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Útmutató a részvételi jelentkezés elkészítéséhez 

A részvételi jelentkezés elkészítése és költségei 

Az eljárás nyelve a magyar nyelv. Ennek megfelelően a részvételi jelentkezéshez kapcsolódó 
összes levelezést és egyéb anyagokat is magyar nyelven kell elkészíteni. A nem magyar 
nyelvű dokumentumokat elegendő a részvételre jelentkező általi felelős magyar fordításban 
benyújtani [Kbt. 36. § (3) bekezdés]. A részvételi jelentkezés elkészítésével, benyújtásával és 
a kiegészítő iratok megszerzésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget a részvételre 
jelentkezőnek kell viselnie. 

Kiegészítő iratok és tájékoztatás 

A részvételi jelentkezés elkészítéséhez szükséges információkat, a benyújtás feltételeit és az 
ajánlatkérő által megkívánt dokumentumok jegyzékét a részételi felhívás, valamint a jelen 
kiegészítő iratok tartalmazzák. Összhangban a részvételi felhívás VI.3.5. pontjában 
foglaltakkal, a kiegészítő iratok letöltése a részvételre jelentkező számára kötelező, ennek 
hiányában érvényes részvételi jelentkezés nem nyújtható be. Közös részvételi jelentkezés 
esetén elegendő a kiegészítő iratok egyszeri letöltése. 

A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésének elkészítéséhez az ajánlatkérőtől – a 
kiegészítő iratokon kívül – kiegészítő tájékoztatást kérhet a Kbt. 45. § alapján írásban – 
levélben vagy telefaxon – a részvételi határidő lejárta előtt. A válaszadás elősegítése 
érdekében a kérdéseket a 1097 Budapest, Illatos út 33. sz. és/vagy a 
sbatori@ubichempharma.com e-mail címre elektronikus formában is meg kell küldeni. 
A Kiegészítő iratokat a Ubichem Kft. honlapján lehet letölteni, illetve a részvételi jelentkezés 
dokumentumait ugyanezen az oldalon lehet elektronikusan feltölteni:   

http://ubichempharma.com/hu/rolunk/palyazatok/ 

 

Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a kiegészítő iratok részévé válnak, a 
részvételre jelentkező köteles részvételi jelentkezését ezen információk figyelembevételével 
elkészíteni és benyújtani. 

A részvételi felhívás és a Kiegészítő iratok közötti – esetleges - eltérés esetén a részvételi 
felhívásban foglaltak az irányadóak. A felhívásban és a Kiegészítő iratokban nem 
szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A részvételi jelentkezések formai követelményei 

A részvételi jelentkezéseket papír alapon, gépelve, nyomtatva, vagy eltávolíthatatlan tintával 
írva kell benyújtani az alábbiak szerint: 

• A részvételi jelentkezés eredeti példányát lapozhatóan, lehetőség szerint 
roncsolásmentesen össze kell fűzni. Amennyiben nem roncsolásmentesen fűzik össze 
a részvételi jelentkezést, abban az esetben az ajánlatkérő képviselői a részvételi 
jelentkezés bontásakor, a jelenlévők előtt, annak eredeti példányát roncsolásmentesen 
összefűzik; 
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• A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján 
a részvételi jelentkezésben szereplő egyes iratok helye egyértelműen beazonosítható, 
megtalálható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni; 

• A részvételi felhívás VI.3.7. pontjával összhangban a részvételi jelentkezést egy 
eredeti példányban kell papír alapon benyújtani.  

• Az ajánlatkérő bírálati munkájának megkönnyítésére célszerű egy CD lemezen, arról 
leolvashatóan az ún. eredeti példányról rögzített tartalmú lemez benyújtása is. 
Javasoljuk a részvételi jelentkezést - a jól olvashatóság érdekében - összefűzés előtt 
beszkennelni. 

• A részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen - a részvételi jelentkezés 
beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek 
vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; 

• A részvételre jelentkező által üzleti titokként megjelölt iratokat a részvételi 
jelentkezésben elkülönített módon (a részvételi jelentkezés egyéb részeitől fizikailag 
elkülönítve, alkalmazva a részvételi jelentkezésre meghatározott formai 
követelményeket) kell elhelyezni [Kbt. 80. §]. 

A részvételi jelentkezés fedőlapján vagy első oldalán fel kell tüntetni az „eredeti” feliratot, a 
részvételre jelentkező(k) nevét, székhelyét, továbbá a jelen eljárásban kijelölt kapcsolattartó 
(közös részvételre jelentkezők esetében is egy személy) nevét, telefon- és faxszámát, valamint 
e-mail címét. Ennek mintáját a jelen kiegészítő iratok 2.1. számú melléklete tartalmazza. 

Amennyiben a cégszerű aláírást nem cégjegyzésre jogosult, hanem a cégjegyzésre jogosult 
által felhatalmazott személy teszi meg, úgy az általuk aláírt meghatalmazás eredeti vagy 
hiteles másolati példányát is csatolni kell a részvételi jelentkezéshez, továbbá a 
meghatalmazásnak a meghatalmazott személy aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintáját is tartalmaznia kell egyszerű másolatban. 

A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 67. §-a alapján biztosított. 

A részvételi jelentkezést alkotó dokumentumok jegyzéke 

Ajánlatkérő a Kbt. 53. §-ban foglaltak szerint az alábbiakban megadja a részvételi jelentkezés 
részeként benyújtandó igazolásokat, nyilatkozatokat. Ajánlatkérő továbbá rögzíti, hogy 
valamennyi, a részvételi jelentkezésbe csatolt dokumentum hamis nyilatkozatnak minősül, 
amennyiben a Kbt. 4. § 11. pontjában foglaltak megvalósulnak. 

A részvételi jelentkezés összeállításának elősegítése érdekében ajánlatkérő a jelen kiegészítő 
iratok 2. Mellékletek, iratminták című fejezetében megadja azokat az iratmintákat, amelyeket 
a részvételi jelentkezés összeállítása során használni javasol. Amennyiben a részvételre 
jelentkező nem az ajánlatkérő által megadott mintákat és/vagy nem az ajánlatkérő által 
megadott sorrendben csatolja be a részvételi jelentkezésébe, nem eredményezi a részvételi 
jelentkezésének érvénytelenségét. 

A mellékletek kitöltésével kapcsolatos információkat ajánlatkérő a mellékleteknél zárójelben 
vagy lábjegyzetben tüntette fel. 

A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell: 

• Részvételi jelentkezés fedőlapja 

• Felolvasólap 

• Részvételi nyilatkozat 
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• Nyilatkozat elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezésről 

• Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja és a Kbt. 55. § (5) bekezdés alapján 

• Igazolás az igénybevett erőforrások tekintetében 

• Igazolás szakemberek bemutatásáról 

• Nyilatkozat a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásáról 

• Kizáró okokról szóló nyilatkozat 

• Nyilatkozat a kizáró okokról nem magyarországi letelepedésű szervezet esetén 

• Igazolások a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja és a Kbt. 56. § (2) bekezdése 
alapján 

• Igazolás a Kbt. 58. (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 

• Aláírási címpéldány vagy hiteles aláírás-minta 

• Nyilatkozat a pénzforgalmi szolgáltatókról 

• Pénzforgalmi szolgáltató(k)tól származó nyilatkozat(ok) 

• Nyilatkozat az árbevételről 

• Nyilatkozat referenciáról 

• Referencia nyilatkozat(ok)/igazolás(ok) 

• Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról 

• Nem magyar nyelvű dokumentumok felelős magyar fordítása 

• Változásbejegyzési kérelem  

• Nyilatkozat IN VIVO vizsgálatokról 

• Nyilatkozat alkalmas szoftverek meglétéről 

• Nyilatkozat izotópos vizsgálatok engedélyeiről 

• Vizsgálati eszközök táblázati összefoglalója 

• Titoktartási nyilatkozat 

• CD 

A részvételi jelentkezések benyújtása, lezárása és jelölése 

A részvételi jelentkezést zárt csomagolásban kell eljuttatni a Részvételi felhívás I.1.) 
pontjában meghatározott címre, a részvételi határidő lejártáig. 

A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: 
• a beadás pontos helyét (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám), 
• a beadási határidőt (dátum: év, hónap, nap, óra, perc), 
• a „Határidő előtt nem bontható fel” feliratot, 
• a „Részvételi jelentkezés  KUTATÓI SZOLGÁLTATÁS teljesítésére”  feliratot. 

Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs lezárva és a fent megjelölt megfelelő jelöléssel 
ellátva, úgy az ajánlatkérő nem vállal felelősséget a nem megfelelő feliratozással ellátott 
részvételi jelentkezés elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. 
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A részvételi jelentkezések beadását munkanapokon 9:00 és 11:00óra között tehetik meg. 

A részvételi jelentkezések bontása 

Az ajánlatkérő kizárólag azokat a részvételi jelentkezéseket tekinti az előírt határidőre 
beérkezettnek, amelyek – összhangban a részvételi felhívásban foglaltakkal – az alábbiakban 
megjelölt helyre az alábbi időpontig megérkeznek. 

A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: 1093 Budapest, Illatos út 33. Igazgatósági 
épület, tárgyalóterem. 

A részvételi jelentkezés benyújtásának határideje:  

                                                                            2013. év október hó 16. napján 11:00 óra 
Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a benyújtás helyszínének 
környékén nehézkes parkolási lehetőségekkel kell számolni, illetve az épületbe történő 
belépés a biztonsági beléptető rendszeren való átjutás is hosszabb időt igényelhet. A 
parkolási és a beléptetés miatti esetleges késésekért ajánlatkérő nem vállalja a 
felelősséget. 
A postai úton benyújtani kívánt részvételi jelentkezések kapcsán az ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet arra, hogy a biztonsági iratkezelési előírások miatt a postai küldemények 
kézbesítése 3-4 munkanapot is igényelhet! 

