igazolást benyújtó
az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Amennyiben a referenciaigazolás / nyilatkozat szerinti szerz dés tárgya b vebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára
vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.
Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált id szakon túlnyúló szerz déssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált id szakra es teljesítés vehet figyelembe, ezért az
igazolás során a megadott id szakra vonatkozó adatokat kell megadni.
A Kr. IV. Fejezetében meghatározott, el bbiek szerinti igazolási módok a Kr. V. Fejezetének megfelel en kiválthatók, ha az érintett gazdasági szerepl min sített ajánlattev i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban el írt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szerepl k esetén az ajánlatkér az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetének megfelel en ellen rizheti.
M/2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, végzettségük vagy képzettségük, és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, az aláírt önéletrajzuk csatolásával, benne a gyakorlati

id szak kezdetének és id tartamának megjelölésével valamint az iskolai végzettség feltüntetésével
és saját kez leg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatuk csatolásával.
A szakemberek önéletrajzát olyan részletességgel szükséges összeállítani, hogy abból egyértelen kiderüljön az alkalmassági követelményeknek való megfelelés az elvárt szakmai tapasztalatot és a végzettséget illet en.
Az ajánlatkér felhívja az ajánlattev figyelmét, hogy az ajánlatukban megjelölt szakembereket
kötelez a szerz dés teljesítése során a teljesítésbe bevonni. [Kbt. 65.§ (1) b); Kr. 21.§ (3) b)]
M/3. pont szerinti teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, végzettségük vagy
képzettségük, és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, az aláírt önéletrajzuk csatolásával, benne a
gyakorlati id szak kezdetének és id tartamának megjelölésével valamint az iskolai végzettség feltüntetésével és saját kez leg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatuk csatolásával.
A szakemberek önéletrajzát olyan részletességgel szükséges összeállítani, hogy abból egyértelen kiderüljön az alkalmassági követelményeknek való megfelelés az elvárt szakmai tapasztalatot és a végzettséget illet en.
Az ajánlatkér felhívja az ajánlattev figyelmét, hogy az ajánlatukban megjelölt szakembereket
kötelez a szerz dés teljesítése során a teljesítésbe bevonni. [Kbt. 65.§ (1) b); Kr. 21.§ (3) f)]

Ajánlatkér hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
16.) A hiánypótlás lehet ségének biztosítása vagy kizárása:
Hiánypótlásra, illet leg az ajánlatban található nem egyértelm kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az ajánlatkér a Kbt. 71.§-ban
foglaltak szerint biztosít lehet séget azzal, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan,
ha a hiánypótlással az ajánlattev az ajánlatban korábban nem szerepl gazdasági szerepl t von be
az eljárásba, és e gazdasági szerepl re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban
megjelölt hiányok a kés bbi hiánypótlások során már nem pótolhatóak [Kbt.71.§ (6)]
17.) Az ajánlattételi határid :
2017. szeptember 25., 11.00 óra.
18.) Az ajánlat benyújtásának címe:
Az ajánlatok benyújtásának címe: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Ady Endre
utca 19/A I. emelet titkárság, munkanapokon 09.00 és 16.00 óra között (az ajánlattételi határid
napján 09.00 órától az ajánlattételi határid lejártáig). Ajánlatkér az ajánlatok átvételér l átvételi
igazolást ad. Felhívjuk a figyelmet a környéken el forduló parkolási nehézségekre. Ajánlatkér
felhívja továbbá az ajánlattev k figyelmét arra, hogy ajánlatkér kapcsolattartási pontjaként megjelölt székházban beléptet rendszer m ködik, s emiatt az épületbe történ belépés a portai regisztráció miatt id igényes (el re láthatólag 10-15 perc). Ennek figyelembevétele az ajánlattev k részél elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlattev k benyújtásának napjára. Az ebb l ered bárminem késedelemért ajánlatkér felel sséget nem vállal.
19.) Az ajánlattétel (és igazolások) benyújtásnak nyelve és formája:
Az ajánlat eredetiként megjelölt példányában benyújtandó dokumentumok benyújthatók eredetiben
vagy egyszer másolatban [Kbt. 47.§ (2)] azzal, hogy az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint
benyújtott eredeti, papír alapú példánynak a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, továbbá
minden olyan dokumentum, amely valamely követelés alapjául szolgál, az eredeti példányát kell
tartalmaznia.
Az ajánlat benyújtásának nyelve a magyar. Az ajánlatkér kizárja, hogy magyar nyelven kívül más
nyelven is benyújtásra kerüljön az ajánlat.

Nem magyar nyelv dokumentum csatolása esetén az idegen nyelv dokumentummal együtt, annak ajánlatev általi felel s (nem hiteles magyar nyelv ) fordítását is be kell nyújtani, amelynek
egyez ségét (teljes szövegh ségét) cégszer aláírással kell ellátni, illet leg igazolni. Az ajánlattei felel s fordítás az idegen nyelv dokumentumok magyar nyelvre történ fordításának egyik,
de nem kizárólagos módja [Kbt. 47.§ (2)].
20.) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye
Az ajánlatok felbontásának id pontja: 2017. szeptember 25., 11.00 óra.
Az ajánlatok felbontásának helye: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Ady Endre
utca 19/A I. emelet tárgyaló
Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlat(ok) felbontásakor csak az ajánlatkér , az ajánlattev (k), valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illet leg a támogatás felhasználást ellen rz szervezetek képvisel i és a nevükben eljáró személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. [(Kbt. 68.§ (3)]
Az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattev (k) neve, címe (székhelye/lakóhelye),
valamint azok a f bb számszer síthet adatok, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek. [(Kbt. 68.§ (4)]
Ajánlatkér a bontásról jegyz könyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld
az ajánlattev k részére.[Kbt. 68.§ (6) ]
21.) Az ajánlati kötöttség minimális id tartama:
Az Ajánlatkér jelzi, hogy jelen eljárásban az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban (közbeszerzési dokumentumokban) meghatározott feltételekhez, az ajánlattev pedig az
ajánlatához kötve van. Az ajánlati kötöttség id tartama az ajánlattételi határid lejártától számított 60 nap, amely id tartam alatt az Ajánlatkér az eljárást lezáró döntésér l az ajánlattev (ke)t
értesíti. [Kbt. 81. § (11) bekezdés]
Amennyiben az eljárást lezáró döntést az Ajánlatkér az el bbi id tartamban nem hozza meg, úgy az
ajánlati kötöttség lejártának id pontját megel en felkérheti az ajánlattev (ke)t ajánlataiknak az eredeti határid l számított további legfeljebb 60 napig történ fenntartására azzal, hogy amennyiben
az ajánlattev az ajánlatkér által megadott határid ben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy
ajánlatát az ajánlatkér által megjelölt id pontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattev ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti id pontját követ en az eljárás további
részében az értékelés során az ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. [70. § (2) bekezdés]
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattev (k) részére történt megküldése
napjától a nyertes ajánlattev , illet leg amennyiben ilyen ajánlattev megjelölésre került, úgy a
második legkedvez bb ajánlatot tett ajánlattev ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik, a szerz dés megkötésére ezen id tartam alatt fog sor kerülni, az ajánlatkér írásbeli
jelzése alapján, a Kbt.131.§ (5)-(6) bekezdései szerint.
22.) Az ajánlati biztosíték el írására vonatkozó információk:
Jelen eljárásban ajánlati biztosíték nem kerül meghatározásra.
23.) Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja:
2017. szeptember 13.
24.) Összefoglaló tájékoztatás [Kbt. 113.§ (1)] Közbeszerzési Hatóság részére történ megküldésének napja: 2017. szeptember 6.
Érdekl dés jelzésének az összefoglaló tájékoztatásban megjelölt határnapja: 2017. szeptember hónap 13 nap 16.00 óra

25.) Egyéb információk:
25.a) Az ajánlat benyújtásának formai feltételei: az ajánlatot a következ formai követelményeknek is
megfelel en írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás 18.) pontjában megadott címre közvetlenül
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi felhívás 17.) pontjában meghatározott ajánlattételi
határid lejártáig. A zárt csomagoláson (borítékon/dobozon) belül az ajánlatot 1 papír alapú és az
eredeti nyomtatott példánnyal megegyez 1 db elektronikus (pdf formátum) példányban kell
benyújtani, a csomagoláson szerepelnie kell a következ knek: ajánlattev (k) neve és címe; „AJÁNLAT –– FELSZÁMOLÓI NYILVÁNTARTÓ RENDSZER (FNYR) ELNEVEZÉS ADATBÁZIS-KEZEL , HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS-VEZETÉSI TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ
ADATBÁZIS-KEZEL SZOFTVER LÉTREHOZÁSA. CSAK AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRID LEJÁRTAKOR HIVATALOS ELJÁRÁS KERETÉBEN BONTHATÓ FEL!” felirat.
Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell f zni, a csomót matricával az ajánlat els vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy ajánlattev részér l erre
jogosultnak alá kel írni, úgy, hogy a bélyegz , illet leg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; az ajánlat eredeti példányát oldalszámozással kell ellátni; az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szerepl dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen a beadást megel en módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál kézjeggyel kell
ellátni.
Az ajánlatokat a fentieknek megfelel en elektronikus adathordozón (pld. CD/DVD lemezen) is be
kell nyújtania 1 példányban, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni és amelyeknek az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható pdf. file formátumú fájl(oka)t kell tartalmaznia,
illet leg az ajánlattev nek nyilatkoznia kell arról, hogy az elektronikus példány megegyezik az eredeti papíralapúval.
Az ajánlat eredeti papíralapú és az elektronikus példánya közötti eltérés estén az ajánlatkér a papíralapú példányt tekinti irányadónak, illet leg veszi figyelembe az ajánlat értékelése során.
25.b) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen szerepel az ajánlattev neve, címe (székhely, lakóhely), valamint az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre kerül azon f bb, számszer síthet adatok, amelyek az értékelési szempont(ok) szerint értékelésre kerül(nek).[Kbt.66.§ (5)]
A felolvasólapot és a nyilatkozatokat cégszer aláírással kell ellátni, azaz olyan személynek, aki
szerepel a cégkivonatban, aláírási címpéldányon, vagy meghatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy
Ajánlattev nevében eljárjon. Ez utóbbi esetben a meghatalmazást az ajánlathoz csatolni szükséges.
A meghatalmazást közokirati, vagy teljes bizonyító erej magánokirati formába kell foglalni, és
azon szerepelnie kell a meghatalmazott személy meghatalmazást elfogadó nyilatkozatának, és aláírásának is.
25.c) Az ajánlathoz csatolni kell a támogatási szolgáltatás leírását.
A szolgáltatás leírását olyan módon kell megadni, amelyb l ajánlatkér meg tudja állapítani, hogy
az ajánlattev által ajánlott szolgáltatás megfelel az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott m szaki elvárásoknak, jellemz knek.
Az ajánlati árat ÁFA nélkül, magyar forintban (HUF) kell megadni.
Az ajánlati árat az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott összes szerz déses kötelezettségre tekintettel kell megadni, vagyis az ajánlati árnak minden
olyan költségtényez t tartalmaznia kell, amelyet a nyertes ajánlattev (szerz dést teljesít szolgáltató) az ajánlatkér vel szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet nyújtanak a m szaki-szakmai és szerz déses feltételek szerinti teljesítésre.
25.c.1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattev kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerz dés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Kbt. 66. § (2) bekezdés)
25.c.2)

A Kbt. 66. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-,
kis vagy középvállalkozásnak min sül-e.

25.c.3)

25.c.4)

25.c.5)

Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot, ennek megfelel en az
ajánlatkér el írja, hogy az ajánlattev az ajánlatában jelölje meg (a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattev alvállalkozót kíván
igénybe venni, valamint (b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (legalább a nevüket és székhelyüket/lakcímüket) azzal, hogy az el bbiekre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev knek csatolniuk kell a felel sségi hatásköröket bemutató együttm ködésr l szóló megállapodást, illetve a közös ajánlattev k
nyilatkozatát arról, hogy közülük melyik ajánlattev a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattev k nevében eljárni jogosult képvisel , akit a Kbt. 35. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint megjelölnek. Az együttm ködési megállapodásnak tartalmaznia kell
a közös ajánlattev k szerz dés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felel sségvállalási nyilatkozatát. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 35.
§ (6)]
Az ajánlatkér a közös ajánlattev kkel való kapcsolattartás tekintetében felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlattev illet leg az alkalmasság igazolásában részt vev , az ajánlattev által az
eljárásba bevont gazdasági szerepl cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képvisel aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás
mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak)
aláírásával kerül benyújtásra, úgy az el bbieken túl teljes bizonyító erej magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást (is) kell csatolni, illet leg csatolni kell
a meghatalmazott aláírás mintáját is.
Az aláírási (cégjegyzési) jogosultságok ellen rzése érdekében az ajánlathoz csatolni
kell az ajánlattev cégkivonatát, amennyiben az Magyarországon nyilvánosan elérhet adatbázisokról, nyilvántartásokból nem érhet el. Folyamatban lév változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésér l a cégbíróság által megküldött igazolást
(Kr. 13. §). Amennyiben az ajánlattev nél (közös ajánlattev knél) nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy az ajánlatban csatolandó az erre vonatkozó (nemleges) nyilatkozat.

25.d) Az Ajánlatkér felhívja az ajánlattev k figyelmét, hogy az ajánlatukban, hiánypótlásukban, valamint
a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett
ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, figyelemmel a
Kbt. 44. § (2) bekezdése szerinti korlátozásra. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szerepl üzleti tevékenysége
szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szerepl az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz az ajánlatban, hiánypótlásban és a Kbt. 72. § szerinti indokolásban indokolást köteles
csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra
hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szerepl által
adott indokolás nem megfelel , amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. (Kbt.
44. §)
25.e) Az ajánlattétellel vagy az ajánlattételi felhívással és az ajánlattételi dokumentációval (közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal) összefügg tájékoztatási igény esetén az Ajánlattev a kérdéseit
kizárólag írásban teheti fel az ajánlattételi felhívás 1.) pontjában meghatározott címre telefaxon vagy
e-mail útján küldött küldeményben. [Kbt.56.§(1)]
25.f) Az Ajánlatkér a szerz dés teljesítése érdekében nem teszi lehet vé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, (Kbt. [35. § (9) bekezdés].
25.g) Valamennyi id pont/határid tekintetében az ajánlatkér a közép-európai id (CET) szerinti id pontokat tekinti irányadónak.

