I. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI
DOKUMENTUM

„Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS)
nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellátása.”
tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint a (1)-(4) bekezdésben foglaltak alapján, hirdetmény
nélküli közbeszerzési eljárás során
1. Az ajánlatkérő:
Neve:
Címe:
Levelezési címe:
Kapcsolattartó:
Telefonszáma:
Telefaxszáma:
E-mail címe:
Azonosító:
Honlap:
2.

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
1027 Budapest, Residence 1. Irodaház, Kacsa utca 15-23. 6. emelet
Lehrner Lóránt
+36 13360542
+36 13360543
info@eli-alps.hu
AK10460
http://www.eli-hu.hu/

A közbeszerzési eljárás fajtája, jogalapja:

Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) Harmadik Rész 115. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján hirdetmény nélküli (nyílt)
közbeszerzési eljárás, tekintettel arra, hogy a becsült értéke nem éri el – az egybeszámítási szabály
figyelembevételével sem - a tizennyolcmillió forintot.
3. Egyéb közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásának módja, időpontja és
pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumokat ellenszolgáltatás nélkül bocsátja
rendelkezésre, az Ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejüleg.
4.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

A közbeszerzés tárgya: „Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001
(ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellátása az alábbiakban és a dokumentációban foglaltak szerint.
Projekt azonosító: GINOP-2.3.6-15-2015-00001
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő tárgy: 79210000-9 Számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások
Egyéb: 79212000-3 Könyvvizsgálói szolgáltatások
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok: A Megbízott ellátja a GINOP-2.3.6-15-201500001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez
kapcsolódó könyvvizsgálói feladatokat.
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A részletes műszaki leírást jelen dokumentum II.1. pontja tartalmazza.
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják:
A közbeszerzés tárgya: „Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001
(ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellátása.”.
6.

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződést határozott időre,
2018. augusztus 31-ig kívánja megkötni. Amennyiben a projekt lezárásának időpontja a
támogatási szerződés esetleges módosításával ezen időpont utáni időszakra esik, a szerződés
lejárati ideje a projekt lezárásának időpontjáig automatikusan meghosszabbodik. A
meghosszabbodás időtartama ugyanakkor összességében nem haladhatja meg a 180 napot.
7.

A teljesítés helye:

Ajánlattevő által meghatározott alábbi helyszín: Ajánlatkérő telephelye: 1027 Budapest, Residence
1. Irodaház, Kacsa utca 15-23. 6. emelet
NUTS-kód: HU101
8.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, hivatkozás a vonatkozó jogszabályokra:

Ajánlatkérő a megbízási díjat – figyelemmel a Kbt. 135. § (4) bekezdésében és a Ptk. 6:130. §ának (1) – (3) bekezdéseiben foglaltakra is – a szerződésszerű és igazolt teljesítés esetén, a
jogszabályoknak megfelelő számlák) ellenében, a számlák Ajánlatkérő általi kézhezvételétől
számított 30 napon belül, Ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással fizeti meg.
Ajánlattevő az alábbi részteljesítések esetén válik jogosulttá az egyes részteljesítésekhez
kapcsolódó megbízási díjrészletre:
- az 1. számú Projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötése után a 2015. évi
időszakra vonatkozó éves könyvvizsgálat elvégzése és a közbenső könyvvizsgálói
jelentés/záradék elkészítése: 1. számú Projekthez kapcsolódó megbízási díj 10 %-a,
- a 2. számú Projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötése után a 2015. évi időszakra
vonatkozó éves könyvvizsgálat elvégzése és a közbenső könyvvizsgálói jelentés/záradék
elkészítése: 2. számú Projekthez kapcsolódó megbízási díj 10 %-a,
- az 1. számú Projekt 2016. évre vonatkozó éves könyvvizsgálatának elvégzése, valamint a
közbenső könyvvizsgálói jelentés/záradék elkészítése: 1. számú Projekthez kapcsolódó
megbízási díj 20 %-a,
- a 2. számú Projekt 2016. évre vonatkozó éves könyvvizsgálatának elvégzése, valamint a
közbenső könyvvizsgálói jelentés/záradék elkészítése: 2. számú Projekthez kapcsolódó
megbízási díj 20 %-a,
- az 1. számú Projekt 2017. évre vonatkozó könyvvizsgálatának elvégzése, valamint a
közbenső könyvvizsgálói jelentés/záradék elkészítése: 1. számú Projekthez kapcsolódó
megbízási díj 20 %-a,
- a 2. számú Projekt 2017. évre vonatkozó könyvvizsgálatának elvégzése, valamint a
közbenső könyvvizsgálói jelentés/záradék elkészítése: 2. számú Projekthez kapcsolódó
megbízási díj 20 %-a,
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- az 1. számú Projekt tekintetében az auditori zárójelentés elkészítése: 1. számú Projekthez
kapcsolódó megbízási díj 50 %-a,
- a 2. számú Projekt tekintetében az auditori zárójelentés elkészítése: 2. számú Projekthez
kapcsolódó megbízási díj 50 %-a.
Az ajánlatkérés, szerződéskötés, elszámolás és kifizetések pénzneme: HUF.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi
kamatot köteles Ajánlattevőnek megfizetni.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a megbízási díj megfizetésére az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alapján kerülhet sor.
Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt
2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó könyvvizsgálati feladatok
ellátása megbízási szerződés keretében 100%-ban támogatott.
A könyvvizsgálati feladatok elvégzéséhez rendelet támogatás intenzitása az alábbiak szerint oszlik
meg:
GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázis (P4 fázis): 93%
ELITRANS projekt: 7%
Jelen eljárás becsült értéke és fedezete: nettó 17.800.000 forint
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
9.

Annak meghatározása, hogy részekre történő ajánlattétel megengedett-e: Nem.

10. Annak meghatározása, hogy többváltozatú (alternatív) ajánlat tehető-e: Nem.
11. Az ajánlatok értékelési szempontja:
Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány szempont alapján [Kbt. 76. § (2) bekezdésének c)
pontja alapján] történik. Az értékelési szempontokat és súlyszámokat ajánlatkérő az ajánlati
felhívásban adja meg.
A legjobb ár-érték arány értékelési szempont esetén az ajánlatok szempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
1. részszempont:
A nettó ajánlati árhoz tartozó súlyszám: 90.
A „Nettó ajánlati ár (Ft)” szempont értékelését a fordított arányosítás módszerével végzi az
ajánlatkérő.
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A „Nettó ajánlati ár (Ft)” értékelési szempont esetében a legalacsonyabb nettó ajánlati árat
tartalmazó ajánlat a maximális (10) pontot kapja, a többi ajánlat pontszámai az ezekhez történő
fordított arányosítással kerülnek meghatározásra, az alábbi képlet szerint:

1. részszempont tekintetében

P=

Alegkedvezőbb
Avizsgált

*(Pmax - Pmin)

+Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A fenti képlet alkalmazásával kapott pontszámokat ajánlatkérő megszorozza az adott értékelési
szemponthoz tartozó súlyszámmal, majd a kapott értéket a matematika szabályai szerint kettő
tizedes jegyig kerekíti.
Ajánlattevőnek ajánlatot kell tennie, „0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat
érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
A legkedvezőbb megajánlás a pontskála felső határát, azaz 10 pontot kap.
A nettó ajánlati ár meghatározásának módja: Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF)
tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. A nettó ajánlati árnak
tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős
megvalósításához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.
2. részszempont:
„A szerződés teljesítésében részt vevő okleveles könyvvizsgálói képzettséggel és uniós projekt
könyvvizsgálatban szerzett tapasztalattal rendelkező személyek száma” értékelési szemponthoz
tartozó súlyszám: 10.
„A szerződés teljesítésében részt vevő okleveles könyvvizsgálói képzettséggel és uniós projekt
könyvvizsgálatban szerzett tapasztalattal rendelkező személyek száma” értékelési szempontra tett
ajánlat pontszámait ajánlatkérő az alábbi egyenes arányosítás képletének alkalmazásával
határozza meg:

2. részszempont tekintetében

P=

Avizsgált

Alegkedvezőbb

*(Pmax - Pmin)

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,
Pmax: a pontskála felső határa,
Pmin: a pontskála alsó határa,
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+Pmin