Az ajánlatkérő csak azokat a részvételi jelentkezéseket tekinti az előírt határidőre 
beérkezettnek, amelyek a fent megjelölt határidőre, a fent megjelölt helyre, azon belül a 1093 
Budapest, Illatos út 33. Igazgatósági épület, tárgyalóterembe beérkeznek. 

 

A fentiek értelmében az ajánlatkérő határidőn túl érkező részvételi jelentkezést nem fogad el. 
Az ajánlatkérő a késve benyújtott, illetve a postai úton késedelmesen beérkező részvételi 
jelentkezést – a késedelem okának és felelősének vizsgálata nélkül – felbontatlanul megőrzi. 
Amennyiben azonban a csomagolás alapján nem állapítható meg a részvételre jelentkező 
személye, ajánlatkérő a részvételre jelentkező személyének megállapítása céljából felbontja a 
részvételi jelentkezés csomagolását, amelynek bontásáról külön jegyzőkönyvet vesz fel és a 
részvételi jelentkezést a felbontást követően megőrzi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, 
hogy a késve benyújtott részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező részére a 
továbbiakban természetesen nem küldi meg az eljárási cselekményekről készült, a Kbt.-ben 
előírt dokumentumokat sem (pl. bontási jegyzőkönyv, értesítések, összegezés, stb.). 

Az ajánlatkérő a jelen kiegészítő iratok 1.5 alatti előírásoknak és a jelen pontban foglaltaknak 
megfelelően benyújtott részvételi jelentkezéseket bontja fel. A bontás időpontja azonos – a 
jelen pontban is feltűntetett – a részvételi jelentkezés benyújtásának határidejével, a helyszíne 
pedig Budapest, Illatos út 33., Igazgatósági épület, tárgyalóterem. A jelen kiegészítő iratok 
1.3. pontjában foglaltakkal összhangban ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
amennyiben a részvételi jelentkezés eredeti példányát nem roncsolásmentesen fűzik össze, 
abban az esetben ajánlatkérő képviselői a részvételi jelentkezések bontásakor, a jelenlévők 
előtt, annak eredeti példányát roncsolásmentesen összefűzik. 
 
Ajánlatkérő felhívja a Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kiegészítő iratok a jelentkezők 
számára készült segédanyagként értékelendők. A bianco anyagok kivételével az iratminták a 
jelentkező által összeállítva válnak alkalmassá az érvényes jelentkezéshez. A Közbeszerzések 
Tanácsának ajánlásait és útmutatóit ugyancsak ajánljuk a Kbt. mellett tanulmányozni. 
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Mellékletek, iratminták 
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Részvételi jelentkezés fedőlapja 

Eredeti   

RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS REGISZTRÁCIÓS LAPJA 

 „KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK” 

TÁRGYÚ GYORSÍTOTT MEGHÍVÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 

Kelt:  ....................... ,2013. .................... . ...  . 

                                                   ……………………………… 

                                  cégszerű aláírás, bélyegző 

                                                            
1 A Képviselő cég nyilatkozik közös jelentkezés esetén a további jelentkező adatairól. Több közös részvételre 
jelentkező esetén értelemszerűen több céget kell megjelölni a fenti adatokkal. 

Az önálló részvételre jelentkező neve 
(Képviselő cég)1:  .................................................................................  

székhelye:  .................................................................................  
Jelen eljárásban a kapcsolattartó neve:  .................................................................................  

:  

telefonszáma:  .................................................................................  

fax száma:  .................................................................................  

e-mail címe:  .................................................................................  

A közös részvételre jelentkező neve:  .................................................................................  

székhelye:  .................................................................................  
Kapcsolattartó neve:  .................................................................................  

telefonszáma:  .................................................................................  

fax száma:  .................................................................................  

e-mail címe:  .................................................................................  
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Felolvasólap 

  

„KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK” 
  

tárgyú gyorsított meghívásos közbeszerzési eljáráshoz 
 

 

Részvételre jelentkező neve (Képviselő cég)2:  .................................................................................  

székhelye:  .................................................................................  

 

A közös részvételre jelentkező neve:  .................................................................................  

székhelye:  .................................................................................  

 

 ................................ , 2013.  ..........................   .......... . 

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

cégszerű aláírás 

 

                                                            
2 A Képviselő cég itt szintén nyilatkozik a további jelentkező nevéről és székhelyéről közös jelentkezés esetén. 
Több közös részvételre jelentkező esetén értelemszerűen több céget kell megjelölni a fenti adatokkal. 
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Részvételi nyilatkozat 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

Alulírott részvételre jelentkező a KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK tárgyú gyorsított 
meghívásos közbeszerzési eljárásban az alábbiakról nyilatkozom: 

A részvételi felhívásban és a kiegészítő iratokban foglalt feltételeket elfogadjuk, és magunkra 
nézve kötelező érvényűnek tekintjük.  

A részvételi jelentkezésben tett nyilatkozataink, valamint a részvételi felhívásban és a 
kiegészítő iratokban kért és benyújtott dokumentumok megfelelnek a valóságnak. 

Kijelentjük, hogy a részvételi szakaszból való továbbjutásunk esetén készek vagyunk az 
ajánlattételi felhívásra ajánlatot tenni. 

Nyilatkozom továbbá, hogy együttes jelentkezés esetén a fenti feltételeket a közös részvételre 
jelentkező(k) is teljesíti(k). 
 

 ................................ , 2013.  ..........................  ........... . 

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

cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezésről 

Alulírott részvételre jelentkező a KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK tárgyú gyorsított 
meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi felhívás VI.3.16. pontjában foglaltak szerint 
nyilatkozom, hogy a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés szerinti ellenőrzés 
érdekében a részvételi jelentkezésünket 1 (egy) példányban CD elektronikus adathordozón, 
elektronikus formában jelszó nélkül olvasható pdf file-ként benyújtottuk, amely elektronikus 
adathordozón benyújtott részvételi jelentkezés a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 

 

 ................................ , 2013.  ..........................  ........... . 

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

cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja 
és a Kbt. 55. § (5) bekezdés alapján* 

Alulírott részvételre jelentkező a KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK tárgyú gyorsított 
meghívásos közbeszerzési eljárásban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján kijelentem, 
hogy alvállalkozóval (A megfelelő szövegrész aláhúzandó!) 

• nem fogunk szerződést kötni .  

• szerződést fogunk kötni a következő munka-, részfolyamatok vonatkozásában, 
mégpedig : …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
A Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a teljesítésbe a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozó(ka)t (A megfelelő szövegrész 
aláhúzandó!) 

• nem kívánunk bevonni. 

• be kívánunk vonni, melyek az alábbiak: 

Neve Székhelye Százalékos arány (a teljesítés 
értékéből) (%) 

   
   

(A táblázat további sorokkal bővíthető!)
A Kbt. 55. § (5) bekezdés alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásába más 
szervezetet (A megfelelő szövegrész aláhúzandó!) 

• nem kívánunk bevonni. 

• be kívánunk vonni, melyek az alábbiak: 

Neve Székhelye Alkalmassági követelmény 
megjelölése**

Bevonás 
módja***

    
    

(A táblázat további sorokkal bővíthető!)
A Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítésébe nem vonok be 
olyan alvállalkozót,valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet,aki, 
illetőleg, amely a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjaiban, az 56. § (2) bekezdésében, az 
57. § (1) bekezdésének a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik. 

 ................................ , 2013.  ..........................  ........... . 

 ........................................................  
cégszerű aláírás 

                                                            
* Nyilatkozni abban az esetben is kell, ha a részvételre jelentkező nem kíván a teljesítésbe alvállalkozó(ka)t 
bevonni. 
** A részvételi felhívás alkalmassági követelményre vonatkozó pontjának megjelölése, melynek igazolása 
érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. 
*** A Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint. 
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Igazolás az igénybevett erőforrások tekintetében 

Kbt. 55. § (5) bekezdésének értelmében: 

„Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a 
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. […] A kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.” 
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Igazolás szakemberek bemutatásáról 

 
 
A 310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 15.§ (3) bek. d) pont és Részvételi felhívás III.2.3.3. pontja 
alapján az ajánlattevőnek be kell mutatnia azon szakembereket, akiket a szerződés 
teljesítésébe be kíván vonni. Ezen túlmenően a tőlük származó szakmai önéletrajzok 
becsatolása is szükséges, amelyekből egyértelműen kiderül a szakmai tapasztalat. 
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Nyilatkozat a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állásáról* 

(Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetén) 
Alulírott ………………… (név), mint a(z) ………………… (cég) nyilatkozattételre jogosult 
képviselője a KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK tárgyú gyorsított meghívásos közbeszerzési 
eljárásban részvételre jelentkező ……………… (részvételre jelentkező neve) alkalmassága 
igazolásában részt vevő szervezeteként kijelentem, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 ................................... , 2013.  .............................  ............ . 

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

cégszerű aláírás 

Alulírott ………………… (név), mint a(z) ………………… (cég) nyilatkozattételre jogosult 
képviselője a KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK tárgyú gyorsított meghívásos közbeszerzési 
eljárásban részvételre jelentkező ……………… (közös részvételre jelentkező neve) alkalmassága 
igazolásában részt vevő szervezeteként kijelentem, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 ................................... , 2013.  .............................  ............ . 

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

cégszerű aláírás 

 

 (Alkalmasság igazolásában részt vevő személy esetén) 
Alulírott ………………… (név) a  KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK tárgyú gyorsított meghívásos 
közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező ……………… (részvételre jelentkező neve) 
alkalmassága igazolásában részt vevő személyeként kijelentem, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 ................................... , 2013.  .............................  ............ . 