25.h) Az ajánlatkér felhívja az ajánlattev figyelmét, hogy az idegen devizanemben megadott adatok
forintra történ átszámítását az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos középárfolyam figyelembevételével végzi
el.
25.i) Az ajánlatkér felhívja az Ajánlattev k figyelmét, a Kr. 30.§ (4) bekezdése alapján, hogy a min sített ajánlattev k jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az
Ajánlattev k m szaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását, az eljárást megindító
felhívás 13.b) és 14.b) pontjaiban foglaltak szerint.
25.j) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattev t terheli. Az eljárást megindító
felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei,
illet leg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
25.k.) Felhívjuk az Ajánlattev k figyelmét arra, hogy szerz déskötési feltétel, hogy a nyertes ajánlattev
rendelkezzen a szoftverfejlesztésre vonatkozó ISO 9001 szerinti min ségirányítási rendszerrel,
vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenérték tanúsítvánnyal,
vagy azokkal egyenérték min ségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
25.l.) Amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelm és közérthet meghatározása érdekében az
ajánlatkér a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredet , típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illet leg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, az
minden ilyen esetben csak a tárgy jellegének egyértelm meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban el írt, vagy az azzal – a közbeszerzési dokumentumokban
szerepl m szaki paraméterei tekintetében – egyenérték termékre lehet tenni.
25.m.) Az egyenérték ség fennállásának igazolása az Ajánlattev feladata és felel ssége, az egyenértéség hitelt érdeml en csak a megajánlott termékre vonatkozó objektív adatok és független mérések, érvényes tanúsítványok csatolása esetén tekinthet igazoltnak.
Ajánlattev köteles a termékek vonatkozásában nyilatkozatot benyújtani arra vonatkozóan, hogy
az mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentációban el írtaknak.
Ajánlattev a nem azonos, de egyenérték termek megajánlása esetében köteles nyilatkozni arról,
hogy a megadott,- és az azzal egyenérték termék közötti különbség ellenére a megajánlott termék
az ajánlatkér jelenleg m köd – a m szaki leírásban felsorolt- informatikai rendszereivel kompatibilis, azok bármely átalakítása, fejlesztése nélkül illeszthet , továbbá kötelezettségvállaló nyilatkozat formájában vállalja az eltér , de egyenérték termék m ködéséb l ered minden kockázatot
és annak valamennyi, Ajánlattev nél és Ajánlatkér nél felmerül többletköltségét is.

2. A FELADAT LEÍRÁSA (M SZAKI LEÍRÁS)

FELSZÁMOLÓI NYILVÁNTARTÓ RENDSZER (FNYR) ELNEVEZÉS
ADATBÁZIS-KEZEL , HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS-VEZETÉSI TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ ADATBÁZIS-KEZEL SZOFTVER LÉTREHOZÁSA.
TÁRGYÚ ELJÁRÁSHOZ
1. Bevezetés
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivataltól a névjegyzék-vezetési feladattal együtt 2014. október 1-jén
átadásra került a Felszámolói Nyilvántartó Rendszer (FNYR) elnevezés adatbázis-kezel szoftver, és
annak forráskódja. A számítógépes program kifejlesztésének célja az volt, hogy a nyilvántartások vezetésével kapcsolatos adminisztrációban segítse, és megkönnyítse a hatóság munkáját. Az FNYR 2014ben még a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal üzemeltetési körülményeihez mérten került kifejlesztésre, de a jogutódlást követ en – a Kormányzati Adatközpont (KAK) el írásainak megfelel en – az
adatbázis kezel szoftver egy LINUX-PostgreSql-es üzemeltetési környezetbe került, és az új üzemeltetési környezetben az FNYR addigi stabil m ködése megsz nt. A jelenlegi FNYR interface-en keresztül kapcsolódik az EÉR-hez, ennek következtében az FNYR szoftver terhelése a korábbiakhoz képest
jelent sen megn tt, m ködése lassult, gyakran akadozik, viszont a m ködés során fellép hibák kijavítására irányuló garanciális határid már lejárt. A jelenlegi nyilvántartó rendszer az instabil m ködése
miatt nem képes megfelel szinten támogatni az EÉR-t és a felszámolók elektronikus kijelölését végz
számítógépes programot, ami eme informatikai rendszerek biztonságos m ködtetésében jelent s kockázati tényez t jelent. El bbiek okán egy új, korszer , felhasználóbarát, a jogszabályi elvárásoknak maradéktalanul megfelel és stabil m ködés , az EÉR-hez integrálható nyilvántartó rendszer létrehozása vált
szükségessé. A m szaki feladat egy új, korszer , felhasználóbarát, a jogszabályi elvárásoknak maradéktalanul megfelel és stabil m ködés , az EÉR-hez RestAPI interfészen keresztül JSON és XML formátumban adatkérést és módosítást megvalósítani képes, szorosan az EÉR korszer technológiai kötöttségeit szem el tt tartó, Java backend és Java alapú Vaadin frontend, továbbá MySQL/MariaDB technológiát alkalmazó adatbázis kezel és nyilvántartó rendszer létrehozása.

A rendszer fejlesztésének és átadásának ütemezését az Ajánlatkér az alábbiak szerint tervezi:
Részfeladatok
Rendszer-tervezés, specifikálás
Fejlesztés
Tesztelés
Kulcsfelhasználók oktatása
A tesztelés során felmerült funkcionális hibák javítása
Éles indítás

A feladat elvégzésére rendelkezésre állómunkanapok száma
10 munkanap
10 munkanap
5 munkanap
5 munkanap
10 munkanap
a szerz dés hatálybalépését l
számított 41. munkanap

A teljesítéssel összefügg részletes követelményeket (m szaki leírás) a „Részletes M szaki Követelmények” elnevezés , külön csatolt dokumentum tartalmazza.

3. FIZETÉSI ÉS TELJESÍTÉSI FELTÉTELEK
3.1. Fizetési feltételek
Az ajánlatkér kijelenti, hogy a szolgáltatás beszerzés finanszírozásához szükséges pénzügyi
fedezet a szerz dés id tartama alatt saját forrásból rendelkezésére áll.
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattev t terheli.
A közbeszerzési eljárás eredményét l függetlenül az ajánlatkér nem tehet felel ssé az ajánlattétel költségeivel összefüggésben.
Ajánlatkér el leget nem biztosít.
A teljesítés során 1 db végszámla benyújtására van lehet ség. A végszámla a szerz dés
teljesítését követ en nyújtható be.
A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint történik. A teljesítésigazolás (elszámolás) alapján kiállított, szerz désben meghatározott tartalmú számla alapján, a jogszabályoknak tartalmilag és formailag mindenben megfelel számlájának kézhezvételének napjától
számított 30 napos fizetési határid vel, banki átutalással egyenlíti ki, a Polgári Törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) 6:130. § (1) – (2) bekezdésében
foglaltak szerint.
Az ajánlattétel, a szerz dés és a kifizetések pénzneme: HUF.
A számla benyújtásának címe: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Felszámolók Névjegyzékét
Vezet Hatóság (1011 Budapest, F utca 44-50., B. épület, V. emelt 502.).
A számlán minden esetben fel kell tüntetni a kötelezettségvállalás azonosítóját, a vonatkozó
ügyletkódot, a szerz dés tárgyát és a nyertes ajánlattev szerz déses fejlécben meghatározott
adatait. Ennek hiányában kiegészítés céljából a számlát az ajánlatkér visszaküldi a kibocsátó
részére, amely esetben az ajánlatkér késedelme kizárt
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatok és behajtási
költségátalány érvényesek.
Felhívjuk a figyelmet az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban:
Art.) 36/A. §-ára, amely szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan kötött szerz dések vonatkozásában – ide értve a szerz dést teljesít bérbeadó és az alvállalkozói közötti szerdéseket, megállapodásokat – történ , a havonta nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetésnél
a kifizetést teljesít (szerz dést teljesít bérbeadó) az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül (lásd alább) – abban az esetben fizethet, ha az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés id pontjától számított 30 napnál nem
régebbi nemlegesnek min sül együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó a kifizetés id pontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A kifizetést teljesít (szerz dést teljesít bérbeadó) a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig köteles a kifizetést visszatartani azzal, hogy a visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje (szerz dést teljesít bérbeadó) ennek ellenére elmulasztja
a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés id pontjában
terhel köztartozásért. Kérjük, hogy a fenti szabályokkal összefüggésben a további részletekr l
az Art. vonatkozó szabályainak áttekintésével tájékozódjanak.

3.2. Teljesítési feltételek
A feladat teljesítéséhez szükséges mindennem , teljes kör költség a nyertes ajánlattev t terheli, ennek megfelel en a feladat teljesítéséhez szükséges valamennyi eszköz, m szaki berendezés anyag- és üzemanyag-költséget, más járulékos költséget a nyertes ajánlattev nek kell
biztosítania.

4. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE
Az ajánlattételi felhívás 11.) pontjához (értékelési szempontok) kapcsolódva az alábbiakban ismertetjük az elbírálás menetét. Az ajánlatkér az ajánlatokat egy szakaszban, a következ sorrend szerint
értékeli.
Az ajánlatkér els ként megvizsgálja, hogy az ajánlat(ok) megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban,
valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek, és dönt arról, ha az ajánlat az ajánlattételi
felhívásban meghatározott kizáró ok fennállása miatt érvénytelen-e. Ezt követ en az ajánlatkér megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
4.1. Az ajánlatok érvényességének megállapítása
A Kbt. 73. § (1) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelen, ha
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határid lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattev t, részvételre jelentkez t az eljárásból kizárták;
c) ha az ajánlattev vagy részvételre jelentkez alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt
vev szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása
alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;
d) az ajánlattev vagy részvételre jelentkez nem felel meg a szerz dés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelel en a követelményeknek való megfelelést;
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkér által el írt formai követelményeit;
f) az ajánlattev vagy részvételre jelentkez
fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköz módon min sít üzleti titoknak és ezt az
ajánlatkér hiánypótlási felhívását követ en sem javítja; vagy
fb) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követ en sem megfelel .
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §].
A Kbt. 74. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkér nek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattev t,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vev szervezetet, aki
a) a kizáró okok (62. §, és ha az ajánlatkér el írta 63. §) hatálya alá tartozik;
b) részér l a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkér kizárhatja az eljárásból
a) azt az ajánlattev t vagy részvételre jelentkez t, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (2. §
(5) bekezdés).
Az ajánlatkér az ajánlattételi felhívás 15.) pontja alapján hiánypótlási lehet séget biztosít a következ k szerint. Hiánypótlásra, illet leg az ajánlatban található nem egyértelm kijelentés, nyilatkozat,
igazolás tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az ajánlatkér a Kbt. 71.
§ -ában foglaltak szerint biztosít lehet séget azzal, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattev az ajánlatban korábban nem szerepl gazdasági szerepl t von
be az eljárásba, és e gazdasági szerepl re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban
megjelölt hiányok a kés bbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. (Kbt. 71. § (6) bekezdés)
A hiánypótlásnak els sorban az ajánlatkér (ajánlatkér nevében eljáró szervezet) által az összes ajánlattev nek egyidej leg, közvetlenül, írásban (várhatóan faxon és/vagy e-mail-ben) küldött hiánypótlási
felhívás alapján lehet eleget tenni, amelyben az ajánlatkér az összes ajánlattev számára azonos felté-

telekkel biztosítja a hiánypótlás lehet ségét, ugyanakkor az ajánlattev a hiánypótlás során akár a hiánypótlási felhívásban nem szerepl hiányokat is pótolhat, az ajánlatkér által meghatározott hiánypótlási határid ig.
A hiánypótlás lezárulta után az ajánlatkér meggy dik arról, hogy a hiánypótlást követ en – adott
esetben – a benyújtott ajánlati példányok hiánypótlással nem érintett tartalma megegyezik-e az eredeti
ajánlat tartalmával. Eltérés esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelel en teljesítették, az
ajánlatkér kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) fogja figyelembe venni az elbírálás során.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatkér köteles az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek
tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kérni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerz dés
tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely önállóan értékelésre kerül (az irreálisan alacsony árra vonatkozó indokolás kéréssel összefügg részletes szabályokat a Kbt. 72. §-a tartalmazza).
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlattev (k) – a megfelel ajánlattétel érdekében – az ajánlati
felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban (közbeszerzési dokumentumokban) foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészít (értelmez ) tájékoztatást kérhet(nek) az ajánlatkér nevében eljáró szervezett l az alábbi címen: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A.
(további elérhet ségi adatok az ajánlati felhívás 1.) pontjában). A kiegészít tájékoztatás kizárólag elektronikus levélben és telefaxon kérhet azzal, hogy a kérdéseket (az eredeti kérdésfeltevési módtól függetlenül) a kozbeszerzes@ratkynet.hu elektronikus címre is meg kell küldeni, szerkeszthet formátumban.
Az ajánlatkér vagy a nevében eljáró szervezet a válaszokat a Kbt. 114. § (6) bekezdésében meghatározott id pontig (a kérés beérkezését követ en ésszer határid n belül), elektronikus úton teszi elérhet vé, a közbeszerzési dokumentumok részeként.
4.2. Az ajánlatok összehasonlító értékelése
Az ajánlatkér a ki nem zárt ajánlattev (k) által benyújtott, érvényes ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban rögzítetteknek megfelel en (jelen eljárásban a legjobb ár-érték arány szempont alapján (Kbt. 76.
§ (2) bekezdés c) pont) bírálja el.
Az ajánlati árnak (az ellenszolgáltatás összegének) tartalmaznia kell a dokumentációban foglaltaknak
megfelel en történ megvalósítással kapcsolatos valamennyi költséget és díjat, összesített módon. Az
ajánlati árat az ajánlathoz csatolt ajánlati adatlapon (felolvasólapon), Forintban kell meghatározni.
Az eljárás nyertese azon ajánlattev , aki (amely) a legjobb ár-érték arányú ajánlati árat ajánlja az
ajánlatkér számára.
Az ajánlatok érvényességének megállapítása a benyújtott ajánlat alapján, illet leg az ajánlatok összehasonlító értékelése
Az ajánlatkér a ki nem zárt ajánlattev (k) által benyújtott, érvényes ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban rögzítetteknek megfelel en (jelen eljárásban a legjobb ár-érték arány értékelési szempont
alapján [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont] – bírálja el az alábbi részszempontok és a hozzájuk tartozó
súlyszámok szerint:
Részszempont