Alegkedvezőbb: ajánlati elem legkedvezőbb szintje (legmagasabb érték), 2 fő
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A fenti képlet alkalmazásával kapott pontszámokat ajánlatkérő megszorozza az adott értékelési
szemponthoz tartozó súlyszámmal, majd a kapott értéket a matematika szabályai szerint kettő
tizedes jegyig kerekíti.
Az ajánlattevő adja meg, hogy a szerződés teljesítésében hány fő okleveles könyvvizsgálói
képzettséggel és uniós projekt könyvvizsgálatban szerzett tapasztalattal rendelkező személy fog
részt venni. Az értékelési szempontra tett ajánlatnál a magasabb fő számot megajánló (több főt
tartalmazó) ajánlat a kedvezőbb.
Ajánlatkérő 2 főben határozza meg az adott ajánlati elem legkedvezőbb szintjét és 1 főben a
minimális szintjét.
Az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét elérő vagy meghaladó ajánlat a pontskála felső határa
szerinti pontot (10 pontot) kapja, az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét el nem érő ajánlat(ok) az
előbbi képlet alkalmazásával kap(nak) pontot.
A minimális szintet (1 főt) el nem érő ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után.
12. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok (mind a két rész tekintetében):
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban foglalt
kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplőt, aki az előírt kizáró ok(ok) hatálya alatt áll és akivel szemben az előírt
kizáró ok(ok) az eljárás során következik be.
Igazolási mód: A Kbt. 114. § (2) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának
alábbi rendelkezései szerint:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a Magyarországon
letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, míg a
nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g)
pont gb) alpontja szerint kell igazolnia.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe
vett más gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti - korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,
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feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban vagy egyéb módon tett nyilatkozatban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak keltezése nem lehet korábbi,
mint a felhívás megküldének napja.
13. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
13.1.Pénzügyi és Gazdasági alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint csatolja
nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző 3 lezárt üzleti év
közbeszerzés tárgyából (könyvvizsgálati feladat ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül
- számított árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 114. § (2) bekezdése, a Kbt. 65. §-a,
valamint a Kbt. 67. §-a és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §-a.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt P.1. pont szerinti alkalmassági
követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem
köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatát az alkalmassági
követelmény tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására
vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint, ha az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevő más
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát, azaz,
hogy az általa igazolni kívánt P.1. pont szerinti alkalmassági követelmény teljesül. Az igazolás
benyújtásának - Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívása keretében történő - előírásakor pedig e
szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmény tekintetében – az előírt igazolási módokkal
azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként
felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
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Ajánlatkérő elfogadja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében a
fent jelzett igazolási módok helyett Ajánlattevő azon nyilatkozatát is, hogy ajánlattevő
megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek.
Ha az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás P.1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást
kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján, azokban az esetekben,
amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke –
figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő
megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
ajánlatkérő elfogadni a 19. § (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a bármely Ajánlattevő nyilatkozatának
valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az ajánlattételi felhívás megküldését
megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (könyvvizsgálati feladat
ellátása) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem érte el a 17.700.000
forintot.
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előírt alkalmasság
követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek úgy, hogy bármelyik tag egyenként is elég, ha megfelel, illetve a közös
ajánlattevők megfelelhetnek oly módon is, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételeik
összeadódnak.
13.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján igazolja
alkalmasságát az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év
legjelentősebb befejezett szolgáltatásainak ismertetésével a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23.
§-ában írt módon. Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
szolgáltatás tárgya, a teljesítés idejét (befejezés: év – hónap – nap megadásával), a szerződést kötő
másik fél megnevezése és címe, az ellenszolgáltatás nettó összege, továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
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Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 114. § (2) bekezdése, a Kbt. 65. §-a,
valamint a Kbt. 67. §-a és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §-a.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő
csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt M.1. pont szerinti alkalmassági
követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem
köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatát az alkalmassági
követelmény tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására
vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint, ha az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevő más
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát, azaz,
hogy az általa igazolni kívánt M.1. pont szerinti alkalmassági követelmény teljesül. Az igazolás
benyújtásának - Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívása keretében történő - előírásakor pedig e
szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmény tekintetében – az előírt igazolási módokkal
azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M.1. pontban előírt referenciára vonatkozó alkalmassági
követelmény teljesítésének igazolására az Ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet
kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség
van. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Ajánlatkérő elfogadja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése értelmében a
fent jelzett igazolási módok helyett Ajánlattevő azon nyilatkozatát is, hogy Ajánlattevő
megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján, azokban az esetekben,
amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke –
figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő
megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető
hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Ajánlatkérő befejezett teljesítés alatt az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított
három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, lezárt
szolgáltatásait érti.
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Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel bármely Ajánlattevő nyilatkozatának
valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményei:
M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől
visszafelé számított 3 évben legalább 1 db befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített 8.000.000 forint értékű könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére vonatkozó
referenciával.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
14. Az ajánlattételi határidő:
2016.04.25. 10:00 óra
15. Az ajánlatok benyújtásának címe:
1027 Budapest, Residence 1. Irodaház, Kacsa utca 15-23. 6. emelet. Hétfőtől csütörtökig 9:00 és
16:00 óra között, pénteken 9:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00 és 10:00
óra között személyesen vagy postai úton – a fenti időpontig való beérkezéssel – szíveskedjenek
teljesíteni. Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak azok az
ajánlatok kerülnek bontásra, amelyek a fent leírtak szerint benyújtásra/átvételre kerültek.
16. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat a jelen közbeszerzési eljárásban.
17. Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
1027 Budapest, Residence 1. Irodaház, Kacsa utca 15-23. 6. emelet tárgyaló, 2016.04.25. 10:00
óra
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében említett személyek jogosultak jelen lenni.
A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68. § (1) – (2), valamint (4) és (6) bekezdéseiben foglaltak
irányadók.
18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30.
nap.
19. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt szerződés
megerősítésére vonatkozó információk valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban.
Késedelmi kötbér: Amennyiben Ajánlattevő a meghatározott kötelezettségének olyan okból,
amelyért felelős, késedelmesen tesz eleget, késedelmi kötbért köteles fizetni Ajánlatkérőnek. A
késedelmi kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett részteljesítéshez kapcsolódó – az általános
forgalmi adó nélkül számított – megbízási díjrészlet 0,5%-a, de a késedelmi kötbér összege
legfeljebb az általános forgalmi adó nélkül számított teljes megbízási díj 10%-a lehet.
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Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért Ajánlatetvő
felelős, meghiúsulási kötbért kell fizetnie. A meghiúsulási kötbér mértéke az általános forgalmi
adó nélkül számított teljes megbízási díj 20%-ának megfelelő összeg.
Jótállás: Ajánlatetvő jótáll a közbenső könyvvizsgálói jelentésekben/záradékokban és az auditált
zárójelentésben foglaltak helytállóságáért. A jótállás időtartama 3 (három) év. Az auditált
zárójelentéshez kapcsolódó jótállás időtartama a teljesítéstől (teljesítési igazolás Ajánlatkérő általi
aláírásától) számított 3 (három) év.
Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban.
A szerződés megerősítésének részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
20. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok:
Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre
(programra) vonatkozó adatok: GINOP-2.3.6-15-2015-00001 - GINOP - ELI lézer kutatóközpont
megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis (P4) és az ELITRANS projekt.
21. További információk
21.1. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
21.2. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
21.3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a szerint az ajánlathoz csatolni kell a közös
egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely kijelöli azon ajánlattevőt, aki
a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, nevükben eljárni jogosult
(képviselő ajánlattevő). A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös
ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak. Tartalmaznia kell
továbbá a közös ajánlattevők közötti feladatmegosztást és az ellenszolgáltatásból való
részesedés arányát.
21.4. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell elhelyezni, ami
tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot, vagyis az ajánlattevő (közös
ajánlattevők) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb,
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek,
továbbá ajánlattevő kapcsolattartójának nevét és elérhetőségeit (tel., fax. és e-mail cím).
21.5. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének)
az ajánlatban nyilatkoznia kell az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
21.6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) az ajánlatban a Kbt. 66. § (4)
bekezdésében foglaltak szerint nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
21.7. Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy Ajánlattevő jelölje meg az
ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
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alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ajánlattevő által ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
21.8. Az ajánlattevő a saját vonatkozásában, valamint az ajánlattevő alkalmasságának
igazolásában a közbeszerzési eljárásban részt vevő alvállalkozója, illetve az ajánlattevő
számára a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti, az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó szervezet) nevében az ajánlatot, vagy annak részét
képező bármely nyilatkozatot aláíró személy tekintetében csatolja az aláírási
címpéldányának/címpéldányainak vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti
aláírás-mintájának egyszerű másolatát, vagy ezzel egyenértékű okiratot. Egyenértékű
okiratnak tekinti ajánlatkérő pl. két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, amelyből
egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája ("az aláírás
külalakjának igazolására csatolt dokumentum").
21.9. Az ajánlatban meghatalmazást kell elhelyezni abban az esetben, ha az ajánlatot nem a
cégjegyzésre jogosult írja alá. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó, mind a
meghatalmazott aláírását. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy együttes
képviseleti jogosultsággal rendelkezők esetében nem elegendő, ha csak az egyikük ad
meghatalmazást egy vagy több személy részére, legalább kettőnek kell.
21.10. Ajánlattevő ajánlatának elkészítésének megkönnyítése érdekében az egyéb közbeszerzési
dokumentum tartalmazza azokat a formanyomtatványokat/nyilatkozatmintákat (iratminták)
amelyek használata javasolt. Használata esetén kitöltve, és cégszerűen aláírva kell az
Ajánlattevőnek ajánlatában elhelyeznie.
Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:
Az ajánlat elektronikus példánya (lezárt borítékban, lefűzve)
Borítólap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap, figyelemmel a felhívás 21.4. pontjában foglaltakra.
Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta, vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti
országban elfogadott ezzen egyenértékű okiratot azon személy(ek) részéről, aki az
ajánlatot aláírja, vagy az aláírásra meghatalmazást ad.
Meghatalmazás (adott esetben)
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján, úgynevezett ajánlati nyilatkozat
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján, figyelemmel a felhívás 21.6. pontjában
foglaltakra.
Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése alapján
Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és/vagy a 10. §
g) pont gb) alapján attól függően, hogy Magyarországon letelepedett Ajánlattevő
vagy nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő.
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján, figyelemmel a felhívás 21.7. pontjában
foglaltakra. (adott esetben)
Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdés alapján, figyelemmel a felhívás 13. és 21.27.
pontjában foglaltakra. (adott esetben)
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján, amennyiben a
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felhívás 13.2 pont M.2. pontjában foglalt alkalmassági előírás kapcsán került a kapacitást
nyújtó szervezet (vagy személy) bevonásra. (adott esetben)
Nyilatkozat a fordítás teljes körűségéről és szöveghűségéről (adott esetben)
Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben), figyelemel a felhívás 21.3. pontjában
foglaltakra.
Cégkivonat (adott esetben)
Az ajánlattevő Kbt. 134. §-ának (5) bekezdése szerinti nyilatkozata.
Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt 67. § (1) bekezdés szerint, a
felhívás 13.1. pont P.1. pontjára vonatkozóan
Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt 67. § (1) bekezdés szerint, a
felhívás 13.2. pont M.2. pontjára vonatkozóan
21.11. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok egyszerű
másolatban is benyújthatók, ugyanakkor az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint papír
alapon benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti
aláírt példányát kell tartalmaznia.
21.12. A Kbt. 41. §-a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők/ajánlattevők között minden
nyilatkozattétel – ha a Kbt.-ből más nem következik – írásban történik, azaz postai vagy
közvetlen kézbesítés útján vagy faxon vagy a Kbt. 41. § (4) bekezdésének megfelelő
elektronikus úton. Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy gazdasági
szereplő/ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon meg,
amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a
gazdasági szereplő/ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül az ajánlatkérő
által megküldendő bármely dokumentum időben az arra jogosulthoz kerüljön.
21.13. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az
ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat minden olyan
oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell
ellátni.
21.14. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni, az
eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik,
kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az idegen nyelvű iratokat
felelős magyar fordításban is csatolni kell. A fordítás tartalmának helyességéért az
Ajánlattevő felelős. A fordításhoz továbbá csatolni kell, az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre
jogosult képviselő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a fordítások tartalmukban és
értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű iratok tartalmával.
21.15. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi
határidő tekintetében a közép-európai idő az irányadó.
21.16. Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban felmerült minden költség és az ajánlattétellel
kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.
21.17. Amennyiben Ajánlattevő/Ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a közbeszerzési
eljárásban részt vevő alvállalkozó, ajánlattevő számára a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti,
az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó szervezet)
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adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu adatbázisban, úgy csatolja(ák) az
ajánlattételi felhívás megküldésétől visszaszámított 60 napnál nem régebbi cégkivonat(ok)
vagy ezzel egyenértékű okirat(ok) egyszerű másolati példányát, amely alapján
megállapítható, hogy mely természetes személy jogosult az ajánlattevő, valamint az
alkalmassága igazolásában részt vevő más szervezet képviseletére.
21.18. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlathoz, köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
21.19. Árfolyamok: Ajánlatot magyar forintban kell tenni. Az ajánlat elbírálása során, – a kért
ellenszolgáltatás összegét kivéve - az ajánlatban megadott pénzügyi adat bármely külföldi
fizetőeszközről forintra történő átváltása a Magyar Nemzeti Banknak az eljárst megindító
felhívás megküldésének napján érvényes devizaárfolyamán történik. Az ajánlatok
elkészítése során a referenciák tekintetében a különböző devizák forintra történő
átszámításánál a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
árfolyamot kell alkalmazni. Az Ajánlattevőnek a referencia átszámításakor közölnie kell az
alkalmazott árfolyamot, megjelölve a teljesítés napját.
21.20. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és
végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
21.21. A Kbt. 35. § (3) bekezdése szerint a Közös Ajánlattevők csoportjának képviseletében tett
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
21.22. Szigorúbbak a minősítés feltételei a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest az eljárást megindító felhívás
13. pont P.1. pontban foglalt alkalmassági követelménye kapcsán.
21.23. A Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint a gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi
jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon
elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
21.24. Az ajánlatot cégszerűen aláírva, tartalomjegyzékkel ellátva, folyamatos oldalszámozással,
1 példányban papír alapon és 2 db elektronikus példányban kell benyújtani. Az
elektronikus példányt az ajánlat papír példányáról készített, jelszó nélkül olvasható pdf
kiterjesztésű fájlban, lezárt CD vagy DVD lemezen kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat
papír és elektronikus példánya között bármilyen ellentmondás, vagy eltérés van, úgy
ajánlatkérő az elbírálás során a papír példányt tekinti irányadónak.
21.25. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: AJÁNLAT - „Az ELI lézer kutatóközpont
megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisához (P4
fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó könyvvizsgálati feladatok ellátása.” Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani TILOS! Az ajánlatot zárt csomagolásban
kell benyújtani. A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás
nélkül az ajánlat valamely példánya kivehető.
21.26. Kiegészítő tájékoztatás kérése a Kbt. 56. §-a szerint lehetséges a felhívásban megadott
elérhetőségre közvetlenül megküldött telefaxon vagy a Kbt. 41. § (4) bekezdésének
megfelelően elektronikus úton megküldött levélben. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást
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a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint adja meg. Az Ajánlatkérő jelen eljárásban helyszíni
bejárás és konzultáció lehetőségét nem biztosítja.
21.27. Amennyiben az eljárás megindíó felhívás 13.1. pont P.1. pontjában és/vagy a 13.2. pont
M.1. pontjában előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az Ajánlattevő,
úgy legyen figyelemmel az eljárás megindíó felhívás 13.1. és 13.2. pontban foglalt
rendelkezésekre.
21.28. Ajánlatkérő részéről jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartó személy (az ajánlatkérő
nevében eljáró):
Kapcsolattartó:
Cím:
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail cím:

Hospital Management Kft.
1125 Budapest, Trencséni u. 33/B.
+36-1-224-72-10
+36-1-224-72-19
info@hospitalmanagement.hu

21.29. Ajánlatkérő kötelező feltételként előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakat.
21.30. Jelen Ajánlattételi felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentum alapján kell
ajánlattevőknek ajánlatukat elkészíteni, attól nem térhetnek el.
21.31. Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban felmerült minden költség és az ajánlattétellel
kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.
21.32. Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti
összegezésben megjelölte. Ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a
második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően
őt is felhívta a Kbt. 69. § szerinti igazolások benyújtására.
21.33. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás alatt ajánlattételi felhívást ért.
21.34. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek
nevét és elérhetőségét, amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak
azokról a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a
szerződés teljesítése során meg kell felelni:
Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: 06-1-795-5010
e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
1145 Budapest, Colombus u. 17-23.
1590 Budapest, Pf. 95.
Telefon: 06-80-204-258
e-mail: hivatal@mbfh.hu
21.35. Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja: 2016.04.13.
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II. EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

II.1. KÖZBESZERZÉSI SZAKMAI/MŰSZAKI LEÍRÁS
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Könyvvizsgálati feladatok a GINOP-2.3.6-15-2015-00001 azonosító számú, „ELI lézer
kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis” (továbbiakban: 1. számú Projekt)
című projektre vonatkozóan
Az 1. számú mellékletben foglalt „IRÁNYMUTATÁS az európai uniós támogatások
könyvvizsgálata tárgyában kötendő könyvvizsgálói szerződésekhez” című dokumentumban
foglaltak figyelembevételével a könyvvizsgálónak a megbízás szerinti tevékenységét a 4400.
témaszámú standard szerint kell elvégeznie és a jelentését is a standardnak megfelelően kell
kibocsátania, ennek keretében különösen az alábbi feladatokat kell ellátnia.
 a projekt független könyvvizsgálói feladatainak ellátása a Magyar Könyvvizsgálói
Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi LV. törvény előírásai
alapján időszaki könyvvizsgálói jelentés/záradék (naptári évenkénti: 2015, 2016, 2017) és
egy auditori zárójelentés készítése;
 az időszaki és a zárójelentés összeállítása a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok
előírásai szerint történjen meg, figyelembe véve a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP) keretében elnyert pályázati támogatáshoz kötődő speciális
előírásokat is;
 a benyújtott számlák ellenőrzése jogosultság (szállító, vevő, a számla tartalmi és formai
elemei, a számla alapjául szolgáló szerződések, valamint az erre vonatkozó
teljesítésigazolások) szempontjából, különös tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. tv.; a számviteli törvény (2000. évi C tv.), a hatályos adótörvények, valamint a
Pályázati Felhívásban, Pénzügyi elszámolási Útmutatóban, és Támogatási Szerződésben
valamint a 272_2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben, továbbá az 2014-2020 programozási
időszak európai uniós támogatások felhasználására vonatkozó előírások figyelembe
vételével;
 a támogatást nyújtó szervezet által jóváhagyott költségvetés és a kifizetések összevetése
(kedvezményezett, szállító, jogcím, összeg);
 az időközi költségvetés-módosítások szabályosságának ellenőrzése;
 a projekt pénzforgalmának tételes ellenőrzése;
 a kifizetési kérelmek, projekt előrehaladási jelentések ellenőrzése;
 a kedvezményezett könyvviteli nyilvántartásainak ellenőrzése (elkülönített nyilvántartások
ellenőrzése, a projekt keretében megvalósított beruházások aktiválásának ellenőrzése);
 folyamatos számviteli tanácsadás a támogatás, valamint a projekt közvetlen költségeinek
elszámolása tekintetében;
 az elszámolásban szereplő szállítók, számláik kibocsátásakor az adott cégjegyzékben
szerepeltek-e illetve/és érvényes adószámmal rendelkeztek-e;
 a pénzügyi elszámolásban szereplő tételek mindegyike rendelkezik-e annak
elszámolhatóságát lehetővé tevő dokumentációs alátámasztottsággal;
 megtörtént-e az elszámolásban szereplő tételek pénzügyi rendezése, valamint a pénzügyi
összesítő kimutatás ezeket az adatokat helyesen tartalmazzák-e;
 természetes személyhez kapcsolódó tétel esetén a bérszámfejtésben található adatokkal
egyezik-e, valamint a bérszámfejtés szakmailag megfelelően történt-e;

16

 a pénzügyi elszámolásban szereplő tartalmakat Megbízó könyveiben a számviteli törvény
előírásai szerint, szakmailag elfogadható módon számolták-e el, valamint a könyvviteli
adatokból lehetséges-e olyan lekérdezés, mely a projektre vonatkozó számviteli adatokat
elkülönítetten is megjeleníti;
 a projekttel összefüggésben keletkezett, elszámolt bevételek összhangban állnak a záró
kifizetési igénylésben vagy a záró beszámolóban nyilatkozottakkal.)
Könyvvizsgálati feladatok az Európai Unió által Horizon 2020-as pályázatok keretében
megvalósuló, ”ELITRANS-Facilitating the transformation of ELI from ERDF funded, distributed
infrastructures towards a unified ELI-ERIC.” megnevezésű, és 676627 Grant Agreement számon
nyilvántartott (a továbbiakban: 2. számú Projekt) projektre vonatkozóan.
A Financial Statement kiállításához szükséges könyvvizsgálati feladatok ellátása során
figyelemmel kell lenni az Európai Unió által Horizon 2020-as pályázatok keretében megvalósuló,
”ELITRANS-Facilitating the transformation of ELI from ERDF funded, distributed infrastructures
towards a unified ELI-ERIC.” megnevezésű, és 676627 Grant Agreement számon nyilvántartott (a
továbbiakban: 2. számú Projekt) projektre vonatkozóan különösen az alábbi feladatok ellátása:
•
a projekt független könyvvizsgálói feladatainak ellátása a Magyar Könyvvizsgálói
Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi LV. törvény előírásai alapján
könyvvizsgálói jelentés/záradék, auditori zárójelentés készítése;
•
a zárójelentés összeállítása a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok előírásai szerint
történjen meg, figyelembe véve a 676627 Grant Agreement-ben foglalt és a H2020 projektek
elszámolási szabályaira vonatkozó speciális előírásokat is;
•
a benyújtott számlák ellenőrzése jogosultság (szállító, vevő, a számla tartalmi és formai
elemei, a számla alapjául szolgáló szerződések, valamint az erre vonatkozó teljesítésigazolások)
szempontjából, különös tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.; a számviteli
törvény (2000. évi C tv.), a hatályos adótörvények, valamint a Pályázati Felhívásban, Pénzügyi
elszámolási Útmutatóban, és Támogatási Szerződésben foglalt európai uniós támogatások
felhasználására vonatkozó előírások figyelembe vételével;
•
a támogatást nyújtó szervezet által jóváhagyott költségvetés és a kifizetések összevetése
(kedvezményezett, szállító, jogcím, összeg);
•
az időközi költségvetés-módosítások szabályosságának ellenőrzése;
•
a projekt pénzforgalmának tételes ellenőrzése;
•
a kifizetési kérelmek, projekt előrehaladási jelentések ellenőrzése;
•
a kedvezményezett könyvviteli nyilvántartásainak ellenőrzése (elkülönített nyilvántartások
ellenőrzése, a projekt keretében megvalósított beruházások aktiválásának ellenőrzése);
•
a pénzügyi elszámolásban szereplő tételek mindegyike rendelkezik-e annak
elszámolhatóságát lehetővé tevő dokumentációs alátámasztottsággal;
•
megtörtént-e az elszámolásban szereplő tételek pénzügyi rendezése, valamint a pénzügyi
összesítő kimutatás ezeket az adatokat helyesen tartalmazzák-e;
•
természetes személyhez kapcsolódó tétel esetén a bérszámfejtésben található adatokkal
egyezik-e, valamint a bérszámfejtés szakmailag megfelelően történt-e;
•
a pénzügyi elszámolásban szereplő tartalmakat Megbízó könyveiben a számviteli törvény
előírásai szerint, szakmailag elfogadható módon számolták-e el, valamint a könyvviteli adatokból
lehetséges-e olyan lekérdezés, mely a projektre vonatkozó számviteli adatokat elkülönítetten is
megjeleníti;
•
a projekttel összefüggésben keletkezett, elszámolt bevételek összhangban állnak a záró
kifizetési igénylésben vagy a záró beszámolóban nyilatkozottakkal.)
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1. számú melléklet

IRÁNYMUTATÁS
az európai uniós támogatások könyvvizsgálata tárgyában kötendő könyvvizsgálói szerződésekhez
a vonatkozó jogszabályi, szabályzati előírások, uniós útmutató és különösen
a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó 4400. témaszámú ,„Megbízás pénzügyi információk
megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására” című könyvvizsgálati standard (továbbiakban:
4400. témaszámú standard) alapján