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

aláírás  

Alulírott ………………… (név) a  KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK tárgyú gyorsított meghívásos 
közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező ……………… (közös részvételre jelentkező neve) 
alkalmassága igazolásában részt vevő személyeként kijelentem, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 ................................... , 2013.  .............................  ............ . 

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

aláírás 

                                                            
* Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek/személynek kell nyilatkoznia. 
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Kizáró okokról szóló nyilatkozat* 

 

Alulírott részvételre jelentkező a KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK tárgyú gyorsított 
meghívásos közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy cégünkkel, mint részvételre 
jelentkezővel szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
56. § (1) bekezdés a) � j) pontjaiban; valamint az 57. § (1) bekezdés a) � d) és f) pontjaiban 
foglalt kizáró okok. 

 ................................ , 2013.  ..........................  ........... . 

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

cégszerű aláírás 

 

 

                                                            
*Közjegyző által hitelesített nyilatkozat csatolandó, figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2‐3. §‐
aiban foglaltakra. 
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Nyilatkozat a kizáró okokról nem magyarországi letelepedésű 
szervezet esetén 3 4 

 

Alulírott részvételre jelentkező a KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK tárgyú gyorsított 
meghívásos közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a(z) ………………. (részvételre 
jelentkező / 10% feletti alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet*) székhelye szerinti ország 
(…………………) az alábbi kizáró okok hatálya alatt nem állok: 

• a 98/733/IB tanácsi együttes fellépés 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
bűnszervezetben való részvétel 

• a 98/742/IB tanácsi együttes rendelet 3. cikkének (1) bekezdése szerinti korrupció 
vagy az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktus 3. cikkben meghatározott korrupció 

• az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikk 
szerinti csalás 

• a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 
91/308/EGK tanácsi irányelv 1. cikk szerinti pénzmosás 

 

Nyilatkozom továbbá a következő nyilatkozatokkal és szervezetek által kibocsátott 
igazolásokkal, hogy az alábbi kizáró okok hatálya alá nem tartozom: 

• csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás és a hitelezőkkel kötött csődegyezség, 
üzleti tevékenység függesztése, illetve a nemzeti törvények, rendeletek szerint hasonló 
helyzet 

• csődeljárás, bírósági felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, csődegyezség vagy a 
nemzeti törvények, rendeletek szerint bármilyen hasonló eljárás alanya 

• az érintett ország jogi rendelkezései szerint nem ítélte el bíróság szakmai 
magatartással összefüggésben bűncselekmény elkövetése miatt 

• a letelepedése szerinti ország, illetve az ajánlatkérő szerv székhelye szerinti ország 
jogi rendelkezései szerint nem tett eleget társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségeinek 

• a letelepedése szerinti ország, illetve az ajánlatkérő szerv székhelye szerinti ország 
jogi rendelkezései szerint nem tett eleget adófizetési kötelezettségeinek. 

 

Ssz.** Kizáró ok 
megnevezése 

Kbt. 
szerinti 

megfelelés 
Igazolási mód Kibocsátó 

szervezet/személy 

     
     
     
     

                                                            
 A Képviselő cégen kívül a közös részvételre jelentkezőknek is be kell csatolnia ezt az iratot. 
 A beszerzendő igazolásokhoz az alábbi honlapon található tájékoztatás: 
http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do?selectedLanguage=en 
* A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 
** A táblázat további sorokkal bővíthető! 
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Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentésemet polgári 
jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában teszem meg, azért mindenkor helytállni tartozok. 

 ................................ , 2013.  ..........................  ........... . 

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

cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja és a Kbt. 
56. § (2) bekezdése alapján 

Alulírott részvételre jelentkező a KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK  tárgyú gyorsított 
meghívásos közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja vonatkozásában 
nyilatkozom, hogy cégünk olyan társaságnak minősül, melyet (A megfelelő szövegrész aláhúzandó!) 

• jegyeznek szabályozott tőzsdén. 

• nem jegyeznek szabályozott tőzsdén*. 

Szabályozott tőzsdén nem jegyzett részvételre jelentkezőként nyilatkozom, hogy cégünknek a 
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti természetes személy tényleges tulajdonosa 
(A megfelelő szövegrész aláhúzandó!) 

o nincsen. 

o nevét és állandó lakóhelyét feltüntettem az alábbi táblázatban: 

Neve Állandó lakóhelye 

  

  

(A táblázat további sorokkal bővíthető!)

A Kbt. 56. § (2) bekezdése vonatkozásában nyilatkozom, hogy cégünkben közvetetten vagy 
közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (A megfelelő szövegrész aláhúzandó!) 

• nincsen. 

• van, és az alábbiak ezek: 

Neve Székhelye 

  

  

(A táblázat további sorokkal bővíthető!)

Továbbá nyilatkozom, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) 
bekezdésében hivatkozott kizáró okok nem állnak fenn. 

 ................................... , 2013.  .............................  ............ . 

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

cégszerű aláírás 

                                                            
* Szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaságnak minősül az összes, tőzsdén egyáltalán nem jegyzett társaság is. 
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Nyilatkozat a Kbt. 58.§ (3) bekezdés alapján 

Alulírott részvételre jelentkező a KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK  tárgyú gyorsított 
meghívásos közbeszerzési eljárásban a Kbt. 58.§ (3) bekezdés vonatkozásában nyilatkozom, hogy 
cégünk a szerződés teljesítéséhez olyan alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásához olyan egyéb 
szervezetet vesz igénybe, ami nem tartozik a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alá.. 

 ................................... , 2013.  .............................  ............ . 

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

cégszerű aláírás 
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Aláírási címpéldány vagy hiteles aláírás-minta 

 

 

Benyújtandó a részvételre jelentkező, a 10% feletti alvállalkozó, illetőleg – ha ilyet a 
részvételre jelentkező igénybe vesz – az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal 
ellátták a részvételi jelentkezést (részvételi jelentkezésben szereplő iratot). Amennyiben a 
cégszerű aláírást nem cégjegyzésre jogosult, hanem a cégjegyzésre jogosult által 
meghatalmazott személy teszi meg, úgy az általuk aláírt meghatalmazás eredeti vagy hiteles 
másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz, továbbá a meghatalmazásnak a 
meghatalmazott személy aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-
mintáját is tartalmaznia kell egyszerű másolatban. 
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Nyilatkozat a pénzforgalmi szolgáltatókról* 
 

Alulírott részvételre jelentkező a KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK tárgyú gyorsított meghívásos 
közbeszerzési eljárásban a cégkivonatnak (kivonatnak, igazolásnak) megfelelően nyilatkozom, 
hogy az alábbi táblázatban feltüntetett pénzforgalmi szolgáltatók a táblázatban megjelölt pénzforgalmi 
számlákat vezetik a cég részére: 

Pénzforgalmi szolgáltató(k) megnevezése Pénzforgalmi számla száma 

  
  

(A táblázat további sorokkal bővíthető!)

Nyilatkozom, hogy a cégkivonattal összhangban a fenti táblázatban felsorolt pénzforgalmi 
szolgáltató(ko)n kívül más pénzforgalmi szolgáltató(A megfelelő szövegrész aláhúzandó!) 

• a cég részére pénzforgalmi számlát nem vezet. 

• is vezet pénzforgalmi számlát, melyek az alábbiak: 

Pénzforgalmi szolgáltató(k)megnevezése Pénzforgalmi számla száma 

  
  

(A táblázat további sorokkal bővíthető!)

A cégkivonatban még szereplő, de már megszüntetett pénzforgalmi számlát vezető pénzforgalmi 
szolgáltató (A megfelelő szövegrész aláhúzandó!) 

• nincs. 

• van, és a pénzforgalmi szolgáltatóra vonatkozóan a cégkivonatban még az alábbi táblázatban 
megjelölt, már megszüntetett pénzforgalmi számlák találhatók: 

Pénzforgalmi szolgáltató(k) 
megnevezése 

Pénzforgalmi számla száma Pénzforgalmi számla 
megszűnésének időpontja

   
   

(A táblázat további sorokkal bővíthető!)

 ................................... , 2013.  .............................  ............ . 

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

cégszerű aláírás 

                                                            
* A nyilatkozatot a részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozónak a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozóan csatolni 
kell a részvételi jelentkezéshez. 
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Pénzforgalmi szolgáltató(k)tól származó nyilatkozat(ok)* 

(„bankinformáció” a pénzforgalmi számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatótól) 

 

A pénzforgalmi szolgáltatótól származó nyilatkozatnak a részvételi felhívás alapján legalább 
az alábbiakat kell tartalmaznia: 

• A részvételre jelentkező pénzforgalmi számláján volt-e a részvételi felhívás 
feladásától, (azaz a részvételi felhívás VI.5. pontjában meghatározott időponttól) 
visszaszámított egy évben 60 napot meghaladó sorba állítás, 

• ha igen, mikor és mennyi ideig? 
A cégkivonatban még szereplő, de már megszüntetett pénzforgalmi számlákra vonatkozóan is 
szükséges a pénzforgalmi szolgáltató nyilatkozatát becsatolni abban az esetben, ha a számla 
megszüntetésére a részvételi felhívás feladásától (azaz a részvételi felhívás VI.5. pontjában 
meghatározott időponttól) visszaszámított egy évben került sor. 