Súlyszám

1.Ajánlati ár

60

2. Az ajánlati felhívás 15.a) pont M/2 a) alpontja szerinti, illetve azon túl bemutatott, a teljesítésben részt vev további,- legfeljebb három - Java fejleszt
szakember azon webes projektjeinek összesített db száma, melyben személyesen, fejleszt ként közrem ködtek (minimum 1 db, maximum 28 db)

20

3. Az ajánlati felhívás 15.a) pont M/2 b) alpontja szerinti, illetve azon túl bemutatott, a teljesítésben részt vev további, legfeljebb három,- a Vaadin technológiában jártas szakember azon webes projektjeinek összesített db száma,
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melyben személyesen, fejleszt ként közrem ködtek (minimum 1 db, maximum 3 db)
Az ajánlatkér a 1. értékelési részszempontot (ajánlati ár) olyan módon értékeli, hogy a legjobb
(legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb
pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja, az értékarányosítás (fordított arányosítás)
értékelési módszere szerint.
Az Ajánlatkér az 2-3. részszempontokat olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legmagasabb értéket tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja, az értékarányosítás (egyenes arányosítás) módszere
szerint.
A 2. értékelési részszempont szerinti személyi állomány körében csupán a 15.a) pont M/2. a) alpontja szerinti m szaki alkalmassági minimumkövetelményen felüli tényez k kerülnek értékelésre,
úgy, hogy amennyiben egy projekten több bemutatott szakember is személyesen, fejleszt ként közrem ködött, ezen tapasztalatok összeadódnak. A 2. értékelési szempont körében maximum 3 további,
a teljesítésbe bevonni kívánt szakember mutatható be. A bemutatott szakemberek tapasztalatát az
ajánlatban kell igazolni az ajánlati felhívás 15.a) pont M/2. a) alpontjában el írt iratok becsatolásával.
A 3. értékelési részszempont szerinti személyi állomány körében csupán a 15.a) pont M/2. b) alpontja szerinti m szaki alkalmassági minimumkövetelményen felüli tényez k kerülnek értékelésre,
úgy, hogy amennyiben egy projekten több bemutatott szakember is személyesen, fejleszt ként közrem ködött, ezen tapasztalatok összeadódnak. A 3. értékelési szempont körében maximum 3 további,
a teljesítésbe bevonni kívánt szakember mutatható be. A bemutatott szakemberek tapasztalatát az
ajánlatban kell igazolni az ajánlati felhívás 15.a) pont M/2. b) alpontjában el írt iratok becsatolásával.
Az értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési részszempont esetén: 1-10.
Az egyes részszempontok tekintetében elért pontok a megadott súlyszámokkal szorzásra, végül
összesítésre kerülnek.
Ajánlatkér a pontszámokat – törtek esetén, ahol ez értelmezhet – két tizedes jegyre kerekíti.
Ajánlatkér valamennyi, számszer síthet értékkel kifejezhet részszempont tekintetében a megajánlásokat legfeljebb – amennyiben az adott értékelési részszempont tekintetében értelmezhet –
kett tizedes jegy pontossággal kéri meghatározni, illetve amennyiben kerekítés szükséges, akkor
a kerekítést az el bbiekre figyelemmel kéri elvégezni, a kerekítés általános matematikai szabályai
szerint.
A képletek bemutatásánál használt rövidítések:
Amax: legkedvez bb ajánlat
Amin: legkedvez tlenebb ajánlat
A: vizsgált ajánlat
Pmax: maximális pontszám
Pmin: minimális pontszám
P: vizsgált ajánlat pontszáma
1. részszempont: Ajánlati ár (HUF + ÁFA)
Az ellenérték nem tartalmazza az általános forgalmi adót, de ezen kívül tartalmazza valamennyi adót
és díjat, az Ajánlattev nek a szerz dés teljesítésével kapcsolatos minden költségét, így az ellenértéken
felül az Ajánlattev nek az Ajánlatkér vel szemben, a szerz dés megfelel teljesítése kapcsán, további
követelése nem lehet.

Ajánlatkér az 1. részszempontot olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb értéket tartalmazó) ajánlati elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja, az értékarányosítás (fordított arányosítás) módszere szerint.
Minimális: 1 pont. Legkedvez bb ajánlat = legalacsonyabb ár.
Pontszámítás módszere: P= (Amax / A) * (Pmax – Pmin) + Pmin
2., 3. részszempont: Ajánlatkér a 2., 3. részszempontot olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legmagasabb értéket tartalmazó) ajánlati elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja, az értékarányosítás (egyenes arányosítás) módszere
szerint.
Minimális: 1 pont. Legkedvez bb ajánlat =legmagasabb érték.
Egyenes arányosítás képlete: P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin

A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elem legkedvez bb szintje, amelyre és az annál még kedvez bb vállalásokra Ajánlatkér egyaránt az értékelési ponthatár fels határával azonos számú pontot
ad:
2. Az ajánlati felhívás 15.a) pont M/2 a) alpontja szerinti, teljesítésben részt vev , illetve azon túl
bemutatott további Java fejleszt szakemberek azon webes projektjeinek összesített db száma, melyben személyesen, fejleszt ként közrem ködtek: 28 db
3. Az ajánlati felhívás 15.a) pont M/2 b) alpontja szerinti, teljesítésben részt vev , illetve azon túl
bemutatott további, a Vaadin technológiában jártas szakemberek azon webes projektjeinek összesített
db száma, melyben személyesen, fejleszt ként közrem ködtek: 3 db
A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvez tlenebb az adott ajánlati elem nem lehet:
1. Az ajánlati felhívás 15.a) pont M/2 a) alpontja szerinti, teljesítésben részt vev , illetve azon túl
bemutatott további Java fejleszt szakemberek azon webes projektjeinek összesített db száma, melyben személyesen, fejleszt ként közrem ködtek: 1 db
2. Az ajánlati felhívás 15.a) pont M/2 b) alpontja szerinti, teljesítésben részt vev , illetve azon túl
bemutatott további, a Vaadin technológiában jártas szakemberek azon webes projektjeinek összesített
db száma, melyben személyesen, fejleszt ként közrem ködtek: 1 db
Ajánlatkér az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési
pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Ajánlatkér a pontszámokat – törtek esetén, ahol ez értelmezhet – két tizedes jegyre kerekíti. Ajánlatkér valamennyi, számszer síthet értékkel kifejezhet részszempont tekintetében a megajánlásokat legfeljebb – amennyiben az adott értékelési részszempont tekintetében értelmezhet – kett
tizedes jegy pontossággal kéri meghatározni, illetve amennyiben kerekítés szükséges, akkor a kerekítést az el bbiekre figyelemmel kéri elvégezni, a kerekítés általános matematikai szabályai szerint. Az az ajánlat a legkedvez bb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattev , aki az értékelési szempontok szerint a legkedvez bb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.
Ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma, abban az esetben az az ajánlat min sül a legkedvez bbnek, amely a nem egyenl értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb
súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.
Mindenféle, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal ellentétes, vagy azoknak nem megfelel , értékelési részszemponttal, vagy a szerz dés teljesítésével kapcsolatos ajánlattev i kikötés
az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.

A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint: „Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattev k nevét,
címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a f bb, számszer síthet adatokat, amelyek az értékelési
szempontok alapján értékelésre kerülnek.”
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlattételi felhívásban rögzített értékelési szemponton kívül semmilyen más többletvállalás nem értékelhet , a Kbt. el írásaira tekintettel az ajánlatkér minden ilyenre
való utólagos ajánlattev i észrevételt/kifogást kénytelen elutasítani.
A gazdasági szerepl az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban el írt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban el írt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint,
az ajánlatkér 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. (Kbt. 114. § (2) bekezdés)
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatkér eredményhirdetést jelen eljárásban nem tart, ugyanakkor
az ajánlatokat a lehet legrövidebb id n belül elbírálja és az ajánlatok érint döntésér l (döntéseir l)
közvetlenül tájékoztatja az ajánlattev (ke)t. Az eljárás lezárásaként az ajánlatkér a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti összegezést készít és közvetlenül megküldi az ajánlattev (k)nek (az ajánlatkér i
döntésekkel és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezéssel összefügg részletes szabályokat a Kbt.
112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 76-79. §-i tartalmazzák).
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlattev (k) el zetes vitarendezés kezdeményezésére jogosult(ak),
ha álláspontja (álláspontjuk) szerint egészben vagy részben jogsért az ajánlatkér bármely eljárási cselekménye vagy a közbeszerzési eljárásban keletkezett bármely dokumentum, illetve az írásbeli összegezés
(az el zetes vitarendezéssel összefügg részletes szabályokat a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 80. §-a tartalmazza). Az el zetes vitarendezési kérelmet a Kbt. 80. § (3) bekezdésének
megfelel en kizárólag elektronikus úton vagy telefaxon lehet benyújtani az ajánlatkér nek az ajánlattételi
felhívás 1.) pontjában meghatározott elérhet ségére és/vagy az ajánlatkér nevében eljáró szervezetnek
az ajánlattételi felhívás 1.) pontjában meghatározott elérhet ségére.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatkér az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerz dést a
nyertes szervezettel (személlyel) – közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) –
írásban köti meg az eljárásban közölt végleges feltételek, szerz déstervezet és ajánlat tartalmának megfelel en, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldését l számított harminc napon belül (a
szerz déskötéssel összefügg részletes szabályokat a Kbt. 130-143. §-ai tartalmazzák).
Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárás során az ajánlatkér és a gazdasági szerepl k (ajánlattev k)
között minden kapcsolattartás (nyilatkozattétel) - ha a Kbt. szabályaiból más nem következik – kizárólag
írásban történhet az ajánlatkér nek az ajánlattételi felhívás 1.) pontjában meghatározott címein (elérhet ségein) és/vagy az ajánlatkér nevében eljáró szervezetnek az ugyanott meghatározott címein (elérhet ségein)
(a kapcsolattartással összefügg részletes szabályokat a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 41. §-a tartalmazza).

5. SEGÉDLET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ (NYILATKOZATMINTÁK)
Az ajánlattételi dokumentáció részeként a következ nyilatkozatminták kerültek csatolásra, amelyeket
megfelel en kitöltött tartalommal az ajánlat részeként be kell nyújtani.
1. sz. melléklet – Felolvasólap [ajánlati felhívás 25.b) pont]
2. sz. melléklet – Nyilatkozat a kizáró okok hatálya alatt nem állásról [ajánlati felhívás 13a-b.) pont]
3. sz. melléklet – Nyilatkozat az alvállalkozó(k) kizáró okok hatálya alatt nem állásáról [ajánlati felhívás 13.a-b) pont]
4. sz. melléklet – Nyilatkozat a közbeszerzési eljárás alapján kötend szerz dés teljesítésében közreköd személyekr l/szervezetekr l [ajánlati felhívás 25.c.2) pont]
5. sz. melléklet – Nyilatkozat az ajánlati felhívás feltételeinek elfogadásáról [ajánlati felhívás 25.c.3)
pont] (Eredetiben csatolandó!)
6. sz. melléklet – Nyilatkozat a KKV státuszról [ajánlati felhívás 25.c.3) pont]
7. sz. melléklet – Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (nemleges nyilatkozat is csatolandó)
8. sz. melléklet – Ajánlattev nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében (nemleges nyilatkozat is csatolandó)
9. sz. melléklet – Nyilatkozat a gazdasági és pénzügyi alkalmassági el írásnak való megfelelés vonatkozásában
10. sz. melléklet – Nyilatkozat a m szaki, illetve szakmai alkalmassági el írásoknak való megfelelés
vonatkozásában
11. sz. melléklet – Ajánlattev nyilatkozata arról, hogy a Kbt. 44. §-a alapján ajánlata egy részét üzleti
titoknak min síti, és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja
12. sz. melléklet – Ajánlattev nyilatkozata arról, hogy az általa benyújtott fordítások tartalma a fordítás
alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik (adott esetben)
13. sz. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy az elektronikus példány megegyezik a papír alapú eredetivel
[ajánlati felhívás 25.a).) pont]
14. sz. melléklet – Ajánlattev nyilatkozata a Kbt. 69. § (11) bekezdésére (adott esetben)
15. sz. melléklet – Nyilatkozat a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
A Kbt. 66. §-ra figyelemmel az ajánlatkér meghatározza az ajánlat részeként benyújtandó további
dokumentumok, igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, amelyek a fentieken túl a következ k [nyilatkozatminta az alábbiakhoz nem került csatolásra].
1. Cégkivonat, amennyiben az Magyarországon nyilvánosan elérhet adatbázisokról, nyilvántartásokból nem érhet el, illetve folyamatban lév változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezésér l a cégbíróság által megküldött igazolás, vagy az el bbiek hiányára vonatkozó nemleges nyilatkozat [ajánlati felhívás 25.b.6) pont]
2. Aláírási címpéldány(ok) [ajánlati felhívás 25.b.6) pont]
3. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattev k egymás közötti jogviszonyát tanúsító együttm ködési megállapodás [ajánlati felhívás 25.c.5) pont]
4. A Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerdéses vagy el szerz désben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja,
hogy a szerz dés teljesítéséhez szükséges er források rendelkezésre állnak majd a szerz dés teljesítésének id tartama alatt. (adott esetben)
5. Az üzleti titokká nyilvánítás indoklása (adott esetben)

6. Felel s fordítások (adott esetben)

Ajánlattev neve: ...............................................
székhelye: ...............................................
Ajánlattev kapcsolattartója1
neve/beosztása: ......................................
telefonszáma: .........................................
telefax-száma: ........................................
e-mail címe: ............................................

AJÁNLAT
(EL LAP)
A(Z) ____________________________ (AJÁNLATTEV NEVE) AJÁNLATA

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
ÁLTAL INDÍTOTT

FELSZÁMOLÓI NYILVÁNTARTÓ RENDSZER (FNYR) ELNEVEZÉS ADATBÁZIS-KEZEL , HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS-VEZETÉSI TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ ADATBÁZIS-KEZEL
SZOFTVER LÉTREHOZÁSA.
TÁRGYÚ

A Kbt. HARMADIK RÉSZ SZERINTI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT
NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉVEL INDULÓ
NYÍLT (KBT. 113. § (2) BEKEZDÉS SZERINTI)
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁBAN
………………………, 2017. ……………………….. ……

1 Az ajánlattev olyan kapcsolattartót és olyan elérhet ségi adatokat, így különösen olyan telefax számot köteles megjelölni,
amelyen az ajánlattev kapcsolattartója folyamatosan (akár munkaid n túl is) elérhet , képes az eljárással összefügg értesítések fogadására azzal, hogy az el bbi követelménynek meg nem felel elérhet ségi adat hiányából fakadó felel sség az
ajánlattev t terheli (ilyen elérhet ség hiányában az ajánlatkér /ajánlatkér nevében eljáró szervezet az elektronikus és/vagy
a postai utat alkalmazza a telefax helyett).