I.
A könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó indokolt tartalmi elvárások és elemek
1.
Utalás arra, hogy a könyvvizsgálónak a megbízás szerinti tevékenységét a 4400. témaszámú
standard szerint kell elvégeznie és a jelentését is a standardnak megfelelően kell kibocsátania.
2.
A megbízás céljának részletezése.
3.
Azon pénzügyi-számviteli információk megnevezése, amelyekre a megállapodás szerinti vizsgálat
vonatkozik.
(Például:
 az elszámolásban szereplő szállítók, számláik kibocsátásakor az adott cégjegyzékben
szerepeltek-e illetve/és érvényes adószámmal rendelkeztek-e;
 a pénzügyi elszámolásban szereplő tételek mindegyike rendelkezik-e annak
elszámolhatóságát lehetővé tevő dokumentációs alátámasztottsággal;
 megtörtént-e az elszámolásban szereplő tételek pénzügyi rendezése, valamint a pénzügyi
összesítő kimutatás ezeket az adatokat helyesen tartalmazzák-e;
 természetes személyhez kapcsolódó tétel esetén a bérszámfejtésben található adatokkal
egyezik-e, valamint a bérszámfejtés szakmailag megfelelően történt-e;
 a pénzügyi elszámolásban szereplő tartalmakat Megbízó könyveiben a számviteli törvény
előírásai szerint, szakmailag elfogadható módon számolták-e el, valamint a könyvviteli
adatokból lehetséges-e olyan lekérdezés, mely a projektre vonatkozó számviteli adatokat
elkülönítetten is megjeleníti;
 a projekttel összefüggésben keletkezett, elszámolt bevételek összhangban állnak a záró
kifizetési igénylésben vagy a záró beszámolóban nyilatkozottakkal.)
4.
Annak rögzítése, hogy az elvégzendő vizsgálat nem minősül könyvvizsgálatnak vagy
átvilágításnak, ennél fogva könyvvizsgálati és bizonyosságot nyújtó szolgáltatási standardok
szerinti könyvvizsgálati bizonyosságot nem szolgáltat; a könyvvizsgáló a ténymegállapításairól
készít jelentést.
5.
Az alkalmazandó meghatározott vizsgálati eljárások jellegének, ütemezésének és terjedelmének
rögzítése.
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6.
Annak egyértelműsítése, hogy a megbízó minden, a megbízás teljesítéséhez szükséges információt
hozzáférhetővé tesz a könyvvizsgáló számára és nem tart vissza semmilyen információt, a
könyvvizsgáló által kért minden információt megfelelő időben megad. Megbízó köteles a
könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátani a projekt elszámolása kapcsán készített pénzügyi
összesítő kimutatásokat, az abban szereplő tételekhez kapcsolódó és alapjául szolgáló
bizonylatokat, a tételek pénzügyi teljesítését, valamint a teljesítéshez kapcsolódó bizonylatokat.
Megbízó a jelentés kiadása előtt teljességi nyilatkozatban igazolja az átadott adatok helyességét és
teljeskörűségét.
7.
A szerződő felek felelősségi körének rögzítése
7.1.
Megbízó felel a számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljeskörűségéért, belső ellenőrzési
rendszerének megbízhatóságáért, a projekttel összefüggésben végzett pénzügyi elszámolás
jogszabályoknak, pályázati kiírásnak, valamint támogatási szerződésnek megfelelő elkészítéséért,
amely a projekt pénzügyi elszámolhatóságának szabályaival összhangban biztosítja az elszámolt
tételek elkülönített bemutatását is.
7.2.
A könyvvizsgáló a megbízó által biztosított információk alapján, a magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standardok – így különösen a 4400. témaszámú standard – szerint teljesíti
megbízását. A megállapodás szerinti vizsgálati jelentésért a könyvvizsgáló polgári jogi és szakmai
felelősséggel tartozik.
8.
Megállapodás a ténymegállapításokról szóló jelentés várható formájáról, szerkezetéről, adott
esetben a szerződéshez mintát mellékelve.
9.
Annak rögzítése, hogy a megbízó tudomásul veszi: a megállapodás szerinti vizsgálati jelentés
kizárólag arra szolgál, hogy segítségére legyen megbízónak a támogató által előírt kötelezettség
teljesítésében. A jelentés más célra nem használható fel, kizárólag a megbízó és a támogató
tájékoztatására szolgál, azt egészében vagy részleteiben idézni vagy harmadik felek részére
rendelkezésre bocsátani csak a könyvvizsgáló előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
10.
Annak rögzítése, hogy a projekt műszaki, technikai ellenőrzése nem képezi a könyvvizsgáló
feladatát.
II.
Kerülendő (a könyvvizsgálati kompetenciát meghaladó, illetve a standardokkal ütköző) tartalmi
elemek
1.
A közbeszerzési törvénynek, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvénynek,
illetve az ÁFA tv-nek való megfelelés vizsgálatának előírása és a megfelelőség könyvvizsgálóval
történő lenyilatkoztatása.
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2.
Annak elvárása, hogy a könyvvizsgáló a ténymegállapításokon túlmenően bárminemű
(könyvvizsgálati és bizonyosságot nyújtó szolgáltatási standardok szerinti) könyvvizsgálati
bizonyosságot szolgáltasson, következtetéseket vonjon le.
3.
Annak kötelező előírása, hogy a könyvvizsgáló 10 évig maga is köteles a projekt vonatkozásában
készített jelentéssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot elkülönítetten megőrizni.
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II.2. SZERZŐDÉSTERVEZET
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (6720 Szeged, Dugonics tér 13., levelezési cím: 1027 Budapest, Residence
1. Irodaház, Kacsa utca 15-23. 6. emelet, adószám: 22604255-2-06, bankszámlaszám: Magyar
Államkincstár 10032000-00325705-000000062), mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
és az
…………………………..…
(székhely………………………..,
bankszámlaszám:
…………………. , adószám: ………………….), mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
I. Előzmények
1. [Megbízó célja]
Megbízó tájékoztatta Megbízottat, hogy létrehozásának és gazdasági tevékenységének célja az
Extreme Light Infrastructure Attosecond Light Pulse Source (ELI-ALPS) kutatási
nagyberendezésnek helyet adó kutatóközpont és egyéb építmények létesítése. Megbízó a
megjelölt cél részét képező megvalósítási projektet az Európai Unió támogatásával kívánja
megvalósítani.
2. [Tájékoztatás a szerződés tárgyával érintett projektekről]
2.1 Az 1541/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat 1. pontjában a Kormány jóváhagyta a GINOP2.3.6-15-2015-00001 azonosító számú, „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS)
nagyprojekt, 2. fázis” (továbbiakban: 1. számú Projekt) című nagyprojekt-javaslatot. Vevő a
jelen szerződés szerinti ellenszolgáltatás fedezetét kizárólag a Nemzetgazdasági
Minisztériummal 2015. szeptember 25-én megkötött GINOP 2.3.6-15-2015-0001 azonosító
számú támogatási szerződés alapján biztosítja.
2.2 Megbízó tájékoztatta Megbízottat, hogy az Európai Unió által Horizon 2020-as pályázatok
keretében megvalósuló, ”ELITRANS-Facilitating the transformation of ELI from ERDF
funded, distributed infrastructures towards a unified ELI-ERIC.” megnevezésű, és 676627
Grant Agreement számon nyilvántartott (a továbbiakban: 2. számú Projekt) kívánja
megvalósítani.
3. [A közbeszerzési eljárás lényegesebb adatai]
Megbízó, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 115. §-ának (1)-(4) bekezdései alapján hirdetmény közzététele nélküli