 

                                                            
* A részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívás III.2.2. pontjában foglaltak szerinti valamennyi (a 
cégkivonatban szereplő) számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nyilatkozata csatolandó. A részvételi 
jelentkezésnek tartalmaznia kell valamennyi, a 2.14. sz. mellékletben megadott pénzforgalmi számlára 
vonatkozó pénzforgalmi szolgáltatótól származó nyilatkozatot. A részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak valamennyi pénzforgalmi 
szolgáltatótól származó nyilatkozata csatolandó! 
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Nyilatkozat az árbevételről* 

 

Alulírott részvételre jelentkező/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy)**a 
KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁS tárgyú gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárásban a 
részvételi felhívás III.2.2. pontjában megkövetelt alkalmasságról, az előző három évre 
vonatkozó (2010., 2011., 2012.) teljes, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából  
származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételemről az alábbi táblázatban 
foglaltak szerint nyilatkozom: 

 

Év 

Évi teljes – általános 
forgalmi adó nélkül 
számított –árbevétel 

(Ft/év) 

Évi közbeszerzés 
tárgyából származó – 
általános forgalmi adó 

nélkül számított –
árbevétel (Ft/év) 

2010  
2011  
2012  

 ................................ , 2013.  ..........................  ........... . 

 

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

cégszerű aláírás 

 

                                                            
* Amennyiben az alkalmasság igazolásához a részvételre jelentkező más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodik (Kbt. 55. § (5) bekezdés), abban az esetben a részvételre jelentkezőnek az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezettel együttesen kell az előírt alkalmassági követelménynek megfelelnie. A részvételre 
jelentkezőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek külön-külön kell nyilatkoznia a saját 
árbevételéről. 
** A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 
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Nyilatkozat referenciáról* 

Alulírott részvételre jelentkező/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy)** a 
KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁS tárgyú gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárásban a 
részvételi felhívás III.2.3.2.) pontjában megkövetelt alkalmasság teljesítéséhez referenciaként 
cégünk alábbi teljesítéseit jelölöm meg: 

 
Részvételre 
jelentkező 

(vagy közösen 
jelentkezők)5 

Szerződést kötő másik fél adatai 

A referencia 
tárgya*** 

Teljesítés 
ideje (év, 
hónap, 
nap)**** 

Az 
ellenszolgál-
tatás nettó 

összege (Ft) 
vagy a korábbi 

referencia 
mennyiségére 
utaló más adat 

megjelölése 

 
 

Megnevezése Megnevezése Címe Elérhetősége 

A teljesítés 
szerződés-

szerű volt-e? 
(igen / nem) 

        
        
        
        
        

 (A táblázat további sorokkal bővíthető!) 

 ................................ , 2013.  ..........................  ........... . 

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

cégszerű aláírás 

 

                                                            
* Amennyiben az alkalmasság igazolásához a részvételre jelentkező más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodik (Kbt. 55. § (5) bekezdés), abban az esetben a részvételre jelentkezőnek az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezettel együttesen kell az előírt alkalmassági követelménynek megfelelnie. A részvételre 
jelentkezőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek külön-külön kell nyilatkoznia a saját 
referenciájáról. 
** A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 
5 A Részvételre jelentkező itt megjelöli azokat a cégeket is, akikkel együttműködve teljesített megbízásokat. 
közös referencia munkák esetén is mindkét vagy több régebben együttműködőnek együttesen alá kell írnia a 
Nyilatkozatot. 
*** A referencia tárgya oszlopban a részvételi felhívás III.2.3.2.) pontjában leírtakkal összhangban a 
„gyógyszervegyészeti kutatási szolgáltatás ismertetését” kérjük feltüntetni. 
**** A referencia nyilatkozatban napra pontosan (év, hónap, nap) kell megadni a teljesítés idejét, hogy 
egyértelműen megállapítható legyen, hogy a nyilatkozat szerinti referencia a részvételi felhívás feladásának 
napjától (a részvételi felhívás VI.5. pontjában foglalt időponttól) visszafelé számított három évre vonatkozik. 
Folyamatos teljesítésről beszélünk, ha részvételre jelentkező egy szervezet részére a három év alatt folyamatosan 
végzett teljesítést. A folyamatos teljesítések egy referenciának tekintendők, így ezeket a nyilatkozatban 
feltüntethetik egy soron is, de ekkor a teljesítés idejeként a teljesítés időintervallumát kell megjelölni a 
táblázatban. Az időintervallum kezdő napja (év, hónap, nap) nem lehet korábbi a részvételi felhívás feladásának 
napjától visszafelé számított harmadik év kezdőnapjánál, az időintervallum vége, utolsó napja (év, hónap, nap) 
pedig legkésőbb a részvételi felhívás feladásának időpontja lehet. 
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Referencia nyilatkozat(ok)/igazolás(ok) 

 

 

A részvételi felhívás III.2.2.) pontjában megkövetelt alkalmasságot az alábbiak szerint kell 
igazolni. 

Alkalmas a részvételre jelentkező, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított megelőző három évben legalább összesen nettó 90 millió HUF értékű 
referenciával kutatási szolgáltatásra vonatkozóan. A később megalapított és működését kezdő 
Részvételre jelentkező működése során keletkezett árbevételt igazol. 
 

A referencia nyilatkozatot/igazolást a referencia nyilatkozatban/igazolásban szereplő 
referenciá(k)ra vonatkozóan kell becsatolni. 

A referencia nyilatkozatok/igazolások származhatnak azonos, illetve különböző 
felhasználóktól is. 

A referencia nyilatkozat(ok)nak /igazolás(ok)nak egyaránt tartalmazni(a)-(uk) kell a(z) 
elkészített táblázatban feltűntetett adatokat. 

 

A referencia nyilatkozat(ok) / igazolás(ok) tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
16. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiak szerint kell eljárni: 

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti 
szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 
2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, 
akkor az általa kiadott vagy aláírt igazolással kell alátámasztani a táblázatban 
feltűntetett információkat, 

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa 
adott igazolással, vagy a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt 
vevő más szervezet nyilatkozatával kell alátámasztani a táblázatban feltűntetett 
információkat. 
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Nyilatkozat a műszaki alkalmasságról  

 

 

 

Alulírott részvételre jelentkező a KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK tárgyú gyorsított 
meghívásos közbeszerzési eljárásban a Részvételi felhívás III.2.3. 1-6. pont szerinti 
Nyilatkozatokat a következőkben külön-külön mellékelem, egyúttal ezúton nyilatkozom, hogy 
a jelentkezőként  a közbeszerzés tárgyában meghatározott szolgáltatáshoz - az előírt műszaki 
alkalmassági és szakmai feltételekkel együttesen és összességében  - rendelkezem.   

  

 

 ................................ , 2013.  ..........................  ........... . 

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

cégszerű aláírás 

 

 



29 
 

Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról 

Alulírott részvételre jelentkező a KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK tárgyú gyorsított 
meghívásos közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 
szerint. (A megfelelő szövegrész aláhúzandó!) 

• 3. § (1) bekezdése szerinti KKV-nak minősül 
• 3. § (2) bekezdése szerint a KKV kategórián belüli kisvállalkozásnak minősül 
• 3. § (3) bekezdése szerint a KKV kategórián belüli mikrovállalkozásnak minősül 
• nem esik a Kkvt. hatálya alá. 

 ................................ , 2013.  ..........................  ........... . 

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

cégszerű aláírás 
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2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) szerint 

3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy 
mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 

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

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg. 
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Nyilatkozat a nem magyar nyelvű iratok 
felelős magyar fordításáról 

 

 

Alulírott részvételre jelentkező a KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK tárgyú gyorsított 
meghívásos közbeszerzési eljárásban a részvételi felhívás VI.3.4. pontjával összhangban, 
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a részvételi jelentkezésben csatolt 
dokumentumokat felelős magyar fordításban nyújtottam be és ezen fordítások az eredeti 
dokumentum tartalmával megegyeznek. 

 ................................ , 2013.  ..........................  ........... . 

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

cégszerű aláírás 
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Változásbejegyzési kérelem* 

 

 
  

                                                            
* A  Részvételre jelentkező a cégét érő, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi 
jelentkezéshez csatolni köteles a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 
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Nyilatkozat IN VIVO vizsgálatokról 

 

Alulírott részvételre jelentkező a KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK tárgyú gyorsított 
meghívásos közbeszerzési eljárásban, a Részvételi felhívás III.2.3.) pontjában foglaltaknak 
megfelelően nyilatkozom arról, hogy a 2012. évben a közös részvételre jelentkezővel 
együttesen 150 (azaz százötven) IN VIVO vizsgálatot elvégeztünk és erre vonatkozóan az 
alábbi megbízóknál (vizsgálatok száma is): 

………………………….       …… db 

………………………….        …… db 

…………………………...      ……. db 

….. magyar és/vagy …… európai megbízást teljesítettünk. 

 ................................ , 2013.  ..........................  ........... . 

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

cégszerű aláírás 
 

 

A közös részvételre jelentkező arról nyilatkozik, hogy 2012. évben az alábbi IN VIVO 
vizsgálatokat végezte el: 

………………………….       …… db 

………………………….        …… db 

…………………………...      ……. db 

 

 

 ................................ , 2013.  ..........................  ........... . 

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

cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat alkalmas szoftverek meglétéről 

 

Alulírott részvételre jelentkező a KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK tárgyú gyorsított 
meghívásos közbeszerzési eljárásban, a Részvételi felhívás III.2.3.5.) pontjában foglaltaknak 
megfelelően arról nyilatkozom, hogy a rendelkezem toxikokinetikai és farmakokinetikai 
értékelésekhez szükséges validált, GLP-konform értékelő szoftverekkel az alábbiak szerint: 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

 ................................ , 2013.  ..........................  ........... . 