1. sz. melléklet
Ajánlattev neve: ...............................................
székhelye: ...............................................

FELOLVASÓLAP
[Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint]
Az ajánlat f bb, számszer síthet adatai
Tekintettel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által indított, „Felszámolói Nyilvántartó Rendszer
(FNYR) elnevezés adatbázis-kezel , hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységet támogató
adatbázis-kezel szoftver létrehozása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának
25.b) pontjában foglaltakra, összhangban a Kbt. 66. § (5) bekezdésével, az alábbiakban megjelöljük az
ajánlattev (k) nevét és címét (székhelyét/lakóhelyét), valamint az alábbi számszer síthet értékelési
szemponto(ka)t.
Ajánlattev (k) neve2:
Ajánlattev (k) címe (székhelye/lakóhelye):

Részszempont
1.Ajánlati ár

Ajánlat
nettó ____________ Ft

2. Az ajánlati felhívás 15.a) pont M/2 a) alpontja szerinti, illetve
azon túl bemutatott, a teljesítésben részt vev további,- legfeljebb
három - Java fejleszt szakember azon webes projektjeinek összesített db száma, melyben személyesen, fejleszt ként közrem ködtek (minimum 1 db, maximum 28 db)

_______ db

3. Az ajánlati felhívás 15.a) pont M/2 b) alpontja szerinti, illetve
azon túl bemutatott, a teljesítésben részt vev további, legfeljebb
három,- a Vaadin technológiában jártas szakember azon webes projektjeinek összesített db száma, melyben személyesen, fejleszt ként közrem ködtek (minimum 1 db, maximum 3 db)

_______ db

A fenti ajánlati ár magában foglalja az ajánlati felhívás 4.) pontjában, illetve a dokumentáció 2. fejezetében meghatározott szolgáltatások ellenértékét a teljes szerz déses id szakra vonatkozóan.
Kelt: 2017. _____________ ___
_________________________
cégszer aláírás
a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak) részér l

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattev t meg kell jelölni további táblázatok csatolásával, illet leg az ajánlattételi
felhívás 26.e) pontjának megfelel en alkalmazandó a Kbt. 25. § (2) bekezdése is.
2

2. sz. melléklet
Ajánlattev neve: ...............................................
székhelye: ...............................................

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁSRÓL
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint]
Alulírott ...................................................... (név), mint a(z) ...................................................... (cégnév) ................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra feljogosított vezet je a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel kijelentem, hogy a(z)
............................................................................ (cégnév)
........................................................ (cím) vonatkozásában
a Kbt. 62. § (1) bekezdésében a)-ka) és j)-p) pontjában foglalt feltételek nem állnak fenn, miszerint az
eljárásban nem lehet ajánlattev aki:
a) az alábbi b ncselekmények valamelyikét elkövette, és a b ncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben
joger s bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett el élethez f
hátrányok alól nem
mentesült:
aa) a Büntet Törvénykönyvr l szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény),
illetve a Büntet Törvénykönyvr l szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti b nszervezetben részvétel, ideértve a b ncselekmény b nszervezetben történ elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, h tlen kezelés,
hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós b ncselekmények, valamint a Btk. szerinti h tlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, b nsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus
finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és
koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szerepl személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló b ncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi
jelentkezés benyújtásának id pontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában cs deljárás elrendelésér l szóló bírósági végzést közzétettek,
az ellene indított felszámolási eljárást joger sen elrendelték, vagy ha a gazdasági szerepl személyes

joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben
van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban b ncselekmény elkövetése az elmúlt három
éven belül joger s bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntet jogi intézkedésekr l szóló 2001. évi
CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság joger s ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az
ajánlattev tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon joger sen korlátozta;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételt l a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján joger sen eltiltásra került, a Közbeszerzési Dönt bizottság vagy - a Közbeszerzési Dönt bizottság határozatának
felülvizsgálata esetén - a bíróság által joger sen megállapított id tartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis
nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor,
az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkér kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Dönt bizottság, a Dönt bizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata joger sen
jogszer nek mondta ki;
i) az adott eljárásban el írt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelel
adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy
a közbeszerzési eljárásban el zetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni
az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érint igazolási
kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkér nek a kizárásra, az alkalmasság
fennállására, az ajánlat m szaki leírásnak való megfelel ségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szerepl szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy
az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelm en fel kellett volna ismernie,
hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások
tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkér bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkér döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni,
amely jogtalan el nyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési
vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebb l az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra
nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következ feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttm ködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban
részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóillet séggel, amellyel Magyarországnak kett s
adózás elkerülésér l szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott t zsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szerepl ben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellen rzésr l szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két
évnél nem régebben joger re emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történ befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségb l, illetve a közbeszerzési eljárás el készítésében való
el zetes bevonásból ered versenytorzulást a gazdasági szerepl kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - joger s
és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság joger s és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattev ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy
bíróság - három évnél nem régebben - joger sen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkér bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattev a
Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköz jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági
szerepl az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megel en a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköz
magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mell zésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében
megállapította;
p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerz désben részére biztosított el leget nem a szerz désnek megfelel en használta fel, és ezt három évnél nem régebben
meghozott, joger s bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapította;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerz dés teljesítésére e törvényben el írt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Dönt bizottság,
vagy a Dönt bizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben
meghozott, joger s határozata megállapította.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
szaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése,
illet leg a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint nyilatkozom a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, hogy az általam képviselt társaság
- olyan társaságnak min sül, amelyet szabályozott t zsdén jegyeznek
vagy (a megfelel válasz aláhúzandó, a nem megfelel válasz törölhet )
- olyan társaságnak min sül, amelyet nem jegyeznek szabályozott t zsdén3
Amennyiben a társaság olyan társaságnak min sül, amelyet nem jegyeznek szabályozott t zsdén, úgy
erre figyelemmel nyilatkozom, hogy a társaságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpont
szerinti tényleges tulajdonosai a következ (k):

3 A megfelel válasz aláhúzandó, a többi válasz-lehet ség törlend a nyilatkozat-mintából!
Az ajánlati felhívás 12.) pontja alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett
ajánlattev nek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak min sül-e, amelyet nem jegyeznek szabályozott t zsdén,
vagy amelyet szabályozott t zsdén jegyeznek (a nyilatkozatot a fentiek szerint a nyilatkozatminta tartalmazza). Ha az ajánlattev t nem jegyzik
szabályozott t zsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani azzal, hogy amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja
szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattev nek az ajánlatához csatolnia kell az erre vonatkozó nyilatkozatát is.

1. ________________________ (név), _______________________________ (állandó lakóhely)
2. ________________________ (név), _______________________________ (állandó lakóhely)
3. ________________________ (név), _______________________________ (állandó lakóhely)
vagy (a megfelel válasz aláhúzandó, a nem megfelel válasz törölhet )
Nyilatkozom, hogy a társaságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpont szerinti tényleges
tulajdonosa nincs
avagy (a megfelel válasz aláhúzandó, a nem megfelel válasz törölhet )
a társaságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpont szerinti tényleges tulajdonosát megnevezni nem vagyok képes megnevezni.

A fentieken túl nyilatkozom továbbá, hogy nem állnak fenn a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak,
amely szerint az eljárásban nem lehet ajánlattev vagy részvételre jelentkez az a gazdasági szerepl ,
amennyiben
a) vezet tisztségvisel je vagy felügyel bizottságának tagja, cégvezet je vagy gazdasági társaság esetén
annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezet vagy felügyel szervének tagja,
illetve személyes joga szerint az el bbieknek megfelel döntéshozatali jogkörrel rendelkez személy
olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott b ncselekmény miatt az
elmúlt öt évben joger s ítéletet hoztak és a büntetett el élethez f
hátrányok alól nem mentesült,
vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott b ncselekmény miatt a joger s ítéletet az elmúlt öt évben
– vagy ha ez rövidebb az adott b ncselekmény kapcsán az elítélt büntetett el élethez f
hátrányok
alóli mentesüléséhez szükséges id n belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a b ncselekmény
elkövetésekor a gazdasági szerepl vezet tisztségvisel je vagy felügyel bizottságának tagja, cégvezet je vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezet vagy felügyel szervének tagja, illetve az el bbieknek megfelel döntéshozatali jogkörrel rendelkez személy volt.
Jelen nyilatkozatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által indított, „Felszámolói Nyilvántartó
Rendszer (FNYR) elnevezés adatbázis-kezel , hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységet támogató adatbázis-kezel szoftver létrehozása” tárgyú Kbt. 113. § (2) bekezdés szerinti eljárásrendben
lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem.

Kelt: 2017. _____________ ___
_________________________
cégszer aláírás
a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak) részér l

3. sz. melléklet
Ajánlattev neve: ...............................................
székhelye: ...............................................

NYILATKOZAT
AZ ALVÁLLALKOZÓ(K) KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM
ÁLLÁSÁRÓL
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint]
Alulírott ...................................................... (név), mint a(z) ...................................................... (cégnév) ................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra feljogosított vezet je a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés
b) pontjára figyelemmel alkalmazott 67. § (4) bekezdésben foglalt nyilatkozattételi kötelezettségnek
eleget téve ezennel nyilatkozom, hogy a(z)
............................................................................ (cégnév)
................................................................................. (cím)
a jelen közbeszerzési eljárás alapján kötend szerz dés teljesítése során nem vesz igénybe olyan
alvállalkozót, amely(ek) az alábbi kizáró okok hatálya alá tartozik:
Kbt. 62. § (1) bekezdése tekintetében:
a) az alábbi b ncselekmények valamelyikét elkövette, és a b ncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben
joger s bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett el élethez f
hátrányok alól nem
mentesült:
aa) a Büntet Törvénykönyvr l szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény),
illetve a Büntet Törvénykönyvr l szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti b nszervezetben részvétel, ideértve a b ncselekmény b nszervezetben történ elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, h tlen kezelés,
hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós b ncselekmények, valamint a Btk. szerinti h tlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, b nsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus
finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és
koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szerepl személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló b ncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi
jelentkezés benyújtásának id pontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában cs deljárás elrendelésér l szóló bírósági végzést közzétettek,
az ellene indított felszámolási eljárást joger sen elrendelték, vagy ha a gazdasági szerepl személyes

joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben
van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban b ncselekmény elkövetése az elmúlt három
éven belül joger s bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntet jogi intézkedésekr l szóló 2001. évi
CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság joger s ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az
ajánlattev tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon joger sen korlátozta;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételt l a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján joger sen eltiltásra került, a Közbeszerzési Dönt bizottság vagy - a Közbeszerzési Dönt bizottság határozatának
felülvizsgálata esetén - a bíróság által joger sen megállapított id tartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis
nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor,
az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkér kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Dönt bizottság, a Dönt bizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata joger sen
jogszer nek mondta ki;
i) az adott eljárásban el írt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelel
adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy
a közbeszerzési eljárásban el zetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni
az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érint igazolási
kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkér nek a kizárásra, az alkalmasság
fennállására, az ajánlat m szaki leírásnak való megfelel ségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szerepl szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy
az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelm en fel kellett volna ismernie,
hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások
tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkér bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkér döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan el nyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebb l az okból kizárták, és a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következ feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttm ködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban
részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóillet séggel, amellyel Magyarországnak kett s
adózás elkerülésér l szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott t zsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szerepl ben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellen rzésr l szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két
évnél nem régebben joger re emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történ befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségb l, illetve a közbeszerzési eljárás el készítésében való
el zetes bevonásból ered versenytorzulást a gazdasági szerepl kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - joger s
és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság joger s és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattev ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy
bíróság - három évnél nem régebben - joger sen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkér bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattev a
Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköz jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági
szerepl az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megel en a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköz
magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mell zésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében
megállapította;
p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerz désben részére biztosított el leget nem a szerz désnek megfelel en használta fel, és ezt három évnél nem régebben
meghozott, joger s bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapította;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerz dés teljesítésére e törvényben el írt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Dönt bizottság,
vagy a Dönt bizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben
meghozott, joger s határozata megállapította.
Kbt. 62. § (2) bekezdése tekintetében:
a) vezet tisztségvisel je vagy felügyel bizottságának tagja, cégvezet je vagy gazdasági társaság esetén
annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezet vagy felügyel szervének tagja,
illetve személyes joga szerint az el bbieknek megfelel döntéshozatali jogkörrel rendelkez személy
olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott b ncselekmény miatt az
elmúlt öt évben joger s ítéletet hoztak és a büntetett el élethez f
hátrányok alól nem mentesült,
vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott b ncselekmény miatt a joger s ítéletet az elmúlt öt évben
– vagy ha ez rövidebb az adott b ncselekmény kapcsán az elítélt büntetett el élethez f
hátrányok
alóli mentesüléséhez szükséges id n belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a b ncselekmény
elkövetésekor a gazdasági szerepl vezet tisztségvisel je vagy felügyel bizottságának tagja, cégvezet je vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezet vagy felügyel szervének tagja, illetve az el bbieknek megfelel döntéshozatali jogkörrel rendelkez személy volt.
Jelen nyilatkozatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által indított, „Felszámolói Nyilvántartó
Rendszer (FNYR) elnevezés adatbázis-kezel , hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységet támogató adatbázis-kezel szoftver létrehozása” tárgyú Kbt. 113. § (2) bekezdés eljárásrendben induló
közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem.

Kelt: 2017. _____________ ___

_________________________
cégszer aláírás
a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak) részér l

4. sz. melléklet
Ajánlattev neve: ...............................................
székhelye: ...............................................

NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN KÖTEND SZERZ DÉS
TELJESÍTÉSÉBEN KÖZREM KÖD SZEMÉLYEKR L/SZERVEZETEKR L
[a Kbt. 66. § (6) bekezdése és az 65. § (7) bekezdése szerint]
Alulírott ...................................................... (név), mint a(z) ...................................................... (cégnév) ................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra feljogosított vezet je a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés
b) pontjára figyelemmel alkalmazott 66. § (6) bekezdésben és az 65. § (7) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel
nyilatkozom, hogy a szerz dés teljesítéséhez alvállalkozót nem kívánok igénybe venni
vagy4
megjelölöm a jelen közbeszerzési eljárás alapján kötend szerz dés teljesítésében közrem köd személyeket/szervezeteket, az alábbiak szerint.
A közbeszerzés azon része(i), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kívánunk igénybe venni,
illet leg az ezen részek tekintetében az igénybe venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozó(k) megnevezése: [Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pont]
Azon rész(ek) megnevezése,
amely(ek) tekintetében alvállalkozó(k)
igénybe vételére sor kerül

Alvállalkozó(k) neve
amennyiben ismert

Jelen nyilatkozatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által indított, „Felszámolói Nyilvántartó
Rendszer (FNYR) elnevezés adatbázis-kezel , hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységet támogató adatbázis-kezel szoftver létrehozása” tárgyú Kbt. 113. § (2) bekezdés eljárásrendben induló
közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem.
Kelt: 2017. _____________ ___
_________________________
cégszer aláírás
a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak) részér l

4

Megfelel részt kérjük megjelölni, illetve a szükséges adatokat megadni.

5. sz. melléklet

Ajánlattev neve: ...............................................
székhelye: ...............................................

NYILATKOZAT AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS
FELTÉTELEINEK ELFOGADÁSÁRÓL
[a Kbt. 66. § (2) bekezdésére figyelemmel]
Alulírott ...................................................... (név), mint a(z) ...................................................... (cégnév)
................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra
feljogosított vezet je a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 66. § (2) bekezdésben
foglalt nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel kifejezetten nyilatkozom, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium által indított, „Felszámolói Nyilvántartó Rendszer (FNYR) elnevezés
adatbázis-kezel , hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységet támogató adatbázis-kezel szoftver létrehozása” tárgyú ajánlati felhívásában, a közbeszerzési dokumentumokban valamint az ajánlatkér nek feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott követelményeket megismertük és azokat
kötelez ként, feltételek nélkül elfogadjuk, a szerz dést az ajánlatunkban foglalt ellenszolgáltatásért
megkötjük és teljesítjük.

Kelt: 2017. _____________ ___
_________________________
cégszer aláírás
a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak) részér l

6. sz. melléklet

Ajánlattev neve: ...............................................
székhelye: ...............................................

NYILATKOZAT A KKV STÁTUSZRÓL
[a Kbt. 66. § (4) bekezdésére figyelemmel]
Alulírott ...................................................... (név), mint a(z) ...................................................... (cégnév) ................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra feljogosított vezet je a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 66. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel kifejezetten nyilatkozom, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által indított, a „Felszámolói Nyilvántartó Rendszer (FNYR) elnevezés adatbázis-kezel , hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységet támogató adatbázis-kezel szoftver létrehozása tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt társaság a kis- és
középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései szerint5 [jelölje meg a megfelel választ!]
nem min sül kis- és középvállalkozásnak,
mikrovállalkozásnak min sül,
kisvállalkozásnak min sül,
középvállalkozásnak min sül.

Kelt: 2017. _____________ ___
_________________________
cégszer aláírás
a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak) részér l

5 Lásd a törvény 3. § (1) bekezdését: mikro-, kis- és középvállalkozásnak (a továbbiakban: KKV) min

sül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 f nél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelel forintösszeg, vagy mérlegf összege legfeljebb 43 millió eurónak megfelel forintösszeg. A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak misül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 f nél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelel forintösszeg. A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak min sül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 f nél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegf összege legfeljebb 2 millió eurónak megfelel forintösszeg. További részletekr l lásd a törvény rendelkezéseit! Felhívjuk a figyelmet, hogy a
törvény 3. § (4)-(5) bekezdése 2017.06.17-t l módosult.

7. sz. melléklet

Ajánlattev neve: ...............................................
székhelye: ...............................................

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL
Alulírott ……………… mint az ………………… (székhely: ………………..) cégjegyzésre jogosult
képvisel je a „Felszámolói Nyilvántartó Rendszer (FNYR) elnevezés adatbázis-kezel , hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységet támogató adatbázis-kezel szoftver létrehozása” tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívásában foglalt nyilatkozattételi kötelezettségem alapján kijelentem, hogy a cégnek
van/nincs6 változásbejegyzési eljárása folyamatban.

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZER ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

6 A megfelel válasz aláhúzandó.

8. sz. melléklet

Ajánlattev neve: ...............................................
székhelye: ...............................................

AJÁNLATTEV NYILATKOZATA A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN
Alulírott <képvisel / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattev képviseletében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint ajánlatkér által a „Felszámolói Nyilvántartó Rendszer (FNYR) elnevezés adatbázis-kezel , hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységet támogató
adatbázis-kezel szoftver létrehozása” tárgyban indított nyílt közbeszerzési eljárásban, ezúton nyilatkozom, hogy az el írt alkalmassági feltételeknek önállóan kívánok megfelelni / más szervezet (vagy
személy) er forrásaira támaszkodva kívánok megfelelni az alábbiak szerint7:
Alkalmassági el írás megnevezése:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) megnevezése:

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZER ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

A megfelel nyilatkozat aláhúzandó! Nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlathoz. Amennyiben az ajánlattev más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az alkalmassági el írásoknak, úgy
a táblázatot ki kell tölteni!
7

9. sz. melléklet

Ajánlattev neve: ...............................................
székhelye: ...............................................

NYILATKOZAT A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ MEGFELEL SÉGR L A KBT. 114. § (2)
BEKEZDÉS ALAPJÁN
Alulírott …………………………….., mint a(z) …………………………….. cégjegyzésre jogosult
képvisel je, felel sségem tudatában kijelentem, hogy a „Felszámolói Nyilvántartó Rendszer (FNYR)
elnevezés adatbázis-kezel , hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységet támogató adatbáziskezel szoftver létrehozása” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás 14. pontjában el írt az általam igazolni kívánt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmények teljesülnek.

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZER ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

10. sz. melléklet

Ajánlattev neve: ...............................................
székhelye: ..............................................

NYILATKOZAT A M SZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGI
KÖVETELMÉNYNEK VALÓ MEGFELEL SÉGR L A KBT.
114. § (2) BEKEZDÉS ALAPJÁN
Alulírott …………………………….., mint a(z) …………………………….. cégjegyzésre jogosult képvisel je, felel sségem tudatában kijelentem, hogy a „Felszámolói Nyilvántartó
Rendszer (FNYR) elnevezés adatbázis-kezel , hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységet támogató adatbázis-kezel szoftver létrehozása” tárgyú közbeszerzési eljárásban az
ajánlati felhívás 15. pontjában el írt az általam igazolni kívánt m szaki-szakmai alkalmassági
követelmények teljesülnek.

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZER ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

11. sz. melléklet

Ajánlattev neve: ...............................................
székhelye: ..............................................

NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL
Alulírott <képvisel / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattev képviseletében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint ajánlatkér által a „Felszámolói Nyilvántartó Rendszer (FNYR) elnevezés adatbázis-kezel , hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységet támogató adatbázis-kezel szoftver létrehozása” tárgyban indított Kbt. Harmadik
rész szerinti nyílt eljárásban felel sségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat

üzleti titkot nem tartalmaz.

vagy

annak …-… oldalain a Kbt. 44. §-ának megfelel en, elkülönítetten elhelyezett iratok üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom.
A Kbt. 44. § (1) bekezdésének megfelel en az ajánlatomhoz indokolást csatoltam, melyben
részletesen alátámasztom, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és
milyen módon okozna számomra aránytalan sérelmet. 1

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

1

A megfelel nyilatkozati rész aláhúzandó!

12. sz. melléklet

Ajánlattev neve: ...............................................
székhelye: ..............................................

NYILATKOZAT FORDÍTÁSRÓL2
Alulírott <képvisel / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattev képviseletében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint ajánlatkér által a „Felszámolói Nyilvántartó Rendszer (FNYR) elnevezés adatbázis-kezel , hatósági nyilvántartás-vezetési
tevékenységet támogató adatbázis-kezel szoftver létrehozása” tárgyban indított Kbt. Harmadik Része szerinti nyílt eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatba becsatolt idegen
nyelv iratok felel s fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával
teljes mértékben megegyezik.

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZER ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

Abban az esetben töltend ki, ha ajánlattev idegen nyelv dokumentumot csatol az ajánlatba, és annak
fordítását nem hiteles fordítással nyújtotta be.
2

13. sz. melléklet

Ajánlattev neve: ...............................................
székhelye: ..............................................

NYILATKOZAT PAPÍR ALAPÚ ÉS ELEKTRONIKUS PÉLDÁNY EGYEZ SÉGÉR L
Alulírott <képvisel / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattev képviseletében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint ajánlatkér által a „Felszámolói Nyilvántartó Rendszer (FNYR) elnevezés adatbázis-kezel , hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységet támogató adatbázis-kezel szoftver létrehozása” tárgyban indított Kbt. Harmadik
Része szerinti nyílt eljárásban felel sségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat papír alapú
példánya mindenben megegyezik az elektronikusan becsatolt példánnyal.

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

14. sz. melléklet

Ajánlattev neve: ...............................................
székhelye: ...............................................

NYILATKOZATMINTA A KBT. 69. § (11) BEKEZDÉSRE VONATKOZÓAN
Alulírott ………………………………… a(z) ………….................................................képvisel jeként
n y i l a t k o z o m , hogy az alábbiakat a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kívánom igazolni az ajánlatban:
Az igazolni kívánt tény vagy adat:

A tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a
közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre
álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles
nyilvántartás elektronikus elérhet sége:

Jelen nyilatkozatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a „Felszámolói Nyilvántartó Rendszer
(FNYR) elnevezés

adatbázis-kezel , hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységet támogató

adatbázis-kezel szoftver létrehozása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZER ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

15. sz. melléklet
NYILATKOZAT
A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozóan

Alulírott ……………. mint a(z) …………………….. (székhely: ……………………….) ajánlattev , a
„Felszámolói Nyilvántartó Rendszer (FNYR) elnevezés adatbázis-kezel , hatósági nyilvántartásvezetési tevékenységet támogató adatbázis-kezel szoftver létrehozása” tárgyú közbeszerzési eljárásában nyilatkozattételre jogosult képvisel je,

nyilatkozom,

hogy nyertességem esetén, a jótállási biztosítékot a megadott határid re a megrendel rendelkezésére
bocsátom.

<Kelt>

…………………………..
(CÉGSZER ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBER BEMUTATÁSA
(2. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTHOZ KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATI ELEM)
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattev / közös ajánlattev / kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet megnevezése10) ………………………. (ajánlattev / közös ajánlattev / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet székhelye11) nevében nyilatkozattételre jogosult az „Felszámolói Nyilvántartó Rendszer (FNYR) elnevezés adatbázis-kezel , hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységet támogató adatbázis-kezel szoftver létrehozása” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, a 2. értékelési szempont körében az alábbiak szerint kerül ismertetésre azon szakember, akit a teljesítésbe be kívánunk vonni:

Szakember neve

Képzettség/végzettség

Szakmai tapasztalat
leírása

Szakmai tapasztalat
megszerzésének kezd
id pontja és id tartama

[Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti nyilatkozaton felül a megjelölt szakember megfelelését a szakember önéletrajzának és saját kez leg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatának, valamint végzettségét
igazoló dokumentum(ok) csatolásával kell igazolni, tekintettel a felhívás 15.b. M/2 alpontjára]
Jelen nyilatkozatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az „Felszámolói Nyilvántartó Rendszer
(FNYR) elnevezés adatbázis-kezel , hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységet támogató
adatbázis-kezel szoftver létrehozása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

10 Nem kívánt rész törlend !
11 Nem kívánt rész törlend !

TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBER BEMUTATÁSA
(3. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTHOZ KAPCSOLÓDÓ AJÁNLATI ELEM)
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattev / közös ajánlattev / kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet megnevezése12) ………………………. (ajánlattev / közös ajánlattev / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet székhelye13) nevében nyilatkozattételre jogosult az „Felszámolói Nyilvántartó Rendszer (FNYR) elnevezés adatbázis-kezel , hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységet támogató adatbázis-kezel szoftver létrehozása” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, a 3. értékelési szempont körében az alábbiak szerint kerül ismertetésre azon szakember, akit a teljesítésbe be kívánunk vonni:

Szakember neve

Képzettség/végzettség

Szakmai tapasztalat leírása

Szakmai tapasztalat
megszerzésének kezd
id pontja és id tartama

[Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti nyilatkozaton felül a megjelölt szakember megfelelését a szakember önéletrajzának és saját kez leg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatának, valamint végzettségét
igazoló dokumentum(ok) csatolásával kell igazolni, tekintettel a felhívás 15.b. M/2 alpontjára]
Jelen nyilatkozatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az „Felszámolói Nyilvántartó Rendszer
(FNYR) elnevezés adatbázis-kezel , hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységet támogató
adatbázis-kezel szoftver létrehozása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

<Kelt>
…………………………..
(CÉGSZER ALÁÍRÁS A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA
JOGOSULT/JOGOSULTAK, VAGY ALÁÍRÁS
A MEGHATALMAZOTT/MEGHATALMAZOTTAK RÉSZÉR L)

12 Nem kívánt rész törlend !
13 Nem kívánt rész törlend !

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési id :
VÉGZETTSÉGEK14
Iskola neve

A végzettség (szakma) megnevezése, amit az iskola elvégzésével megszereztem

Végzettség megszerzésének éve

SZAKMAI TAPASZTALAT MEGSZERZÉSE15
Munkahely neve

munkakör (szakma) megnevezése, amiben tapasztalatot szereztem

Adott munkakör
(szakma) végzésének ideje16

Kelt: 2017. ………… …………

……………………………………………………..
önéletrajzot adó aláírása

14

Szükség esetén további sorok is beszúrhatóak
Szükség esetén további sorok is beszúrhatóak
16 Mett l, meddig (legalább év/hónap bontásban azzal, hogy ha az évszámok és hónapok megadása alapján nem biztosított az alkalmassági
követelményeknek való megfelel ség ellen rizhet sége, akkor kérjük további pontossággal megadni)
15

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT

Alulírott ...................................................... (név, anyja neve, lakcím) nyilatkozom, hogy a
…………………… ……………………………………………… (cég neve, címe) Ajánlattev nyertessége esetén a vele kötend szerz dés teljes id tartama alatt a rendelkezésére állok.