nyílt eljárást folytatott le. Megbízó az eljárást megindító felhívást 2016. április ….. napján
küldte meg a kiválasztott ajánlattevőknek.
A közbeszerzés tárgya:
„Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS)
nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellátása az alábbiakban és a dokumentációban foglaltak szerint.”
4. [Egyéb közbeszerzési dokumentumok, ajánlat]
Megbízó a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, a közbeszerzési
eljárás nyerteseként Megbízottat hirdette ki. Megbízott a közbeszerzési eljárásban benyújtott
ajánlatával a jelen szerződés szerinti megbízást elfogadta. Az ajánlattételi felhívás és Megbízó
által Megbízott rendelkezésére bocsátott egyéb közbeszerzési dokumentumnak (műszaki
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leírás) a könyvvizsgálat szakmai tartalmát leíró része a jelen szerződés 1., míg az ajánlat a 2.
számú mellékletét képezi.
II. A szerződés tárgya
5. [Megbízott szerződéses feladatai]
5.1 Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy ellátja az 1. és 2. számú Projektekhez
kapcsolódó könyvvizsgálói feladatokat.
5.2 Megbízott – mindkét projekt tekintetében külön - köteles az 1. melléklet szerint
meghatározott időszakokra közbenső könyvvizsgálói jelentést/záradékot (a továbbiakban:
közbenső könyvvizsgálói jelentés/záradék) kiállítani, majd az 1. és 2. számú Projekt zárását
követően – projektenként – az auditori zárójelentést (a továbbiakban: auditori zárójelentés)
elkészíteni (a továbbiakban együttesen: könyvvizsgálói feladatok/szolgáltatások).
6. [Irányadó jogszabályok és egyéb előírások]
6.1 Megbízott a jelen szerződésben meghatározott feladatait a közbeszerzési eljárás során
Megbízottnak átadott iratokban, a jelen szerződés és mellékletei, a jelen szerződés és az előző
pontban meghatározott támogatási szerződés rendelkezéseinek, az ide vonatkozó
jogszabályoknak, különösen a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói
tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV.
törvénynek (Kkt.) megfelelően legjobb szakmai tudása és a vonatkozó jogszabályok alapján, a
Kkt.-ben meghatározott nemzetközi könyvvizsgálati standardokban foglaltakra tekintettel
köteles ellátni. A felek a jelen szerződés szerinti könyvvizsgálói feladatokon a jelen pont
szerinti valamennyi feladatot értik.
6.2 A 2. számú Projekthez kapcsolódó feladatokat az Európai Bizottság iránymutatásaira is
figyelemmel kell elvégezni, valamint az e körben felmerülő könyvvizsgálói jelentéseket és
záradékokat angol nyelven kell elkészíteni.
7. [Megbízó megerősítő nyilatkozata]
Megbízó a jelen szerződésnek megfelelően nyújtott szolgáltatásokat elfogadja, és azok
ellenértékét megfizeti.
III. A felek jogai és kötelezettségei
8. [Megbízó általános kötelezettsége a teljesítéssel kapcsolatban]
8.1 Megbízó köteles Megbízott szerződésszerű teljesítését elősegíteni, és az elfogadott
részteljesítést és teljesítést követően az esedékes megbízási díjat megfizetni. Megbízó köteles
biztosítani, hogy a teljesítéshez szükséges adatok és információk Megbízott részére
folyamatosan és kellő időben rendelkezésre álljanak. Megbízó biztosítja, hogy a Megbízottat
kellő időben informálja minden, a vizsgált program gazdálkodásával, számvitelével
kapcsolatos fontosabb döntéséről annak érdekében, hogy az azok végrehajtásával kapcsolatos
vélemény időben kialakítható legyen.
8.2 Megbízó gondoskodik arról, hogy a könyvvizsgálat során feltárt hiányosságokat az
érintettek a helyszíni vizsgálat időtartamán belül megszüntessék. Megbízó a szerződés
teljesítése során folyamatosan jogosult Megbízottól felvilágosítást kérni a könyvvizsgálat
ellátása során szerzett tapasztalatairól.
8.3 Megbízó gondoskodik arról, hogy a vizsgálat befejezésekor a felelős vezetők teljességi
nyilatkozatot adjanak a könyvvizsgáló részére, amelyben elismerik az adatszolgáltatásuk
készítéséért és valódiságáért való felelősségüket.
9. [Megbízó adatszolgáltatási kötelezettsége]
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Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízott által írásban kért információt a
lehetőségekhez képest ésszerű határidőn belül az igényelt dokumentum átadásával vagy a
Megbízó megfelelő alkalmazottainak rendelkezésre állásával megadja. Megbízott köteles a
részére a szerződés teljesítése érdekében átadott iratokat, Megbízó igénye szerinti módon és
időpontban hiánytalanul visszaszolgáltatni.
10. [Helyszíni munkavégzés feltételei]
Megbízott a Megbízó székhelyén és telephelyein is jogosult munkavégzésre és helyszíni
vizsgálatok folytatására, ebben az esetben Megbízó biztosítja a helyszínen történő
munkavégzés és vizsgálat feltételeit. A helyszíni munkavégzés és vizsgálatok időpontjait
Megbízott jogosult közvetlenül Megbízó érintett egységeivel egyeztetni.
11. [Megbízó utasítási joga]
Megbízottnak a jelen szerződés szerinti feladatait Megbízó utasításainak és érdekének
megfelelően kell teljesítenie. Ha Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad,
Megbízott köteles Megbízót erre figyelmeztetni.
12. [Megbízott tájékoztatási kötelezettsége]
Megbízott haladéktalanul közöl Megbízóval minden olyan körülményt, amely a jelen
szerződés teljesítését, eredményét, illetve a részteljesítési vagy a teljesítési határidőket érinti
vagy befolyásolja. Megbízott köteles a Megbízót folyamatosan tájékoztatni azokról a projektet
érintő hiányosságokról, amelyek az adatszolgáltatások benyújtásáig kijavíthatók,
módosíthatók, illetve amelyek az elszámolások valódiságát veszélyeztetik.
13. [Okleveles könyvvizsgáló bevonásának szükségessége]
13.1 Megbízott saját költségén köteles biztosítani a megfelelő szakértelemmel rendelkező
munkaerőt, anyagokat, berendezéseket és egyéb eszközöket, amelyek a munka megfelelő
végrehajtásához és a szolgáltatások nyújtásához szükségesek. Megbízott kijelenti, hogy ő és a
konkrét könyvvizsgálatot elvégző szakember is megfelel a Kkt.-ben a könyvvizsgálói
tevékenység folytatása tekintetében meghatározott feltételeknek.
13.2 Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatokat az
alábbi könyvvizsgáló fogja, illetve könyvvizsgálók fogják elvégezni:
- ………………………… (kamarai tag nyilvántartási száma) 1
- ………………………… (kamarai tag nyilvántartási száma)
- ………………………… (kamarai tag nyilvántartási száma)
Az ettől való eltéréshez Megbízó kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. Amennyiben
ezzel kapcsolatban változás következne be, Megbízott erről haladéktalanul tájékoztatja
Megbízót. A jelen pont megsértését a szerződő felek súlyos szerződésszegésnek tekintik.
14. [Alvállalkozók, közreműködők]
14.1 A felek alvállalkozó kifejezésen a közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos Kbt. 3.
§-ának 2. pontja szerinti fogalmat, valamint a Ptk. 6:129. §-a és a Ptk. 6:148. §-a szerinti
közreműködőt értik.
14.2 Megbízott a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek harmadik személyre történő
átruházására nem jogosult. A jelen szerződést Megbízottnak kell teljesítenie.
1