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

cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat izotópos vizsgálatok engedélyeiről 

 

 

Alulírott részvételre jelentkező a KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK tárgyú gyorsított 
meghívásos közbeszerzési eljárásban, a Részvételi felhívás III.2.3.5.) pontjában foglaltaknak 
megfelelően arról nyilatkozik, hogy végezhet izotóppal jelzett vegyülettel munkálatokat a 
………………… számú ………… által …… év ….. hó …… napján kiadott és ……. év …. 
hó …. napjáig érvényes engedély alapján. 

 ................................ , 2013.  ..........................  ........... . 

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

cégszerű aláírás 
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Vizsgálati eszközök táblázati összefoglalója 

 

Alulírott részvételre jelentkező a KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK tárgyú gyorsított 
meghívásos közbeszerzési eljárásba az alábbi táblázati összefoglalóval igazolom a vizsgálatok 
elvégzéséhez szükséges és alkalmas műszerek, eszközök meglétét6: 

• az állatkísérletek (patkány, kutya) elvégzéséhez szükséges berendezések pl. rágcsálók 
és nagy állatok tartására alkalmas, egyébként GLP-nek megfelelő állatház a standard 
és egyéb gyakran alkalmazott fajok és az utolsó hatósági állatház audit idejének 
megjelölésével;  

• az ADME paraméterek (pl. radioaktív vegyülettel történő munka) kiértékeléséhez 
szükséges műszerek, illetve a biztonság-farmakológiai mérések lefolytatásához 
szükséges eszközök; 

• analitikai vizsgálatokhoz szükséges műszerek: 2 LC-MS/MS 2 HPLC, analitikai, 
mikroanalitikai mérlegek, folyadékszcintillációs számláló, átfolyó radioaktivitás 
detektor, tocount radiometer, formuláció analízis, bioanalízis, radiometria; 

• egyéb vizsgálati műszerek: sejtszámláló berendezés (cell counter), klinikai kémiai 
elemző automaták, koagulometer, histopathologiai feldolgozó értékelő berendezések. 
 

      

      

      

      

      

Figyelem! A táblázat szükség szerint át-alakítható, azonban a négyféle választ a táblázatban 
el kell helyezni. /A táblázatot a jelentkezőnek a Részvételi felhívás III.2.3.5 utolsó öt 
bekezdésében megadottak szerinti adatokkal kell elkészíteni/ 

 
 

 

 ................................... , 2013.  .............................  ............ . 

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

cégszerű aláírás 
  

                                                            
6 A Képviselő cég megjelöli a táblázatban azokat az eszközöket is, amelyeket a közös jelentkező tud 
rendelkezésre bocsátani: az eszköz és a másik jelentkező megnevezésével. 
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Titoktartási nyilatkozat 

 

Alulírott részvételre jelentkező a KUTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK tárgyú gyorsított 
meghívásos közbeszerzési eljárásban kötelezi magát, hogy a Ptk. 81.§ (2) bekezdés szerinti 
üzleti titkot (az Ajánlatkérő gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tényt, 
információt, megoldást vagy adatot, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által 
történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci 
érdekeit sértené vagy veszélyeztetné) megőriz. 

Tudomásul vettem, hogy a szolgáltatás elvégzésének időtartama alatt és az azt követő három 
évig a szolgáltatás tárgyát képező vizsgálatokról sem hozható semmilyen adat, tény 
nyilvánosságra az Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 

 

 ................................ , 2013.  ..........................  ........... . 

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

cégszerű aláírás 
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Az Ajánlatkérő felhívja a Részvételre jelentkező figyelmét a Kbt. üzleti titok védelmére 
vonatkozó 80.§-ban foglaltakra: 
 80. § (1) Az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlatában, illetve a részvételi jelentkezésben, 
valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) 
bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó 
iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan 
információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)-(3) bekezdés szerinti 
elemeket. 

(2) Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan 
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra 
hozatalát, amely a 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául 
szolgáló - a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az 
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

(3) Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra 
hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, 
külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül 
üzleti titoknak. 

(4) Az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem 
lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, 
amely a (2)-(3) bekezdés körébe tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő (részvételre jelentkező) kérheti, 
hogy más ajánlattevő ajánlatának (részvételre jelentkező részvételi jelentkezésének) azon részeibe 
betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet 
készíteni. Az iratbetekintést munkaidőben kell biztosítani, a betekintést kérő által javasolt napon. 
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CD* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
* A részvételi jelentkezéshez csatolt CD mellékletnek tartalmaznia kell a Részvételi felhívás VI. 3. 16.) pontban 
előírtakat. 
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Függelék 

A Részvételi felhívás közzétett anyaga 
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sbatori@ubichempharma.com  +36 13475061  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): ubichempharma.com 
A felhasználói oldal címe (URL): http://ubichempharma.com 
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): http://ubichempharma.com 
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): 
http://ubichempharma.com 
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. 

  
További információ a következő címen szerezhető be 
  [x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

[ ] Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) 
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a 
következő címen szerezhetők be 
  [x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

[ ] Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani 
  [x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

[ ] Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) 
  

I.2) Az ajánlatkérő típusa 

[ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, 
valamint regionális vagy helyi részlegeik 

[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 
[ ] Regionális vagy helyi hatóság 
[ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal 

[ ] Közjogi intézmény 
[ ] Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi 

szervezet 
[x] Egyéb (nevezze meg): Korlátolt felelősségű társaság 

formában működő magáncég  

I.3) Fő tevékenység 

[ ] Általános közszolgáltatások 
[ ] Honvédelem 
[ ] Közrend és biztonság 
[ ] Környezetvédelem 
[ ] Gazdasági és pénzügyek 
[x] Egészségügy 

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
[ ] Szociális védelem 
[ ] Szabadidő, kultúra és vallás 
[ ] Oktatás 
[ ] Egyéb (nevezze meg):  

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem  
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)  

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

II.1) Meghatározás  

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:  

Kutatási szolgáltatás, kinolol gyógyszerjelölt preklinikai és klinikai kifejlesztése Alzheimer-kór ellen, az első fázisig tartó 
kutatási szakaszt beleértve.  

II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye  

(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább 
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) 

[ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatásmegrendelés  

[ ] Kivitelezés  [ ] Adásvétel  Szolgáltatási kategória száma 8  
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[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a 
nyertes ajánlattevő által meghatározott 
követelményeknek megfelelően 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek 
kombinációja 

A szolgáltatási kategóriákat lásd a 
C1. mellékletben 

 

A teljesítés helye: 

1097 Budapest, Illatos út 33.  

NUTS-kód HU101  

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk  

[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul 

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul  

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )  

[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma  

vagy 

(adott esetben), maximális létszáma  

[ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

A keretmegállapodás időtartama  

Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:  

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:  

  

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak 
számokkal)  

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:  

vagy 

és között Pénznem:  

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):  

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:  

Komplex kutatási feladatok egy fejlesztési fázisban levő új gyógyszer preklinikai jellemzésére, mely kiterjed a vegyület 
abszorpciójára és eloszlására vonatkozó kísérletekre és tanulmányokra, a metabolikus vizsgálatokra ( PK/ADME 
tulajdonságok) és a toxikológiai, valamint genotoxicitási vizsgálatok állatokon történő elvégzésére, illetve a biztonsági 
farmakológiára. A vizsgálatok belső homogenitását biztosítani kell a későbbi hatósági engedélyek megalapozása miatt.  

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 

  Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 73111000-3   LA23-9   RA01-9   RA13-5 
 

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk  

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: [x] igen [ ] nem  
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II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban 
is használható )  

A beszerzés részekből áll: [ ] igen [x] nem  

(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók  

[ ] egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre 

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk  

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem  

  

  

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség  

II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)  

Komplex kutatási feladatok egy fejlesztési fázisban levő új gyógyszer preklinikai jellemzésére, mely kiterjed a vegyület 
abszorpciójára és eloszlására vonatkozó kísérletekre és tanulmányokra, a metabolikus vizsgálatokra ( PK/ADME 
tulajdonságok) és a toxikológiai, valamint genotoxicitási vizsgálatok állatokon történő elvégzésére, illetve a biztonsági 
farmakológiára. A vizsgálatok belső homogenitását biztosítani kell a későbbi hatósági engedélyek megalapozása miatt.  

(adott esetben, csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: 90.000.000 Pénznem: HUF  

vagy 

és között Pénznem:  

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)  

Vételi jog (opció) [ ] igen [x] nem  

(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: 

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)  

A szerződés meghosszabítható [ ] igen [x] nem  

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között  

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a 
további szerződések tervezett ütemezése:  
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

  

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje 

Az időtartam hónapban: 7 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

vagy 

Kezdés (nap/hónap/év) 
Befejezés (nap/hónap/év) 

  

  

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek  
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III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)  

Az ajánlattevővel kötött szerződés a teljes szolgáltatás elvégzéséről szól, s a szolgáltatás szakaszokból áll, ám ha 
valamelyik szakaszban olyan eredmény születik, amely szerint értelmetlen a következő szakasz feladatait elvégezni, a 
felek kölcsönösen – jogkövetkezmények nélkül - elállhatnak a folytatástól.  
Meghiúsulási kötbér: A szerződés teljesítésének meghiúsulásával kapcsolatos igények biztosítékaként Ajánlatkérő a 
szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért ír elő. 
 
Késedelmi kötbér: A szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Ajánlatkérő a szerződés 
szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-nak megfelelő mértékű késedelmi kötbért ír elő naponta azzal, hogy a 
kötbér maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a. 
 
Kötbér hibás teljesítés esetére: A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Ajánlatkérő a 
szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-nak megfelelő mértékű hibás teljesítés miatti kötbért ír elő 
a kijavításig naponta, azzal, hogy a kötbér maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 5 %-a. 
 