Jelen nyilatkozatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az „Felszámolói Nyilvántartó Rendszer
(FNYR) elnevezés

adatbázis-kezel , hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységet támogató

adatbázis-kezel szoftver létrehozása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Kelt: 2017. ………… …………

.......................................................
nyilatkozó aláírása

6. SZERZ DÉSTERVEZET
A Kbt. 57. § (1) bekezdés a) pont alapján a szerz déstervezet meghatározása.

VÁLLALKOZÁSI SZERZ DÉS
(TERVEZET)
A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SZÁMÁRA
„FELSZÁMOLÓI NYILVÁNTARTÓ RENDSZER (FNYR) ELNEVEZÉS ADATBÁZISKEZEL , HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS-VEZETÉSI TEVÉKENYSÉGET TÁMOGATÓ ADATBÁZIS-KEZEL SZOFTVER LÉTREHOZÁSA”
TÁRGYBAN
Kötelezettségvállalás azonosítója: …………..
Iktatószám: FNVH/…/2017-NFM_SZERZ
FEDEZETIGAZOLÁS SZÁMA: E1160045

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZ DÉS
amely létrejött egyrészr l
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhely: 1011 Budapest, F utca 44-50.; törzskönyvi
nyilvántartási száma (PIR): 764410, a szerz déskötést kezdeményez szervezeti egység: Felszámolók Névjegyzékét Vezet Hatóság); képviseli:
, mint Megrendel (a továbbiakban: Megrendel )
másrészr l
A gazdálkodó szervezet neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Számlavezet bankjának neve és bankszámlaszáma:
Képviseletre jogosult vezet tisztségvisel neve, beosztása:
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, a továbbiakban együttesen: Felek vagy Szerfelek) között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint.
EL ZMÉNY
Az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefügg módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet alapján a felszámolói névjegyzék és a cs deljárásról
és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben szabályozott egyéb közhiteles
hatósági nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása a Közigazgatási és Igazságügyi Hivataltól 2014. szeptember 5-ei hatállyal átkerült az állami vagyon felügyeletéért felel s
miniszter hatáskörébe. A jogel d Közigazgatási és Igazságügyi Hivataltól a névjegyzék-vezetési feladattal együtt átadásra került az ún. Felszámolói Nyilvántartó Rendszer (röviden: FNYR)

elnevezés adatbázis kezel szoftver, és annak forráskódja is. A számítógépes program kifejlesztésének célja az volt, hogy a nyilvántartások vezetésével kapcsolatos adminisztrációban segítse, és megkönnyítse a hatóság munkáját. Az FNYR a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
üzemeltetési körülményeihez mérten került kifejlesztésre, de a jogutódlást követ en – a Kormányzati Adatközpont (KAK) el írásainak megfelel en – az adatbázis kezel szoftver egy LINUX-PostgreSql-es üzemeltetési környezetbe került, és az új üzemeltetési környezetben az
FNYR addigi stabil m ködése megsz nt. Az FNYR szoftver m ködése nem felel meg a közhiteles hatósági nyilvántartással szemben támasztott jogszabályi követelményeknek, ezért Megrendel egy új adatbázis kezel szoftver létrehozását tartja szükségesnek.
Felek rögzítik, hogy a szoftverfejlesztési feladatok ellátása a központosított informatikai és
elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a
46/2015. (VII.28.) BM rendelettel módosított, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vev szervezetekr l,
valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekr l
szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.31. pontja alapján nem tartozik a Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (röviden: NISZ Zrt.) által nyújtott központosított informatikai és elektronikus szolgáltatások körébe.
A Megrendel Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás 2.
függelék 4.1.0.4. fejezet c) 1. alpontja értelmében a Felszámolók Névjegyzékét Vezet Hatóság
1. országos hatáskörrel jár el a felszámolói névjegyzékvezetéssel összefügg hatósági eljárásokban és a feladatkörébe tartozó közhiteles hatósági nyilvántartások vezetésével összefügg
hatósági eljárásokban.
Szerz
felek rögzítik, hogy a részekre bontás tilalmára is figyelemmel kialakított szerz déses
érték és a szerz dés tárgya alapján a szolgáltatás nyújtása a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozik. Megrendel , mint ajánlatkér által
a „Felszámolói Nyilvántartó Rendszer (FNYR) elnevezés adatbázis-kezel , hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységet támogató adatbázis-kezel szoftver létrehozása” tárgyban a Kbt. Harmadik rész
112. § (1) bekezdés b) pontja szerint indított nyílt eljárás során az ajánlattételi felhívás alapján
hozott döntésének megfelel en Vállalkozóval, mint nyertes ajánlattev vel köt szerz dést, tekintettel arra, hogy Vállalkozó nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt megjelenít érvényes ajánlatot.
Felek rögzítik, hogy jelen szerz dés alapján Vállalkozó a teljesítésre a közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásában, illetve a közbeszerzési eljárásban tett ……számú melléklet szerinti
ajánlatában foglaltakra figyelemmel köteles.
1.
A szerz dés tárgya, a Felek jogai és kötelezettségei.
Vállalkozó a Megrendel hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységét támogató adatbáziskezel szoftver (Felszámolói Nyilvántartó Rendszer) létrehozására vállal kötelezettséget. Vállalkozó vállalja, hogy az adatbázis-kezel szoftver létrehozását biztosítja Megrendel részére a
jelen szerz dés 1.7. pontjában, és 1. számú mellékletében rögzített m szaki tartalom szerint,
melynek ellenében – szerz désszer teljesítés esetén – Megrendel a 3. pontban részletezett
vállalkozási díjat fizet a Vállalkozónak.
1.1. Vállalkozó hatósági nyilvántartás-vezetési tevékenységét támogató adatbázis-kezel
szoftver (Felszámolói Nyilvántartó Rendszer) létrehozásához kapcsolódó, a Megrendel által

megrendelt fejlesztési igények alapján felmerül szoftverfejleszt i és szakért i feladatokat köteles ellátni a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában, a m szaki leírásban és a jelen szerz désben foglaltak szerint.
1.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes
hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a
tevékenység kimagasló szint ellátásához szükséges. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra,
hogy a tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket a szerz dés teljes id tartama alatt
fenntartja.
1.3. Megrendel a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a feladat ellátásához szükséges információkat, különösen az adatbázis-kezel szoftver fejlesztésével kapcsolatos fejlesztési igényeket, m szaki specifikációt, és hozzáférést biztosít a rendszerhez, valamint adatbázisokhoz.
1.4. A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni,
hogy biztosítsa a munka biztonságos, gazdaságos és gyors befejezését.
1.5. Megrendel a munkát a Vállalkozó indokolatlan zavarása nélkül, a teljesítés folyamán
bármikor ellen rizheti. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem mentesül a felel sség alól, ha Megrendel az ellen rzést elmulasztotta vagy nem megfelel en végezte el.
1.6. Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek
min sül és egyidej leg tudomásul veszi, hogy a Megrendel az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján az Áht. 55. § szerinti
adatokat jelen szerz désb l származó követelések elévüléséig jogosult kezelni. Vállalkozó
Átláthatósági Nyilatkozata jelen szerz dés 5. számú mellékletét képezi. Vállalkozó a fenti
nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles Megrendel t írásban
tájékoztatni. Amennyiben a Vállalkozó az Nvtv. szerinti átláthatóságát tekintve valótlan
nyilatkozatot szolgáltatott, vagy az átláthatóságban beállott változásról nem nyilatkozott, az az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.) 50. § (1a) bekezdésére figyelemmel Megrendel a szerz dést l eláll,
amennyiben a szerz dés teljesítése megkezd dött, a szerz dést felmondja és a Vállalkozó
köteles a jelen szerz dés alapján fizetett vállalkozási díj visszafizetésére.
1.7. Az 1.1 pont szerinti feladat részfeladatokra történ bontása (fejlesztési sprintek) és ütemezése:
A részfeladat elvégzésének
határideje
Rendszer-tervezés, specifikálás (1. fázis)
a szerz dés hatálybalépését l
számított 10. munkanap
Fejlesztés (2. fázis)
a szerz dés hatálybalépését l
számított 20. munkanap
Tesztelés (3. fázis)
a szerz dés hatálybalépését l
számított 25. munkanap
Kulcsfelhasználók oktatása (4. fázis)
a szerz dés hatálybalépését l
számított 30.munkanap
A tesztelés során felmerült funkcionális hibák javítása (5. a szerz dés hatálybalépését l
fázis)
számított 40. munkanap
Részfeladatok

Éles indítás

a szerz dés hatálybalépését l
számított 41. munkanap

1.8. Vállalkozó az 1.7. pontban részletezett feladatainak teljesítéséért 1 év jótállást vállal a Polgári Törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:171. § szerint. A
jótállási id kezdete az adatbázis-kezel szoftver éles indításának a napján kezd dik.
A jótállási id n belül a Vállalkozó köteles a Megrendel által tudomására hozott rendszerhasználatot befolyásoló hibák javítását a bejelentést l számított 2 munkanapon belül megkezdeni.
Vállalkozó a végszámla benyújtásával egyidej leg jótállási biztosítékot köteles nyújtani Megrendel javára. A jótállási biztosíték a nettó vállalkozási díj 5%-a, melyet magyar forintban
(HUF) kell nyújtani. A jótállási biztosíték megléte a végszámla benyújtásának elengedhetetlen
feltétele. A jótállási biztosítéknak legalább a m szaki átadás-átvétel befejezését l számított 1
évig a Megrendel rendelkezésére kell állnia. A biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthet az el írt pénzösszegnek a Megrendel fejrészben megadott bankszámlára történ befizetésével vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerz dés alapján kiállított – készfizet kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A bankgaranciát Megrendel nevére és
címére kell kiállítani és a Megrendel címére kell benyújtani. A bankgarancia a következ feltételek együttes fennállása esetén megfelel : I. osztályú bank kötelezettség-vállalásával kerül
kiállításra, visszavonhatatlan, a bank kötelezettség-vállalásai a Vállalkozó és Megrendel közötti jogviszonyra, továbbá Vállalkozó ellenvetésére nincsenek tekintettel, feltétlenül és azonnal igénybe vehet . A bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettség-vállalását arra az esetre, ha a Vállalkozó teljesítési vagy kijavítási kötelezettségének írásbeli felszólításra a megadott határid n belül nem, vagy nem megfelel en tesz
eleget, akkor a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti Megrendel nek az általa megjelölt összeget, a bankgarancia értékhatáráig. Amennyiben Vállalkozó a biztosítékot biztosítási
szerz dés alapján kiállított kötelezvénnyel kívánja teljesíteni, a biztosíték nyújtásának igazolására a Vállalkozó által választott biztosító kötelezvényének eredeti példányát a Megrendel
rendelkezésére kell bocsátani magyar nyelven. A kötelezvénynek tartalmaznia kell, hogy a biztosító a teljesítési biztosíték összegének erejéig készfizet kezességet vállal.
Vállalkozó köteles a Megrendel kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontja közlése és intézkedése mellett a hiba kiküszöbölését azonnal megkezdeni, a munkát folyamatosan elvégezni.
Megrendel a m szaki átadás-átvételi eljáráskor még nem jelentkez , vagy az eljárás lezárását
követ en felmerül hibák esetén, a szavatossági és a garanciális igények érvényesítése céljából
utó-felülvizsgálati eljárást folytathat le. Hiba felmerülésének esetén a Megrendel soron kívüli
intézkedést kér Vállalkozótól. Amennyiben a hiba kijavítása 10 napon belül nem lehetséges úgy
azt Vállalkozónak írásban az ok megjelölése mellett haladéktalanul jelezni kell, egyidej leg
jeleznie kell a hiba elhárításának várható id tartamát. Amennyiben a hibabejelentés beérkezését l számított 10 napon belül a Vállalkozó a hibát nem tudja kijavítani ki, úgy Megrendel
jogosult a munkát – a Vállalkozó által nyújtott jótállási biztosíték terhére – más vállalkozóval
elvégeztetni. Ha az utó-felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a meghatározott határid n belül nem teljesíti, akkor is jogosult a Megrendel a munkát, az említett
jótállási biztosíték terhére – más vállalkozóval elvégeztetni.
2.

Teljesítési határid , teljesítés módja.

2.1. Vállalkozó az 1.1. pont szerinti fejlesztés szakmai megvalósítását a szerz dés 10.3. pontja
szerinti hatályba lépését követ napon megkezdi. Az 1. pont szerinti fejlesztés szakmai megvalósításának végs határideje a szerz dés hatályba lépését l számított 41. munkanap.
2.2. Megrendel a 2.1. pont szerinti határid letelte el tt el teljesítést elfogad.
2.3. Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendel - legkés bb a 2.1. pont szerinti teljesítési
véghatárid lejártáig - kit zi a m szaki átadás-átvétel kezdeti napját. A teljesítési határid be az
átadás-átvételi eljárás id tartama nem számít bele. Felek az átadás során közösen elvégzik azokat az ellen rzéseket, amelyek a teljesítés megfelel min ségének megállapításához szükségesek. Szerz
felek az átadás-átvételi eljárás során felfedezett hiányokat, hibákat, azok kijavításának, illetve pótlásának határidejével (póthatárid ) együtt jegyz könyvben rögzítik, majd
ismételt készre jelentés után a m szaki átadás-átvételi eljárást újra kit zik. Felek kikötik, hogy
a Vállalkozó akkor teljesít szerz désszer en, ha a m szaki átadás-átvételi eljárás eredményes,
és annak során megállapítható, hogy sem mennyiségi, sem min ségi hiány vagy hiba nincs.
Megrendel jogosult az átvételt mindaddig megtagadni, míg Vállalkozó hiány, illetve hiba nélkül nem teljesít.
3.
Vállalkozási díj, fizetési feltételek.
Szerz
felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az 1.1. pont szerinti feladatok szerz désszer teljesítéséért vállalkozási díjra jogosult.
3.1. Szerz
felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó szerz désszer és a Megrendel által a 2.3. pont szerinti átadás-átvételi eljárás során elfogadott teljesítés esetén mindöszszesen nettó …………….- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó ………...- Ft, azaz
_________________________ forint plusz 27 % általános forgalmi adó, bruttó
__________________ forint vállalkozási díjra jogosult.
3.2. A vállalkozási díj a Vállalkozónak az 1.1. pont szerinti feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült minden költségét, kiadását (különösen a szerz dés 10.2. pontja szerinti felhasználási engedély ellenértékét) magában foglalja, további követelés és/vagy költségigény Megrendel vel szemben semmilyen jogcímen nem érvényesíthet .
3.3. Megrendel a feladat elvégzésér l a 2.3. pont szerinti átvételt l számított 5 munkanapon
belül teljesítésigazolás kiállítása útján nyilatkozik a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján, illetve
szükség esetén közli kifogásait a Vállalkozóval. Megrendel képviseletében a teljesítés igazolására dr. Bajzáth Orsolya a Felszámolók Névjegyzékét Vezet Hatóság f osztályvezet je, akadályoztatása esetén dr. Tóth Teodóra f osztályvezet -helyettes jogosult. Vállalkozó tudomásul
veszi, hogy Megrendel valamennyi szakmai dokumentáció és a teljesítés alátámasztását igazoló irat (különösen, a forráskód, a rendszerterv, a specifikáció, lezárt hibajegyekkel átadott
tesztelési forgatókönyv) Megrendel részére történ átadását követ en adja ki a teljesítésigazolást. Szerz
felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó teljesítése akkor tekinthet
szerz désszer nek, ha a Vállalkozó a jelen szerz dés keretében kapott konkrét feladatait határid ben, maradéktalanul, az ajánlati felhívásban, közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában, a jelen szerz désben, valamint a Megrendel által meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelel en teljesíti.
Vállalkozó a teljesítése során elvégzésre kerül feladatokat akként köteles dokumentálni, hogy
a feladatok végrehajtásának módja, a teljesítéssel összefügg dokumentumok a Megrendel ,