A könyvvizsgáló(k) személye szerződéskötéskor kerülnek nevesítésre. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárásban alkalmazott értékelési szempontok és módszer alapján több
okleveles könyvvizsgálót is meg lehet nevezni a felolvasólapon. Egy okleveles könyvvizsgáló megnevezése
ugyanakkor kötelező, az ezt megsértő ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének d) pontja alapján érvénytelen.
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14.3 Megbízó a Kbt. 138. §-ának (3) bekezdése alapján – a 14.4 pontban foglalt kivétellel nem korlátozhatja Megbízott jogosultságát alvállalkozó bevonására. Megbízott ugyanakkor
legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles Megbízónak valamennyi olyan
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a közbeszerzési
eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
Megbízott a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megbízónak minden további, a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok
hatálya alatt.
14.4 Megbízott a Kbt. 138. §-ának (2) bekezdése alapján a teljesítésében az alkalmasságának
igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon
köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek teljesítésbe történő bevonása
kizárólag a Kbt. 138. §-ának (2) bekezdésében foglaltak esetén maradhat el.
14.5 Megbízott köteles a Kbt. 138. §-ának (4) bekezdése szerinti szervezet és személy
bevonására is, ettől kizárólag az ebben jogszabályi rendelkezésben foglalt esetben lehet.
14.6 Megbízott a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a
munkát maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős
minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
15. [Ellenőrző szervezetek]
Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést a vonatkozó jogszabályokban felhatalmazott,
valamint a pályázati útmutatóban szereplő szervezetek, különösen a Kormány európai uniós
források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja, az
Állami Számvevőszék, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF), a
támogatót képviselő Közreműködő Szervezet, valamint az Európai Számvevőszék és az
Európai Bizottság illetékes szervei jogosultak ellenőrizni. Vállalkozó – az esetleges vizsgálat
esetén – vállalja, hogy az e pont szerint megjelölt szervezetek részére a kért felvilágosítást
megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén
másolatban átadja.
IV. Teljesítési határidők, felmondás
16. [A megbízási szerződés megszűnése időmúlással]
A jelen szerződést a mindkét Projekt tekintetében a felek határozott időre, 2018. augusztus 31ig kötik. Amennyiben valamelyik projekt tekintetében a projekt lezárásának időpontja a
támogatási szerződés esetleges módosításával ezen időpont utáni időszakra esik, a szerződés
lejárati ideje az érintett projekt tekintetében a projekt lezárásának időpontját követő 30. napig
automatikusan meghosszabbodik. A meghosszabbodás időtartama ugyanakkor összességében
nem haladhatja meg a 180 napot.
17. [Részteljesítési határidők]
Megbízott köteles
17.1.
a közbenső könyvvizsgálói jelentést/záradékot az alábbi részteljesítési határidőkön
belül elkészíteni és Megbízó részére átadni:
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17.1.1 az 1. számú Projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötése és 2015.
december 31. közötti időszakról – legkésőbb 2016. június 30-ig
17.1.2 a 2. számú Projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötése és 2015.
december 31. közötti időszakról – legkésőbb 2016. június 30-ig
17.1.3 az 1. számú Projekt tekintetében a 2016. január 1. – 2016. december 31. közötti
időszakról, legkésőbb 2017. február 28-ig
17.1.4 a 2. számú Projekt tekintetében a 2016. január 1. – 2016. december 31. közötti
időszakról, legkésőbb 2017. február 28-ig
17.1.5 az 1. számú Projekt tekintetében 2017. január 1. –2017. december 31. közötti
időszakról, legkésőbb 2018. február 28-ig
17.1.6 a 2. számú Projekt tekintetében 2017. január 1. –2017. december 31. közötti
időszakról, legkésőbb 2018. február 28-ig
17.1.7 az 1. számú Projekt tekintetében 2018. január 1. és a 16. pontban meghatározott
határozott idő közötti időszakról, illetve a teljes projekt zárásáról a záró projekt
előrehaladási jelentés leadási határidejének függvényében, a jelen szerződés 16. pontja
szerinti határidő lejártáig
17.1.8 a 2. számú Projekt tekintetében 2018. január 1. és a 16. pontban meghatározott
határozott idő közötti időszakról, illetve a teljes projekt zárásáról a záró projekt
előrehaladási jelentés leadási határidejének függvényében, a jelen szerződés 16. pontja
szerinti határidő lejártáig.
17.2.
az 1. számú Projekt tekintetében az auditori zárójelentést legkésőbb a záró projekt
előrehaladási jelentés leadási határidejének függvényében, a jelen szerződés 16. pontjában
foglalt határidő lejártáig elkészíteni és Megbízó részére átadni.
17.3.
a 2. számú Projekt tekintetében az auditori zárójelentést legkésőbb a záró projekt
előrehaladási jelentés leadási határidejének függvényében, a jelen szerződés 16. pontjában
foglalt határidő lejártáig elkészíteni és Megbízó részére átadni.
18. [Megbízó felmondási jog]
Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződés tartós megbízási jogviszonyt hoz
létre, ezért a felmondás jogát – a Ptk. 6:278. §-ának (4) bekezdése alapján - az alábbi
rendelkezések szerint korlátozzák.
18.1.
Megbízó Megbízottnak címzett egyoldalú nyilatkozatával a jelen szerződést
bármikor - indokolás nélkül - 60 napos felmondási idővel megszüntetheti. Megbízott a
jelen szerződést kizárólag a 18.2 pontban foglaltak alapján mondhatja fel.
18.2.
Szerződő felek a jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén
azonnali hatállyal felmondhatják. Megbízott súlyos szerződésszegésének minősül
különösen, ha Megbízott e szerződés 5. pontjában, valamint az 1. számú mellékletben
meghatározott feladatokat nem, vagy késedelmesen, vagy hibásan teljesíti, valamint a
jelen szerződésben meghatározott egyéb, súlyos szerződésszegésnek minősített esetek.
Megbízó súlyos szerződésszegésének minősül, ha Megbízó a megbízási díj
megfizetésével 60 napot meghaladóan késedelembe esik és tartozását Megbízott írásbeli
felszólítását követő 15 napon belül sem egyenlíti ki.
18.3.
Megbízott írásban azonnali hatállyal jogosult a jelen szerződést felmondani abban
az esetben, ha olyan okból, melyért Megbízó felelős, megalapozottan feltételezi, hogy a
továbbiakban nem tudja az alkalmazandó jogszabályokkal vagy szakmai előírásokkal
összhangban nyújtani a szolgáltatást, feltéve, ha erre Megbízó figyelmét előzetesen
felhívta, és megfelelő határidőt biztosított Megbízó számára a szolgáltatás nyújtását
akadályozó vagy kizáró körülmény megszüntetésére.
18.4.
Megbízó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést akkor is,
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ha a Megbízott fizetésképtelenné válik, vele szemben felszámolási, végelszámolást
jogerős határozattal elrendelik, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti
kifizetéseit;
jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Megbízott szakmai tevékenységét érintő
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;
más közbeszerzési eljárásban a Megbízott hamis adatokat közölt vagy az eljárás
nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget.