Jótállás: Az elvégzett kísérleti eredmények pontosságáért és hitelességéért a jegyzőkönyvek átadás-átvételétől számított 
36 hónap. 
A Kutatási szerződés tervezetét az ajánlatkérő az ajánlati felhívás Dokumentációjának részeként fogja megküldeni a 
Meghívottaknak.  

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

Az Ajánlatkérő előleget nem fizet, egy-egy kutatási szakasz teljesítése esetén az ajánlattevő részletfizetést vállal. 
A Kbt. 130.§ (1) bekezdésre és a Ptk. 292/B.§ szakaszra tekintettel az Ajánlatkérő az Ajánlattevő teljesítésétől, vagy az 
arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozik a teljesítés igazolásáról.  

  

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)  

Ajánlatkérő projekttársaság létrehozásához nem járul hozzá.  

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)  

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak [x] igen [ ] nem  

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása  

A kutatási tevékenység eredményeként létrejött szellemi termék hasznosítása lehet külön megállapodás tárgya. 
A vizsgálatok tárgyát képező vegyületet, illetve annak izotóppal jelzett származékát kizárólag az ajánlatkérő szolgáltatja. 
A kutatási szolgáltatás teljesítése során keletkező minden adat, dokumentum és megállapítás üzleti titokként kerül 
meghatározásra. A szolgáltatási tevékenység egyetlen szakaszában sem hozható semmi sem nyilvánosságra.  

  

III.2) Részvételi feltételek  

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdés hatálya alá tartozik, amit a 310/2011 (XII. 
23.) Korm.rend. 2.§ bek. szerint igazol. 
Nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, 
aki a Kbt. 56. § (1) bek. pontjának hatálya alá tartozik. 
 
Igazolási mód: 
A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rend. 2.§ a)-i) 
pontjai alapján, valamint igazolást nyújt be a Kbt. 56. § (2) bekezdésre vonatkozóan a Korm. rendelet 2. § j) pontja 
szerint. 
A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező a Kbt. 56.§ (1) bek. a)-d); f); h) és i) pontok esetén a 
Korm.rend. 4.§ a) pont szerinti igazolást nyújt be. A Kbt. 56.§ (1) bek. e) pont esetén a Korm.rend. 4.§ b)-c) pontjai 
szerint nyújt be igazolást. A Kbt. 56.§ (1) bek. kc) pontját a részvételre jelentkező a Korm.rend. 4.§ fc) pontja szerint 
igazolja. A Kbt. 56.§ (2) bekezdését a Korm.rend. 4.§ g) pontja alapján szükséges igazolni. 
A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez 
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nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya 
alá.  

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

• A részvételi jelentkezésben csatolni kell a 310/2011. 
(XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
az elmúlt 3 üzleti évben általános forgalmi adó nélkül 
számított - a közbeszerzés tárgyából (kutatási szolgáltatás) 
összesen származó – legalább 90 millió Ft nettó 
árbevételéről szóló – nyilatkozatot. A később megalapított 
és működését kezdő Részvételre jelentkező működése 
során keletkezett árbevételt igazol. 
 
• A részvételre jelentkező pénzforgalmi számláján nem 
volt a részvételi felhívás feladásától, (azaz a részvételi 
felhívás VI.5. pontjában meghatározott időponttól) 
visszaszámított egy évben 60 napot meghaladó sorba 
állítás, amit a Részvételre jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) 
Korm.rend. 14.§ (1) bek. a) pont alapján, a közbeszerzést 
megindító felhívástól visszafelé számított elmúlt egy évre 
vonatkozóan pénzintézettől származó nyilatkozattal igazol.
 
A Részvételre jelentkező a meghívásos közbeszerzési 
eljárásban az előírt alkalmassági követelményeknek 
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (5) bekezdéseinek 
figyelembevételével.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) 

• Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha az elmúlt három 
üzleti évben összesen, a közbeszerzés tárgya (kutatási 
szolgáltatás) szerinti nettó árbevétele nem érte el a 90 
millió Ft-ot; Ugyancsak alkalmatlan az a később 
megalapított és működését kezdő Részvételre jelentkező, ha 
nem igazol a közbeszerzés tárgyából (kutatási szolgáltatás) 
származó, működése során keletkezett árbevételt. 
• Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha pénzforgalmi 
számláján volt a részvételi felhívás feladásától, (azaz a 
részvételi felhívás VI.5. pontjában meghatározott 
időponttól) visszaszámított 60 napot meghaladó sorba 
állítás az elmúlt egy évre vonatkozóan. 
 
Amennyiben a részvételre jelentkező más szervezet 
(személy) erőforrásának igénybevételére hivatkozik, 
alkalmatlan a jelentkezése, ha ezen szervezetnek 
(személynek) nem csatolja azon nyilatkozatát, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt.  

  

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

1.Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy 
rendelkezik az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakemberekkel 
- legalább 3 fő, a munkát irányító szakemberrel, aki 
rendelkezik egyetemi végzettséggel és legalább hároméves 
kutatói gyakorlattal, 
 
- legalább 5 fő, a munkát végző olyan szakemberrel, aki 
rendelkezik egyetemi végzettséggel és legalább egyéves 
kutatói gyakorlattal. 
A Részvételre jelentkező ezek meglétét a 310/2011. 
(XII.23.) Korm.rend. 15.§ (3) bek. d) pontja szerint a 
szakemberek megnevezésével, képzettségük és szakmai 
tapasztalatuk ismertetésével igazolja. Ajánlatkérő a Kbt. 
55.§ (2) bekezdésére tekintettel mind a szakmai végzettség, 
mind a kutatói gyakorlat meglétét a vizsgálatok pontossága 
és a tévedések elkerülése érdekében alapvető 
követelményként írja elő a Részvételre jelentkezők 
számára. 
 
2. A részvételre jelentkezőnek igazolnia kell a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően, az alkalmasság 
minimumkövetelményeit. 
Az alkalmasságot a Korm.rend. 16.§ (1) és (2) 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) 

Alkalmatlan az a részvételre jelentkező, amennyiben  
1. Nem rendelkezik 
- az előírt számú és képzettségű irányítást végző 
szakemberekkel: 
 
- az előírt számú és képzettségű munkát végző 
szakemberekkel.  
 
 
2. Nem tesz a 2. sz. alkalmassági feltételnek mindenben 
megfelelő jognyilatkozatot és/vagy azt nem a hivatkozott 
Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően nyújtja be. 
 
 
3. A részvételre jelentkező nem alkalmas a szolgáltatás 
elvégzésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás 
közzétételétől számított megelőző három évben nem 
végzett el legalább 150 IN VIVO vizsgálatot, vagy nem 
kapott erre vonatkozó legalább 3 magyar és/vagy európai 
megbízást. 
 
4. A hivatkozott Kormányrendeletben előírtaktól eltérően 
vagy nem az előírtaknak megfelelő tartalommal nyújt be 
igazoló iratokat. 
 
5. A részvételre jelentkező alkalmatlan a szolgáltatás 
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bekezdésben foglaltak szerint kell igazolni, csatolnia kell 
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 
számított 3 év legjelentősebb, befejezett közbeszerzés 
tárgya szerinti gyógyszervegyészeti kutatási szolgáltatás 
ismertetését (referencianyilatkozat), amely tartalmazza 
legalább a teljesítés idejét (év, hónap megjelölésével), a 
szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, 
telefonszám), a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás 
összegét, nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, 
továbbá minden olyan adatot, amely alapján ajánlattevő 
alkalmassága megállapítható. 
3. A részvételre jelentkező akkor alkalmas a szolgáltatás 
elvégzésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás 
közzétételét megelőző 3 évben nem végzett el legalább 150 
IN VIVO vizsgálatot, vagy nem kapott erre vonatkozó 
legalább 3 magyar és/vagy európai megbízást. 
 
4. A Részvételre jelentkező a Korm.rend. 15.§ (3) bek. d)-
f) pontjaiban foglaltaknak megfelelően nyújt be szakmai, 
illetve műszaki alkalmasságot igazoló iratokat.  
 
5. Műszaki alkalmasság 
A részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 15. § (3) bekezdés alapján a szerződés 
teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai 
alkalmassága igazolható az e) pont alapján, a teljesítéshez 
rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki 
felszereltség leírásával. Ilyenek az állatkísérletek (patkány, 
kutya) elvégzéséhez szükséges berendezések, rágcsálók és 
nagy állatok tartására alkalmas, egyébként GLP-nek 
megfelelő állatház a standard és egyéb gyakran alkalmazott 
fajok és az utolsó hatósági állatház audit idejének 
megjelölésével. Minimum követelmény: állatszoba-szám 
min. 2 rágcsáló, 2 nagytestű állat számára. Az ADME 
paraméterek (különösen radioaktív vegyülettel történő 
munka) kiértékeléséhez szükséges műszerek, illetve a 
biztonság-farmakológiai mérések lefolytatásához 
szükséges eszközök. Szükséges bemutatni, hogy a 
kísérletek elvégzésének és a vizsgálatok GLP körülményei 
biztosítottak. Ezzel párhuzamosan igazolandó az utolsó 
audit időpontja, illetve a GLP tanúsítvány genotoxicitási, 
biztonságfarmakológiai, farmakokinetikai, ADME, 
bioanalitikai, analitikai és klinikai kémiai vizsgálatokra. 
 
Szükséges továbbá validált, GLP-konform értékelő 
szoftverek megléte a toxikokinetikai és farmakokinetikai 
értékelésekhez. A részvételre jelentkezőtől elvárt a 
hatósági dokumentumok (IMPD/IB), technikai biztonsági 
jelentés, toxikológiai értékelő jelentés, összeállításában 
való jártasság. 
 