illetve a szerz dés 8.4. pontja szerinti szervek, személyek által bármikor ellen rizhet ek legyenek. A dokumentumok hiánytalan rendelkezésre állásáért a Vállalkozó felel sséggel tartozik.
Vállalkozó köteles a jelen szerz dés hatálya alatt a teljesítéssel összefüggésben keletkezett valamennyi dokumentumot a szerz dés hatályának lejáratát követ 5 évig meg rizni.
A teljesítési összesít nek tartalmaznia kell különösen a teljesítés dátumát, az elvégzett tevékenység részletes ismertetését, a vállalkozási díj nettó és bruttó összegét. A 2.3. pont szerinti
szaki átadás-átvételt követ 5 munkanapon belül teljesítési összesít t Vállalkozó továbbítja
a Megrendel 7.1. pontban megjelölt kapcsolattartójának elektronikus levelezési címére, továbbá benyújtja azt PDF-formátumban, és eredetben is, mely tartalmazza a Vállalkozó képviseletre jogosult személy cégszer aláírását.
Amennyiben a teljesítési összesít nem alkalmas a feladat teljesítésének igazolására, úgy Megrendel megfelel határid t zésével Vállalkozót írásban hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben
Vállalkozó a teljesítési összesít benyújtására vagy a hiánypótlásra vonatkozó kötelezettségét
elmulasztja, az súlyos szerz désszegésnek min sül.
3.4. A Vállalkozó a szerz désszer teljesítés követ en és a 3.3. pontban meghatározottak szerint kiállított teljesítésigazolás birtokában jogosult 1 db végszámlát kiállítani és benyújtani. A
számla kiállítására és benyújtására a teljesítésigazolás Vállalkozó általi kézhezvételét követ en,
legfeljebb a Megrendel által elfogadott teljesítést követ 15 napon belül kerülhet sor. A számla
benyújtásának címe: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Felszámolók Névjegyzékét Vezet Hatóság (1011 Budapest, F utca 44-50., B. épület, V. emelet 502.). A számlán minden esetben
fel kell tüntetni a kötelezettségvállalás azonosítóját, a vonatkozó ügyletkód(ok)at, a szerz dés
tárgyát és a Vállalkozó jelen szerz dés fejlécében meghatározott adatait. Ennek hiányában kiegészítés céljából a számlát a Megrendel visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a
Megrendel késedelme kizárt.
Megrendel a szolgáltatás ellenértékét a Vállalkozó részletes teljesítési összesít je (elszámolás)
és az azt elfogadó teljesítésigazolás alapján kiállított, a Vállalkozó tartalmilag és formailag a
jogszabályoknak és a jelen szerz désnek is mindenben megfelel számlájának kézhezvételét l
számított 30 napon belül utalja át a Vállalkozó fejlécben megjelölt bankszámlájának javára, a
Polgári Törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) 6:130. § (1) – (2)
bekezdésében foglaltak szerint. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti
késedelmi kamat érvényes. Megrendel el leget nem biztosít.
A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
169. §-a, a számvitelr l szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ának (1) és (3) bekezdése, valamint
a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában meg rzött számlák adóhatósági ellen rzésér l szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerinti tartalmi
és formai követelményeknek.
3.5. Felek tudomásul veszik, hogy az Ávr. 46. § (1) bekezdése alapján a költségvetési évi
kiadási el irányzata terhére olyan kötelezettség vállalható, amelyb l származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követ év június 30-ig megtörténik.
3.6. A szerz dés forrását biztosító el irányzat:. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás
Dologi kiadások kiemelt el irányzatán belül a Szakmai Programok költségvetésének a Felszámolói névjegyzékkel kapcsolatos feladatok részfeladata.
Ügyletkód: 33111755,
ÁHT azonosító száma: 331117,

Kormányzati funkció szerinti besorolás: 011120 Kormányzati Igazgatási tevékenység
Forrásév: részben 2016. évi forrás az Ávr. 153. § (1)-(2) bekezdése szerint, részben 2017. évi
forrás. Fedezetigazolás száma: E1160045
A szerz dés forrását biztosító el irányzat megváltozásáról a Megrendel jogosult írásban tájékoztatni a Vállalkozót. A szerz dés forrását biztosító el irányzat megváltoz(tat)ása nem min sül jelen szerz dés módosításának.
3.7. Amennyiben Vállalkozó a kifizetés id pontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban, akkor Vállalkozónak az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
(6) bekezdés alapján a Megrendel részére a számla mellékleteként be kell nyújtania egy, a
tényleges kifizetés id pontjától számított 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek min sül
együttes adóigazolást is. Megrendel a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása,
bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést.
3.8. A Kbt. 136. § (1) bekezdés alapján Vállalkozó kijelenti, hogy:
a) nem fizet, illetve nem számol el a szerz dés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) - kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerz dés teljesítésének teljes id tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel
számára megismerhet vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekr l a
Megrendel t haladéktalanul értesíti.
4.
Közrem köd k.
4.1.
Jelen szerz dés teljesítése során a Vállalkozó teljesítésében köteles közrem ködni az
olyan alvállalkozó, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának
igazolásában. Vállalkozó köteles a Megrendel nek a teljesítés során minden olyan – akár a
korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását írásban
bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § szerinti kizáró
okok hatálya alatt. Vállalkozó nem vonhat be a teljesítésbe olyan személyt, vagy szervezetet,
akinek a bevonása ellen Megrendel kifejezetten tiltakozott.
4.2. Az olyan alvállalkozó helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a
Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendel írásbeli hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerz déskötést követ en - a
szerz déskötéskor el re nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az
alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerz dés vagy annak egy része nem lenne
teljesíthet a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az ajánlattev ként szerz
fél a
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.
4.3. A 4.1. és 4.2. pontban foglaltaknak megfelel en a teljesítésben közrem köd (k) kizárólag a Megrendel el zetes írásbeli beleegyezésével m ködhet(nek) közre. Közrem köd jogosulatlan igénybevétele esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a közrem köd
igénybevétele nélkül nem következett volna be. Jogosan igénybevett közrem köd ért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
4.4. A közrem köd i szerz déseknek – a vállalkozási díj kivételével – meg kell felelniük
jelen szerz dés kikötéseinek.

5.
A Vállalkozó nem szerz désszer teljesítése, kötbér.
5.1. A Vállalkozó köteles a Megrendel t minden olyan körülményr l haladéktalanul
értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kell id re való elvégzését veszélyezteti
vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából ered kárért a Vállalkozó felel s.
5.2. Késedelmes teljesítésnek min sül, amennyiben Vállalkozó a jelen szerz dés 1.7. pontjában foglalt bármely részfeladatot – Vállalkozónak felróhatóan – az 1.7. pontban rögzített
(rész)határid ben nem teljesíti. Ha Vállalkozó a 1.7. pont szerinti részfeladatainak teljesítésével
neki felróható okból késedelembe esik, úgy a Megrendel – a szerz désszegésb l fakadó egyéb
igényein túl – késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja a 3.1. pont szerinti nettó
vállalkozási díj, mértéke az 1.7. pontban rögzített, eredménytelenül eltelt teljesítési (rész)határid l számítva a szerz désszer teljesítésig számítva naponta 3 %.
5.3. A Vállalkozó a Megrendel utasítása szerint köteles eljárni. Vállalkozó köteles Megrendel t a tevékenységér l írásban tájékoztatni, különösen, ha közrem köd igénybe vétele vált
szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.
Min ségileg hibás teljesítésnek min sül, ha a Vállalkozó által elvégzett fejlesztési tevékenység
alapján a szoftver m ködése nem felel meg a Megrendel által meghatározott és a fejlesztés
alapjául szolgáló funkcionális elvárásnak. Amennyiben a jelen szerz dés 1.7. pontjában foglalt
bármely részfeladat teljesítése – a Vállalkozónak felróhatóan – nem felel meg a jelen szerz désben meghatározott feltételeknek, illetve a teljesítés során a Megrendel által megfogalmazott igényeknek (pl. a fejlesztés funkcionalitása nem felel meg a m szaki tartalomban rögzített
elvárásnak), úgy Megrendel a hiba kiküszöböléséig hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás
teljesítési kötbér alapja a 3.1. pont szerinti nettó vállalkozási díj, mértéke a szerz désszer teljesítésig számítva naponta 2 %. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésre tekintettel a
hibás teljesítési kötbér igénylésére a szavatossági igény teljesítésére nyitva álló határid eredménytelen elteltét követ en kerülhet sor.
5.4. Ha a Megrendel célszer tlen vagy szakszer tlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles
t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából ered kárért a Vállalkozó felel s. Ha azonban a Megrendel a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerz dést l
elállhat. Ha nem áll el, a Megrendel utasítása szerint a Megrendel kockázatára köteles a munkát elvégezni.
5.5. A szerz dés meghiúsul, amennyiben a Vállalkozó 1.7. pontjában meghatározott bármely részfeladatával 8 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén, amenynyiben a Megrendel hibátlan teljesítésre történ felszólításának – az ott meghatározott határid ben – nem tesz eleget, vagy a teljesítés ezt követ en sem felel meg a jelen szerz désben,
jogszabályban, illetve a teljesítés során a Megrendel által meghatározott követelményeknek.
Ha a Vállalkozó a jelen szerz dés 1.7. pontjában meghatározott bármely részfeladatát – neki
felróhatóan – nem teljesíti, úgy a Megrendel – a szerz désszegésb l fakadó egyéb igényein
túl – meghiúsulási kötbérre jogosult, amely esetben a Megrendel a továbbiakban a teljesítést
nem követelheti. A meghiúsulási kötbér alapja a 3.1. pont szerinti nettó vállalkozási díj, mértéke
30%.
5.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendel a Ptk. 6:187. §-ára figyelemmel – jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás
teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

5.7. A Megrendel a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét. A jelen szerz dés szerint fizetend bármely kötbér összege
nem haladhatja meg a 3.1. pontban meghatározott nettó vállalkozói díj 30%-át.
6. A szerz dés megsz nése.
6.1. A Vállalkozó kötelezettségeinek nem szerz désszer , vagy nem teljesítése esetén Megrendel a szerz dést egyoldalú nyilatkozatával a jöv re nézve - kártalanítási kötelezettség nélkül - megszüntetheti (felmondás) vagy amennyiben a szerz dés teljesítése még nem kezd dött
meg, a szerz dés megkötésének id pontjára visszamen hatállyal a szerz dést bármikor felbonthatja (elállás), és követelheti a neki okozott kár megtérítését. Kbt. 143. § (1) bekezdése
szerinti esetekben a Megrendel a szerz dést felmondhatja vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint a
szerz dést l elállhat, a Kbt. 142. § (2) bekezdése szerinti esetben a Megrendel köteles a szerdést felmondani vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint a szerz dést l elállni. ha szükséges olyan
határid vel, amely lehet vé teszi, hogy a szerz déssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon.
6.2. Megrendel azonnali hatállyal jogosult – indoklási és kártérítési kötelezettség nélkül –
a Szerz dést felmondani különösen, de nem kizárólagosan, ha:
a) Vállalkozó ellen felszámolási eljárás indul, illetve maga ellen cs deljárást vagy cs degyezséget kezdeményezett, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné
vált és ezáltal a szerz dés teljesítésére nem képes;
b) Vállalkozó ellen végelszámolási eljárás indul;
c) Vállalkozó illetve az általa a teljesítésbe bevont közrem köd megszegi a titoktartási,
és/vagy adatvédelmi kötelezettségét;
d) Vállalkozó a teljesítés ellen rzését bármilyen módon hátráltatja, vagy megakadályozza
és ezt Megrendel felszólítása ellenére sem szünteti meg;
e) Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendel t, vagy valótlan adatot szolgáltat;
f) Vállalkozó jelen szerz désen alapuló kötelezettségét olyan jelent s mértékben megszegi, hogy ennek következtében Megrendel nek a további teljesítés nem áll érdekében.
6.3. A Megrendel a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerz dést felmondani - ha szükséges olyan határid vel, amely lehet vé teszi, hogy a szerz déssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
6.4. Az elállásról, illet leg a felmondásról szóló nyilatkozatot ajánlott, tértivevényes
küldeményként, postai úton küldi meg a Fél a másik Fél részére. Az elálláshoz, illet leg a
felmondáshoz f
joghatások a nyilatkozat másik Félhez való megérkezésével állnak be.
6.5. A Szerz
felek a szerz dést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Ebben
az esetben a Felek írásban, közösen aláírt okiratban rendelkeznek a szerz dés megsz nésével