Az analitikai vizsgálatokhoz szükséges műszerek 
használatában való jártasság minimum követelményét 
biztosítani és igazolni szükséges, amelyek: 2 LC-MS/MS 2 
HPLC, analitikai, mikroanalitikai mérlegek, 
folyadékszcintillációs számláló, átfolyó radioaktivitás 
detektor, tocount radiometer, formuláció analízis, 
bioanalízis, radiometria. 
 
Szükséges az izotóppal jelzett vegyülettel történő 
munkálatok lehetőségének igazolása, mely tartalmazza az 
engedély adatait. 
 
Az egyéb vizsgálatokhoz szükséges műszerek minimum 
követelményei: sejtszámláló berendezés (cell counter), 
klinikai kémiai elemző automaták, koagulometer, 

elvégzésére, ha nem tudja bemutatni az előírtak szerinti 
műszaki alkalmasságát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 15. § (3) bekezdés e) pont alapján: a komplex 
feladat elvégzéséhez szükséges eszközök, berendezések 
műszerek, felszereltségek, illetve a GLP körülmények 
meglétét, valamint nem igazolja a validált GLP-konform-
értékelő szoftverek meglétét, továbbá az analitikai 
vizsgálatokhoz szükséges műszerek rendelkezésére állását. 
A hivatkozott műszerekre vonatkozó táblázatot áttekinthető 
és ellenőrizhető formában nem nyújtja be. 
 
6. Amennyiben a részvételre jelentkező más szervezet 
(személy) erőforrásának igénybevételére hivatkozik, 
alkalmatlan a jelentkezése, ha ezen szervezetnek 
(személynek) nem csatolja azon nyilatkozatát, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt.  
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histopathologiai feldolgozó értékelő berendezések. 
 
Az előzőekben jelzett vizsgálati eszközök, műszerek 
meglétét azokra vonatkozó típusmegjelölés és kapacitás 
meghatározás alkalmazásával, táblázati összefoglalóban 
kell a részvételi jelentkezésben benyújtani. 
 
Amennyiben a részvételre jelentkező más szervezet 
(személy) kapacitására támaszkodik, az alkalmassági 
minimumkövetelménynek való megfelelés igazolásán túl 
ezen szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  
 
6. A Részvételre jelentkező az előírt alkalmassági 
követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (5) 
bekezdésének figyelembevételével.  

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)  

[ ] A szerződés védett műhelyek számára fenntartott 

[ ] A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 

  

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek  

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [x] igen [ ] nem  

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

- 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 
- 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 
- 16/2000 (VI.8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
- IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT: A helyes munkavégzés gyakorlata nyitott radioaktív készítményeket 
alkalmazó munkahelyeken (OSSKI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ); Budapest 2011. július; ISBN 978-963-87459-7-2 
- 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről 
- 9/2001. (III. 30.) EüM-FVM együttes rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről  

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét 
[x] igen [ ] nem  

  

  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) Az eljárás fajtája  

IV.1.1) Az eljárás fajtája  

[ ] Nyílt  

[ ] Meghívásos  

[x] Gyorsított meghívásos  

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  
Tekintettel a Kbt. 85.§ (2) bekezdésében foglaltakra, a gyorsított eljárás alkalmazását az alapozza meg, hogy az 
ajánlatkérő saját kutatási terve - az Alzheimer-kórral kapcsolatos gyógyszerkutatásának területén - olyan szintet ért el, 
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hogy a pályázati tervekben előirányzott, más – a közbeszerzési eljárásban kiválasztott szolgáltató – általi, kutatási 
szolgáltatás során végzendő vizsgálatok (ADME paraméterek meghatározása, állatkísérletes toxikológiai munka, ill. 
biztonságfarmakológiai kísérletek) sürgősen szükségessé váltak. A meglévő munkaterv alapján a teljes preklinikai és a 
Fázis I. klinikai vizsgálat csak akkor végezhető el a megadott határidőre, ha a jelen közbeszerzésre irányuló eljárás a 
lehető legrövidebb idő alatt lebonyolítható.  

[ ] Tárgyalásos  

Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) [ ] igen [ ] 
nem  

(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell 
megadni) 

[ ] Gyorsított tárgyalásos  

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 

[ ] Versenypárbeszéd keretében  

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma  
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)  

A gazdasági szereplők tervezett száma 5  
vagy  
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

Ha a keretszám felső határát meghaladja az alkalmas jelentkezők száma, akkor a Kbt. 84.§ (5) bekezdése alapján - a 
rangsorolást - a jelentkezők között a szerződés teljesítéséhez szükséges, a III.2.3.1. és a III.2.3.5. alatt előírt minimális 
szakmai és műszaki alkalmasságot meghaladó, azaz az ott meghatározottaknál magasabb kapacitásokat biztosító vizsgálati 
alkalmassági feltételek igazolt megléte alapján végzi el az ajánlatkérő.  

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, 
versenypárbeszéd)  

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve 
a megtárgyalandó ajánlatok számát [ ] igen [ ] nem  

  

IV.2) Bírálati szempontok  

IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)  

[ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

vagy 

[x] Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint  

[x] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs 
lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) 

[ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben 
meghatározott részszempontok 

  Részszempont Súlyszám

1. legkedvezőbb árajánlat 35 

2. műszaki, szakmai megoldás színvonala 10 

3.
vizsgálati idő hossza (7 hónap vagy annál rövidebb határidő teljesítése a II.1.5. 
pontban foglalt feladatok elvégzésére) 

5 
 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem  
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(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 

  

IV.3) Adminisztratív információk  

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)  

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: [ ] igen [x] nem  

(igen válasz esetén) 

[ ] Előzetes tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) 

[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)  

A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2013/10/16 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00  

A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [x] nem  

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:  

A fizetés feltételei és módja: 

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  
Dátum: 2013/10/16 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00  

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos 
eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )  
Dátum: 2013/10/21 (nap/hónap/év) 

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók 

[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve 

[x] Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU  

[ ] Egyéb :  

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama  

-ig (nap/hónap/év) 
vagy 

Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
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IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:  

(adott esetben) Hely:  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) [ ] igen [ ] nem  

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

  

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)  

A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem  

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos [x] igen [ ] nem  
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: 

A projekt a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a 
középmagyarországi régióban tárgyú pályázathoz kapcsolódik; Kódszám: KMR12. A projekt a Magyar Kormány 
támogatásával a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 
finanszírozásával, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul 
meg.  

VI.3) További információk (adott esetben)  

VI.3.1 Ajánlatkérő tájékoztatja a Részvételi jelentkezőket, hogy saját kutatásai alapján jutott el a jelenlegi kutatási 
szolgáltatás igénybevételének szükségességéhez. Ajánlatkérő a támogatás megpályázását célzó Adatlapokon feltüntette, 
hogy a céljául tűzött feladat ellátásához külső erőt is igénybe kell vennie. Ennek ismeretében került sor a támogatás 
megítélésére és a jelen közbeszerzési eljárás megindítására. A beszerezni kívánt szolgáltatás ezért szakmailag nem önálló, 
hanem az ajánlatkérő kutatásaihoz szorosan kapcsolódó, attól sem lefolytatásában, sem eredményeiben el nem 
választható. A Részvételre jelentkező a szolgáltatás nyújtásával semmilyen önálló jogosultságot automatikusan – a 
gyógyszer-kutatási szolgáltatása eredményeként – nem szerez. 
VI.3.2 Az ajánlatkérő felhívja a Részvételi jelentkezőket, hogy a benyújtásra kerülő iratanyagukban árajánlatot nem 
tehetnek, s a megoldás módjára vonatkozóan is csak a műszaki alkalmassági feltételekben meghatározottakat közölhetik. 
VI.3.3 A részvételre jelentkezőktől az Ajánlatkérő Referencia nyilatkozatokat (önnyilatkozat formában) kér az elmúlt 
három esztendőben végzett a közbeszerzési eljárás tárgyát képező kutatási szolgáltatás tárgyában végzett tevékenységéről 
a Kbt. előírásainak megfelelően. 
VI.3.4 A kutatási szolgáltatás során kiemelt figyelmet kell fordítani a titoktartási előírásokra, különösen az üzleti titkok 
megőrzésére, amelyek vállalására vonatkozóan a Részvételre jelentkezőktől az ajánlatkérő külön Jognyilatkozatot kér.  
VI.3.5 Az ajánlatkérő a részvételre jelentkezők számára „Kiegészítő iratok” megnevezésű összeállítással kívánja segíteni 
a jelentkezési iratanyag összeállítását. A „Kiegészítő iratok”-at az Ajánlatkérő – a Kbt. 53.§ szerint - ingyenesen 
biztosítja. A „Kiegészítő iratok” elektronikus úton elérhetőek és letölthetőek a jelentkezési határidő lejártáig az 
ajánlatkérő képviselőjétől az sbatori@ubichempharma.com email címen. 
A részvételi jelentkezés feltétele a „Kiegészítő iratok” letöltése, melyet a Részvételre jelentkező vagy az általa megjelölt 
alvállalkozó köteles cégszerűen aláírt, faxon küldött nyilatkozatával (regisztrációs lap) igazolni. Az érvényes részvételi 
jelentkezés feltétele a„Kiegészítő iratok” letöltése, valamint a megküldött regisztrációs lap csatolása az ajánlatban. 
VI.3.6 Felhívjuk a Részvételre jelentkező figyelmét a Kbt. 26.§-ában foglaltakra.  
VI.3.7 Az eljárás és a részvételi jelentkezés nyelve a magyar nyelv. Ennek megfelelően a részvételi jelentkezéshez 
szükséges iratanyagokat magyar nyelven kell elkészíteni. A nem magyar nyelvű iratokat elegendő a részvételi jelentkező 
által felelős magyar fordításban és az eredeti nyelven egyaránt benyújtani. Felelős magyar fordítás esetén - Kbt. 36.§/3/ 
bek. - a Részvételi jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a fordítás az eredeti dokumentum tartalmával megegyezik. 
VI.3.8 A Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozókról - 
nemleges nyilatkozatot is csatolni kell, Kbt. 40.§ (1) bekezdés. 
VI.3.9 A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60.§ (5) bekezdése alapján a 2004. évi XXXIV.törvény (Kkvt.) 
szerinti minősítéséről.  
VI.3.10 A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt. 60.§ (6) bekezdés szerinti – a Kbt.62.§ (5) bekezdésében 
előírt - adatokat tartalmazó felolvasó lapot.  
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VI.3.11 Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-ában előírtaknak megfelelően biztosít hiánypótlási lehetőséget.  
VI.3.12 Ajánlatkérő a VI.3.4 pontra is hivatkozással felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 80.§-ában 
foglaltakra. 
VI.3.13 Ajánlatkérő alkalmazhatja a Kbt. 124.§ (4) bekezdésében foglaltakat. 
VI.3.14 Ajánlatkérő a 310/2011.(XII.23.) Korm.r. 20.§ (4) bekezdése szerint felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét 
arra, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a részvételre jelentkező 
pénzügyi és gazgazdasági, valamint szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a jelen részvételi felhívás III.2. 
alatti meghatározott gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmassági követelmények tekintetében. 
VI.3.15 Ajánlatkérő az eljárás során zöld szempontokat alkalmaz a 310/2011. (XII.23) Korm.r. 27.§(2) bek.szerint. 
VI.3.16 A Kbt. 61. § (1)bek. alapján az ajánlatkérő papír alapú részvételi jelentkezések benyújtását írja elő, ezért a 
részvételi jelentkezést EGY papír alapú példányban, írásban és zártan, a részvételi felhívásban megadott címre 
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a részvételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal 
mindenben megegyező elektronikus másolati példányok CD lemezen történő benyújtását. Részvételi jelentkezéshez 
csatolni kell a részvételre jelentkező cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a részvételi jelentkezés 
elektronikus formában benyújtott (jelszó és egyéb nyitásvédelem nélküli) olvasható példánya a papír alapú (eredeti) 
példánnyal megegyezik. 
VI.3.17 Benyújtandó a részvételre jelentkező, a 10% feletti alvállalkozó, illetőleg – ha ilyet a részvételre jelentkező 
igénybe vesz – az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon 
képviselő(k) aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett hiteles aláírás-mintának) egyszerű másolati 
példánya, akik aláírásukkal ellátták a részvételi jelentkezésben szereplő iratokat. Amennyiben – bármely okból – a 
cégszerű aláírást nem cégjegyzésre jogosult, hanem a cégjegyzésre jogosult által meghatalmazott személy teszi meg, úgy 
az általuk aláírt Meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példányát is csatolni kell a részvételi jelentkezéshez. 
VI.3.18 A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezéshez becsatolnia kell a jelentkező valamennyi pénzforgalmi 
számlájáról szóló önnyilatkozatot és a pénzügyi alkalmassági feltételben előírtak szerinti pénzintézeti nyilatkozatokat is. 
VI.3.19. A részvételi felhívás és a Kiegészítő iratok közötti – esetleges - eltérés esetén a részvételi felhívásban foglaltak az 
irányadóak. A felhívásban és a Kiegészítő iratokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
VI.3.20 Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be részvételi jelentkezést. Ebben az esetben a közös részvételre 
jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös jelentkezők nevében eljárni jogosult 
képviselőt megjelölni. A közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését. Ajánlatkérő ezúton is jelzi, hogy ahol a Kbt. 
az ajánlatkérő számára a részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [45. §], a 
hiánypótlás [67. §], a felvilágosítás [67. §] és indokolás [69-70. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös részvételre 
jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi 
meg. 
VI.3.21. A részvételre jelentkező nem tilthatja meg nevének, címének nyilvánosságra hozatalát, továbbá olyan adat 
nyilvánosságra hozatalát sem, amely adat a közérdekű adatok nyilvánosságra és közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, 
külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 
 
VI.3.22. Az Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat elsősorban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szerint rangsorolja 
a Kbt. 38.§ (3) bek. j) pontja a 71.§ (2) bek. és a 71.§ (4) bek. c) pontja alapján. Az Ajánlattevő bírálóbizottságot hoz létre, 
amelynek tagjai a sorba rendezés és a fordított arányosítás alkalmazásával végzi az értékelést az alábbiak szerint. A 
legkedvezőbb árajánlat (1) esetében a legjobb ajánlat kapja az első helyezést, a többi ajánlat az első ajánlathoz képest lesz 
második, harmadik, stb. Minden bírált ajánlat helyezést kap. A műszaki, szakmai megoldás (2) a közbeszerzés esetén a 
kb. tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagok az ajánlatokat külön-külön- értékelik, majd az előzőeknek 
megfelelően a legjobb ajánlat kapja az első helyezést, és így tovább. A vizsgálati idő hossza (3) esetén a fordított 
arányosítással végzi a bizottság az értékelést, a legrövidebb időtartamot vállaló kapja a legmagasabb értékelést és a 
leghosszabb időtartamú a legalacsonyabbat. A kapott pontok kerülnek megszorzásra a súlyszámmal. Az ajánlattevő a 
pontszámokat összeadja Ajánlattevőkként és a legmagasabb pontszámot elérő Ajánlattevő ajánlatát minősíti az 
összességében legelőnyösebb ajánlatnak. 
 
VI.3.23. A 310/2011. (XII.26.) Korm.rend. 7.§-ára tekintettel az Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét 
arra, hogy amennyiben cégük változásbejegyzés alatt áll, a részvételi jelentkezésben csatolja a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet, illetve a bíróság által kiküldött igazolást. 
 
VI.3.24. A részvételi jelentkezések felbontása: 2013. október 16. napján 11.00.órától az ajánlatkérő székhelyén, 
Magyarország, Budapest, Illatos út 33. Igazgatósági épület, tárgyalóterem 
 
VI.3.25. A részvételi eljárás eredményhirdetése 2013. október 21. napján, a részvételre jelentkezők írásbeli értesítésével 
történik. Ugyancsak 2013. október 21. napján kerül megküldésre az ajánlati felhívás a Meghívottaknak a Dokumentáció 
rendelkezésre bocsátásával együtt.  

VI.4) Jogorvoslati eljárás  

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: 
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Közbeszerzési Döntőbizottság  

Postai cím: 
Riadó utca 5.  

Város:  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1026  

Ország: 
HU  

E-mail: 
dontobizottsag@kt.hu  

Telefon: 
+36 18828592  

Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/magunkrol/dontobizottsag/  Fax: 
+36 18828593  

 

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)  

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város:  Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: Telefon: 

Internetcím (URL):  Fax: 
 

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)  

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 

Hivatalos név: 
Közbeszerzési Döntőbizottság  

Postai cím: 
Riadó utca 5.  

Város:  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1026  

Ország: 
HU  

E-mail: 
dontobizottsag@kt.hu  

Telefon: 
+36 18828592  

Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/magunkrol/dontobizottsag/  Fax: 
+36 18828593  

 

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : (nap/hónap/év)
 

A. MELLÉKLET  

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be 

Hivatalos név: Nemzeti azonosító:(ha ismert) 

Postai cím: 

Város:  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 
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Internetcím (URL):  

  
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők  

Hivatalos név: Nemzeti azonosító:(ha ismert) 

Postai cím: 

Város:  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL):  

  
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani 

Hivatalos név: Nemzeti azonosító:(ha ismert) 

Postai cím: 

Város:  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL):  

  
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi  

Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): 

Postai cím: 

Város:  Postai irányítószám: Ország: 

……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..  
  

B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Rész száma 1 Elnevezés:  

1) Rövid meghatározás: 

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

3) Mennyiség: 

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:  

vagy 

és között Pénznem:  
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4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott 
esetben) 
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
vagy 
Kezdés (nap/hónap/év) 
Befejezés (nap/hónap/év) 

5) További információk a részekről:  

  

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------- 

C1. MELLÉKLET 

ÁLTALÁNOS BESZERZÉS 

A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák 

2004/18/EK irányelv 

Kategória 
száma [ 1 ]  

Tárgy 

1 Karbantartási és javítási szolgáltatások  
2 Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a 

futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását  
3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását  
4 Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása  
5 Távközlési szolgáltatások 
6 Pénzügyi szolgáltatások: 

(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4] 
7 Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások  
8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5] 
9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások  

10 Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások  
11 Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások  
12 Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; 

városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki 
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások  

13 Reklámszolgáltatások 
14 Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások  
15 Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon  
16 Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások  

  

Kategória száma [ 7 ]  Tárgy 

17 Szállodai és éttermi szolgáltatások  
18 Vasúti szállítási szolgáltatások 
19 Vízi szállítási szolgáltatások 
20 Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások 
21 Jogi szolgáltatások 
22 Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8 
23 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat 
24 Oktatási és szakképzési szolgáltatások 
25 Egészségügyi és szociális szolgáltatások 
26 Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9 
27 Egyéb szolgáltatások  

  
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 
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2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos 

pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő 
épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő 
megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés 
megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, 
pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak. 

5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő 
hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti. 

6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást. 
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 
8 Kivéve a munkaszerződéseket. 
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós 

készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket. 

 

 

 

 

 