kapcsolatos elszámolásról, és a Feleknek a megszüntetésr l rendelkez okiratban meghatározott megsz nési id pontig még fennálló és teljesítend feladatairól. Felek kötelesek a szerz dés
megszüntetésér l rendelkez okirat aláírásától számított 30 napon belül egymással elszámolni.
7. Kapcsolattartás.
7.1. A Felek a szerz dés teljesítésének el segítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint:
Megrendel kapcsolattartója:
név. ………………………..
tel: ………………………..
e-mail: ………………….@nfm.gov.hu
Vállalkozó kapcsolattartója:
- név: ……………………………
telefonszám: …………………………………
e-mail: ………………….@......................... ,
A kapcsolattartók kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekr l egymást és vezet iket haladéktalanul értesíteni, és kezdeményezni a szükséges intézkedést.
7.2. Szerz
felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést
írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben kell megküldeni, amely akkor tekinthet szabályszer nek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.
7.3. Az e-mail útján történ kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
7.4. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett
vissza), az iratot – az ellenkez bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének
napját követ ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
7.5. A Szerz
felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók, a Megrendel
nevében kötelezettség vállalásra jogosult személyében és a teljesítésigazoló személyében vagy
adataiban történt változásról a változás bekövetkezését l számított 5 napon belül másik felet
haladéktalanul írásban értesítik. A változás a másik félhez szerz désszer en megküldött értesítéssel lép hatályba. A Megrendel nevében kötelezettség vállalásra jogosult és a teljesítésigazoló nyilatkozatai a személye megváltozásáig hatályosak és érvényesek. A kapcsolattartók, és
Megrendel nevében teljesítésigazolásra jogosult személyének vagy adatainak változása nem
min sül a szerz dés módosításának.
8.
Titoktartás.
8.1. A Felek a jelen szerz déssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és
adatot bizalmasan kezelnek és meg riznek, ezeket a másik Fél el zetes, írásbeli hozzájárulása

hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. A Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerz désben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy sem alkalmazottai, sem az esetleges közrem köd k nem használják fel a szerz dés szerinti feladatok során
megismert személyes adatokat semmilyen a szerz dést l eltér , illetve jogosulatlan célra.
8.2. Szerz
felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Megrendel jogosult a jelen szerz dést l azonnali hatállyal elállni, vagy a szerz dést felmondani a 6.1.
pontban foglaltak szerint. Az elállás, felmondás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntet jogi szankciók alkalmazását.
8.3. Megrendel t a Kbt. 43. § (1)-(2) és a 44. §-ban meghatározottak szerint közzétételi kötelezettség terheli. Vállalkozó vállalja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. § (1) és 27. § (3)
bekezdésére és a Ptk. 2:47. §-ára figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást
a jelen szerz dés lényeges tartalmáról. A Vállalkozó jelen szerz dés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem min sül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra
hozatalát külön törvény közérdekb l elrendeli.
8.4. Szerz
felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvev székr l szóló 2011. évi
LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvev szék, a Kormányzati Ellen rzési
Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a Kormányzati Ellen rzési Hivatal,
a Megrendel , valamint minden olyan szerv vagy személy jogosult az államháztartás alrendszereib l finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érint szerdések, illet leg a gazdálkodó szervezetek számára a központi költségvetésb l juttatott pénzeszközök felhasználása tekintetében ellen rizni, amelyet jogszabály erre feljogosít vagy kötelez.
8.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendel a szerz dés megnevezését (típusát), tárgyát, a szerz dést köt Felek nevét, a szerz dés értékét, id tartamát, valamint az említett adatok
változásait a szerz dés hatályba lépését követ en közzéteszi a www.kormany.hu honlapon.
8.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen vállalkozói tevékenység során vagy
azzal összefüggésben tudomására jutott adatokról nem nyilatkozhat - a 8.1. pontban foglaltakra
is figyelemmel -, azokat semmilyen formában nem használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja és gondoskodik róla, hogy azokhoz illetéktelen harmadik személy ne tudjon hozzáférni.
8.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a min sített adatra, személyes adatra vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket ismeri – különösen a min sített adat védelmér l szóló 2009. évi CLV. törvény,
az Infotv., a Büntet Törvénykönyvr l szóló 2012. évi C. törvény, a Ptk. adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit – és tisztában van az adatvédelmi el írások megsértésének jogkövetkezményeivel.
9.
Vitás kérdések rendezése.
A Vállalkozónak és a Megrendel nek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerdés keretében vagy a szerz déssel kapcsolatosan felmerült. Ennek eredménytelensége esetén
a Felek a megfelel hatáskörrel és illetékességgel rendelkez bírósághoz fordulhatnak. Minden,
a szerz dés megkötése után felmerül , a szerz dés teljesítését akadályozó körülményr l a Felek
kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

10. Egyéb rendelkezések.
10.1. Felek a szerz dést kizárólag írásban módosíthatják, figyelemmel a Kbt. 141. §-ban foglaltakra. E körben nyilatkozatot tenni, valamint a szerz dés módosítását kezdeményezni Megrendel esetében a jelen szerz dés tekintetében a kötelezettségvállalásra jogosult személy, Vállalkozó esetében a Vállalkozó törvényes képvisel je jogosult.
10.2. A Vállalkozó az általa kifejlesztett szoftverre és a dokumentációra, a szoftver megfelel
hardver- és szoftverkörnyezetben történ telepítésére, futtatására, tárolására és archiválására
területileg, id ben és felhasználó számban korlátlan, kizárólagos felhasználási jogot ad a Megrendel részére. A Megrendel a Vállalkozó egyedi engedélye nélkül jogosult a szoftver átdolgozására, feldolgozására, egyéb módosításra, vagy arra, hogy ezen feladatok elvégzésére harmadik személlyel szerz dést kössön.
A Vállalkozó köteles a szoftver kifejlesztett mindenkori aktuális verziójának Vállalkozó által a
Megrendel részére készített forráskódját, továbbá ennek módosításához és auditálásához szükséges minden információt, tervdokumentációt és funkcionális specifikációt átadni. A forráskód
a Megrendel tulajdonába kerül. A Megrendel a szoftver módosításaihoz a dokumentációt és
a forráskódot jogosult korlátozás nélkül felhasználni, így a továbbfejlesztése tárgyában indított
beszerzési eljárás során ezekbe a lehetséges vállalkozóknak a szükséges mértékben betekintést
engedhet, valamint a Megrendel nek, vagy a nyertes ajánlattev nek átadhatja a továbbhasznosítás lehet ségével.
Amennyiben a Vállalkozó a szoftver elkészítéséhez más személyt is igénybe vesz, köteles a
közrem köd természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerz déseket kötni, hogy a felhasználási jogot a Megrendel a Megrendel és Vállalkozó közötti szerz désekben írt feltételekkel megszerezhesse.
Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerz dés teljesítése során a Megrendel részére átadott,
illetve javára felhasznált szellemi tulajdon felhasználáshoz, illetve a Megrendel re történ átruházásához kell jogcímmel rendelkezik. Vállalkozó jelen szerz dés aláírásával elismeri,
hogy a vállalkozási díj ellenében a Megrendel a szerz dés teljesítésével egyidej leg kizárólagos és minden (területi, id beli, stb) korlátozástól mentes felhasználási jogot szerez valamenynyi, a jelen szerz dés keretében létrejött és Megrendel részére átadott, a szerz i jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) hatálya alá tartozó m felett, azt szabadon
felhasználhatja, többszörözheti, átdolgozhatja, terjesztheti azzal, hogy Vállalkozót megilletik
a szerz személyhez f
jogai, és Megrendel szavatol azok érvényesítése tekintetében. A
Vállalkozó az Szjt. 46. § (1) bekezdése és 47. § (1) és (2) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz,
hogy a jelen szerz dés teljesítése során átadott anyagokkal kapcsolatban a Megrendel t megillet jogokat a Megrendel harmadik személyre akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházza, vagy harmadik személynek további engedélyt adjon a felhasználásra, átdolgozására,
többszörözésére. A szoftverhez kapcsolódó adatbázisban szerepl adatvagyon a Megrendel
tulajdona. Az adatbázishoz való hozzáférést, további feldolgozást, elemzést, értékelést a Vállalkozó a szerz dés keretében maradéktalanul biztosítani köteles. Jelen szerz dés keretében keletkezett eredmény, valamint valamennyi szerz i jogi védelem alá es szellemi alkotás vagy
azok bármely részének felhasználása során felmerül szerz i és szomszédos jogok, szabadalmi,
védjegy, használati minta oltalmi jogok megsértéséb l adódó, harmadik személy által támasztott, bíróság által joger sen megítélt kártérítési, vagy más jogcímen megítélt igény esetén a
Vállalkozó köteles helytállni. Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy az általa fejlesztett és

szállított szoftveren és a hozzá kapcsolódó az általa szállított dokumentáción nem áll fenn harmadik személynek olyan szerz i vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendel szerz dés
szerinti felhasználását korlátozná vagy akadályozná. Harmadik személy ilyen korlátozó vagy
akadályozó igénnyel való fellépése esetén a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy közvetlenül lép fel a Megrendel jogos érdekei védelmében, valamint a Megrendel számára kedvez döntés érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi, a vonatkozó okiratokat rendelkezésre bocsátja. E beavatkozási és együttm ködési kötelezettség késedelmes vagy hiányos teljesítésére visszavezethet okból a Megrendel oldalán bekövetkez kárért a Vállalkozó köteles
helytállni.
10.3. A szerz dés az utolsóként aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba, és - eltér rendelkezés hiányában - mindkét Fél szerz désszer teljesítésével – a 2. és 3.4. pontra figyelemmel –
sz nik meg.
10.4. Jelen szerz dés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a
teljes szerz dés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek min sül rendelkezés vagy rész
nélkül a Felek a szerz dést nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés, illetve rész hiányában
a szerz dés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna.
10.5. Szerz
felek a jelen szerz désben nem vagy nem kell részletességgel szabályozott
kérdések tekintetében különösen a Ptk., a Kbt., az Infotv., az Szjt., az Áht., az Ávr., az Nvtv.,
illetve a min sített adat védelmér l szóló 2009. évi CLV. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Szerz
felek a jelen, mellékletek nélkül …. lapból és ….. számozott oldalból álló szerz dést
– annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyez t – 3 eredeti
példányban – jóváhagyólag aláírják.

Mellékletek:
1. számú melléklet: A szerz dés m szaki tartalma
2. számú melléklet: Közbeszerzési ajánlattételi felhívás
3. számú melléklet: Közbeszerzési ajánlatkérési dokumentáció
4. számú melléklet: Vállalkozói Ajánlat
5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat, antikorrupciós nyilatkozat
6. számú melléklet: Vállalkozó által benyújtott aláírási címpéldány és cégkivonat
7. számú melléklet: a szoftverfejlesztésre vonatkozó ISO 9001 szerinti min ségirányítási
rendszer, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 24. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenérték tanúsítvány, vagy azokkal egyenérték min ségbiztosítási intézkedések bizonyítékai
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(hónap)

(nap)
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(Megrendel képvisel je)
Megrendel

Budapest, 2017.

(hónap)

(hónap)

(nap)

(Vállalkozó vezet tisztségvisel jének
neve, beosztása)
(Vállalkozó neve)
(nap)

Ellenjegyzem:

Szabó Zoltánné
osztályvezet
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Költségvetési F osztály
pénzügyi ellenjegyz
Kapják:
1.) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (szerz déstár)
2.) Vállalkozó
3.) Szerz déskötést kezdeményez szervezeti egység

1./ sz. melléklet
A szerz dés m szaki tartalma
2./ sz. melléklet
Közbeszerzési ajánlattételi felhívás
3./ sz. melléklet
Közbeszerzési ajánlatkérési dokumentáció
4./ számú melléklet
Vállalkozói ajánlat

5./ sz. melléklet
NYILATKOZAT
ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETI MIN SÉGR L
Alulírott ………………………….. (anyja születési neve: ……………; születési helye, ideje:
…………………..)
a
…………………………………………………
(székhely:
……………………….., cégjegyzékszám: ..-..-……, adószám: ……..-.-.., a továbbiakban:
Vállalkozó) törvényes képvisel jeként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és a 41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a)
bekezdése, illet leg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja szerint jelen dokumentum útján az alábbi nyilatkozatot teszem:
Kijelentem, hogy a Vállalkozó átlátható szervezetnek min sül.
A Vállalkozó képviseletében tudomásul veszem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
mint központi költségvetési szerv nem létesíthet a Vállalkozóval érvényesen visszterhes jogviszonyt, illetve a létrejött ilyen jogviszony alapján nem teljesíthet kifizetést, amennyiben a Vállalkozó a jelen nyilatkozat ellenére nem min sül átlátható szervezetnek.
Tudomásul veszem, hogy az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a jelen nyilatkozatban foglaltak
ellen rzése céljából, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal létrejöv jogviszonyból származó
követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a Vállalkozó átláthatóságával összefügg , az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. Tudomásul veszem továbbá,
hogy a Vállalkozó képvisel jeként a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles vagyok a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot tájékoztatni. Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött jogviszonyt a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium felmondja vagy – ha a jogviszony szerinti teljesítésére még nem került
sor – a jogviszonytól eláll.
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak igazolása érdekében a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium részére átadtam mindazon hitelt érdeml /hiteles és eredeti okiratot, amelyekb l
az Áht. 55. §-ban foglalt adatok megismerhet k.
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban hivatkozott, illet leg azokkal összefügg egyéb jogszabályi rendelkezéseket a Vállalkozó megismerte, megértette, magára nézve kötelez nek ismeri el.
Budapest, 2017.

(hónap)

(nap)

_____________________________
vezet tisztségvisel neve, beosztása

NYILATKOZAT A SZERVEZET
TÉNYLEGES TULAJDONOSAIRÓL
Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következ
természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i) 1:

Sorsz.

Név

Budapest, 2017.

Születési
név

(hónap)

Születési helye

Születési
ideje

Anyja
születési
neve

Tulajdoni hányad
(%)

Befolyás,
szavazati
jog mértéke (%)

(nap)

_____________________________
vezet tisztségvisel neve, beosztása

1

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. § r) pontja szerint: „tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvr l szóló 2013.. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (2) bekezdésében
meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett
társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenérték nemzetközi el írásokkal összhangban
lév közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkez 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 leend kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve m ködtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták
meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezel szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkez szervezet vezet tisztségvisel je

Nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tev szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel
rendelkez szervezet(ek)r l és azok tényleges tulajdonosairól

Az általam képviselt szervezetben a közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkez jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetek, és azok tényleges tulajdonosainak adatai az alábbiak:

A szervezet
Sorsz.
Neve

Budapest, 2017.

Tulajdoni hányadának mértéke
(%)

Szervezet tényleges tulajdonosainak

Befolyásának
vagy szavazati
jogának mértéke
(%)

(hónap)

Adó-illet sége

Neve

Születési
neve

Születési
helye

(nap)
_____________________________
vezet tisztségvisel neve, beosztása

Születési
ideje

Anyja születési neve

Tulajdoni
hányada (%)

Befolyás,
szavazati
jog mértéke
(%)