19. [Megbízó felmondási joga a Kbt. alapján]
19.1 Megbízó – kártérítési kötelezettség és a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnésének
bizonyítása nélkül – elállhat a szerződéstől, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja az alábbi
esetekben is:
- Megbízott ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul;
- Megbízott a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy egyéb
közreműködőt a teljesítésbe;
- a Kbt. 143. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak;
- Megbízott egyéb, a jelen szerződésben nevesített olyan szerződésszegést követ el, melyhez a
szerződés ezt a jogkövetkezményt fűzi.
19.2 Megbízó a Kbt. 143. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel köteles a jelen
szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés
megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
19.3 Megbízó a Kbt. 143. §-ának (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
- a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- a Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
20. [A szerződés megszűnésének időpontja]
20.1 A jelen szerződés felmondás esetén a felmondást tartalmazó nyilatkozat másik fél általi
kézhezvételétől számított 60. nap elteltével szűnik meg, kivéve az azonnali hatályú felmondást.
20.2 Azonnali hatályú felmondás esetén a jelen szerződés a felmondás másik féllel történő
közlésével szűnik meg.
20.3 A felek a szerződés megszűnésének napjával számolnak el egymással. Megbízottat –
felmondás esetén – a már szerződésszerűen teljesített szolgáltatással arányban álló megbízási
díj illeti meg.
21. [Egyéb jogkövetkezmények alkalmazása]
Amennyiben az egyik szerződő fél a másik fél súlyos szerződésszegére figyelemmel a jelen
szerződést azonnali hatállyal megszünteti, ez nem zárja ki a Kbt.-ben és a jelen szerződésben
meghatározott egyéb jogkövetkezmények alkalmazását.
V. Megbízási díj, fizetési feltételek
22. [Megbízási díj]
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22.1 Megbízottat a jelen szerződés szerinti könyvvizsgálói feladatok hiánytalan és
szerződésszerű elvégzéséért az alábbi összegű megbízási díj illeti meg:
………………..….,-Ft. + áfa (a továbbiakban: a teljes megbízási díj).
22.2 Felek megállapodnak abban, hogy az általános forgalmi adó nélkül számított teljes
megbízási díj 93 %-a, azaz …………. Ft. + áfa az 1. számú Projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellenértéke.
22.3 Felek megállapodnak abban, hogy az általános forgalmi adó nélkül számított teljes
megbízási díj 7 %-a, azaz …………. Ft. + áfa a 2. számú Projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellenértéke.
22.4 A megbízási díj magában foglalja Megbízottnak a jelen szerződés szerinti feladatok
ellátásával felmerülő valamennyi költségét, a megbízási díjon kívül egyéb díjra,
költségtérítésre nem tarthat igényt.
23. [Részteljesítések igazolása]
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha Megbízott a jelen szerződés 17.1-17.3.
alpontjában foglalt részteljesítési kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti, ezekről a
részteljesítésekről Megbízó részteljesítési igazolást állít ki.
23.1.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízott akkor teljesítette a
könyvvizsgálói feladatokat, ha a jelen szerződés szerinti valamennyi közbenső
könyvvizsgálói jelentést/záradékot és az auditori zárójelentést elkészítette, Megbízó
számára átadta és ezt a tényt Megbízó írásban igazolta (teljesítési igazolás).
23.2.
Megbízott részére a megbízás tárgyát képező feladatok teljesítésének igazolása
kizárólag akkor tagadható meg, ha Megbízott az adott feladatot nem, hiányosan vagy
hibásan teljesítette.
24. [Megbízási díjrészletek]
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízott az alábbi részteljesítések esetén válik
jogosulttá az egyes részteljesítésekhez kapcsolódó megbízási díjrészletre:
- az 1. számú Projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötése után a 2015. évi
időszakra vonatkozó éves könyvvizsgálat elvégzése és a közbenső könyvvizsgálói
jelentés/záradék elkészítése: 1. számú Projekthez kapcsolódó megbízási díj 10 %-a,
- a 2. számú Projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötése után a 2015. évi időszakra
vonatkozó éves könyvvizsgálat elvégzése és a közbenső könyvvizsgálói jelentés/záradék
elkészítése: 2. számú Projekthez kapcsolódó megbízási díj 10 %-a,
- az 1. számú Projekt 2016. évre vonatkozó éves könyvvizsgálatának elvégzése, valamint a
közbenső könyvvizsgálói jelentés/záradék elkészítése: 1. számú Projekthez kapcsolódó
megbízási díj 20 %-a,
- a 2. számú Projekt 2016. évre vonatkozó éves könyvvizsgálatának elvégzése, valamint a
közbenső könyvvizsgálói jelentés/záradék elkészítése: 2. számú Projekthez kapcsolódó
megbízási díj 20 %-a,
- az 1. számú Projekt 2017. évre vonatkozó könyvvizsgálatának elvégzése, valamint a
közbenső könyvvizsgálói jelentés/záradék elkészítése: 1. számú Projekthez kapcsolódó
megbízási díj 20 %-a,
- a 2. számú Projekt 2017. évre vonatkozó könyvvizsgálatának elvégzése, valamint a
közbenső könyvvizsgálói jelentés/záradék elkészítése: 2. számú Projekthez kapcsolódó
megbízási díj 20 %-a,
- az 1. számú Projekt tekintetében az auditori zárójelentés elkészítése: 1. számú Projekthez
kapcsolódó megbízási díj 50 %-a,
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- a 2. számú Projekt tekintetében az auditori zárójelentés elkészítése: 2. számú Projekthez
kapcsolódó megbízási díj 50 %-a.
25. [Fizetési határidő]
Megbízó a megbízási díjat – figyelemmel a Kbt. 135. § (1) bekezdésében és a Ptk. 6:130. §ának (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra is – a szerződésszerű és igazolt teljesítés esetén, a
jogszabályoknak megfelelő számlák) ellenében, a számlák Megbízó általi kézhezvételétől
számított 30 napon belül, Megbízott által megjelölt bankszámlára történő átutalással fizeti
meg.
26. [Kifizetési feltétel]
Megbízó tájékozatja Megbízottat, hogy a jelen szerződés szerinti kifizetések az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá tartoznak.
27. [Megbízási díj idő előtti megszűnés esetén]
A jelen megbízási szerződésnek a teljesítési határidő előtti - teljesítéssel történő - megszűnése
esetén Megbízott jogosulttá válik a megbízási díj még meg nem fizetett hátralékos részére.
28. [Megbízási díj megerősítése]
A megbízási díj akkor is megilleti Megbízottat, ha a vizsgálatai során hiányosságokat, hibákat
tár fel, illetve negatív véleményt alkot a vizsgált területekről.
VI. A szerződést megerősítő rendelkezések
29. [Késedelmi kötbér]
Amennyiben Megbízott a jelen megállapodás szerint meghatározott kötelezettségének olyan
okból, amelyért felelős, késedelmesen tesz eleget, késedelmi kötbért köteles fizetni
Megbízónak. A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett részteljesítéshez
kapcsolódó – az általános forgalmi adó nélkül számított – megbízási díjrészlet 0,5%-a, de a
késedelmi kötbér összege legfeljebb az általános forgalmi adó nélkül számított teljes megbízási
díj 10%-a lehet. A kötbér megfizetése Megbízottat nem mentesíti az egyéb
jogkövetkezmények alól.
30. [Meghiúsulási kötbér]
30.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés olyan okból
szűnik meg, amelyért Megbízott felelős, meghiúsulási kötbért kell fizetnie. A meghiúsulási
kötbér mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított teljes megbízási díj 20%-ának
megfelelő összeg.
30.2 Szerződő felek a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Megbízó a hibás
vagy a késedelmes teljesítés jogkövetkezményeire figyelemmel, azonnali hatállyal felmondja a
jelen megbízási szerződést. A szerződő felek a szerződés meghiúsulásának tekintik azt is, ha
Megbízott a közbenső könyvvizsgálói jelentést/záradékot és az auditori zárójelentést vagy a
helyzetfelmérő vizsgálatokról bármelyik jelentést nem, vagy hibásan készíti el, vagy
késedelmesen teljesíti, és erre tekintettel Megbízó azonnali hatállyal felmondja a jelen
megbízási szerződést.
30.3 A meghiúsulási kötbér összege a hátralékos megbízási díj összegébe nem számítható be
(azaz Megbízottnak azt ténylegesen meg kell fizetnie Megbízó részére), valamint a kötbér
megfizetése Megbízottat nem mentesíti az egyéb jogkövetkezmények (például kártérítés) alól.
31. [Jótállás]
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Megbízott jótáll a közbenső könyvvizsgálói jelentésekben/záradékokban és az auditált
zárójelentésben foglaltak helytállóságáért. A jótállás időtartama 3 (három) év. Az auditált
zárójelentéshez kapcsolódó jótállás időtartama a teljesítéstől (teljesítési igazolás Megbízó általi
aláírásától) számított 3 (három) év.
32. [Késedelmi kamat]
32.1 Amennyiben Megbízó késedelembe esik a jelen szerződés V. fejezetében meghatározott
megbízási díjak megfizetésével, a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései szerinti késedelmi
kamatot köteles fizetni Megbízott részére.
32.2 Felek a jelen szerződés megkötésekor figyelemmel voltak a Kbt. 135. § (11)
bekezdésében foglalt rendelkezésre is, mely szerint semmis - a késedelmi kamat tekintetében a
Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő
szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását. Felek kölcsönösen
kijelentik, hogy a jelen szerződésnek nincs olyan rendelkezése, mely a jelen pontban
hivatkozott jogszabályi rendelkezést sérti.
33. [Megbízott kárfelelősségének korlátozása]
33.1 Megbízott nem tartozik Megbízónak semmilyen kártérítési felelősséggel az elmaradt
profit, adatvesztés vagy a jelen szerződésből származó bármely egyéb előre nem látható,
közvetett igényből eredően.
33.2 A jelen szerződésből vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatba hozható más igényből
származóan Megbízónak (illetve a szolgáltatásokat igénybe vevő bármely más személynek)
szerződéses, jogszabályi vagy egyéb alapon fizetendő kártérítés teljes összege nem haladhatja
meg a jelen szerződés alapján Megbízottat megillető és ténylegesen kifizetett díj összegét.
33.3 Amennyiben a jelen szerződés alapján vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatba hozható más
igényből származóan Megbízóval (illetve a szolgáltatásokat igénybe vevő bármely más féllel)
szemben Megbízott felelősséggel tartozik olyan veszteségekért, illetve károkért, melyek
okozásában más személyek is közreműködtek, úgy Megbízott felelőssége Megbízóval
szemben egyéni és nem együttes, és a teljes veszteség, illetve kár okozásában való
közreműködése, mások közreműködéséhez viszonyított, Megbízottra eső méltányos részére
korlátozódik. A jelen szerződés szerinti arány felelősség megállapítását nem befolyásolja a
többi felelős személy felelősségének előírt vagy megállapodás szerinti kizárása vagy
korlátozása, követelés rendezése vagy érvényesítésének nehézsége, más felelős személy
elhalálozása, feloszlatása vagy fizetésképtelensége, illetve a veszteségért, kárért, illetve annak
bármely részéért való felelősségének a megszűnése.
34. [Elévülési idő]
A szolgáltatásokkal összefüggő vagy a jelen szerződés szerinti egyéb követeléseket legkésőbb
az elévülésre vonatkozó jogszabályban meghatározott időszak lejártáig kell benyújtani.
35. [Felelősség a szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozásért]
A 33. pontban foglalt korlátozások nem vonatkoznak azon veszteségekre és károkra, amelyeket
csalás, szándékos mulasztás vagy súlyos hanyagság okozott, illetve olyan mértékben, amilyen
mértékben azt a vonatkozó jogszabályok tiltják.
VII. Együttműködés
36. [Kapcsolattartók]
Felek kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:
Megbízó kapcsolattartója: ………………….
Megbízott kapcsolattartója: ………………….
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37. [Felhatalmazás képviseletre]
Szerződő felek jelen szerződésben felhatalmazzák az előző pontban megnevezett
képviselőiket, hogy a munkavégzés összehangolásával és annak során szükségessé váló
intézkedések megtételével kapcsolatos döntéseknél a feleket teljes jogkörrel képviseljék. A
képviselők jogosultak, illetve kötelesek továbbá megtenni mindazon intézkedést, illetve
nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben
foglaltakkal nem ellentétes. A képviselők a jelen szerződésben biztosított jogkörének
korlátozása a másik féllel szemben csak az írásbeli közléstől kezdve hatályos.
38. [Változás a kapcsolattartó személyében]
A képviselők személyében történő változást a felek egymással haladéktalanul, írásban közlik.
Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést
írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. Írásbeli közlésnek minősül az
elektronikus levélben tett nyilatkozat is.
39. [A Kbt. 136. §-a szerinti kikötések]
39.1 Megbízott
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Megbízott adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak, valamint
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.
39.2 Amennyiben Megbízott külföldi adóilletőségű személy, akkor köteles a szerződéshez,
annak megkötését követő 8 napon belül arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Megbízottra
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
VIII. Bizalmas információk felhasználása, üzleti titok
40. [Üzleti titok]
40.1 Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően,
amelyről a megbízás ellátása során szerzett tudomást. E kötelezettség független a megbízási
jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után is fennmarad. Megbízott kötelezettséget
vállal arra is, hogy a megbízás teljesítése során a minősített adat védelméről szóló 2009. évi
CLV. törvény, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a
minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet vonatkozó
előírásai alapján jár el.
40.2 Felek kijelentik, hogy jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás
működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzák harmadik fél tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik fél
jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti
információk valamelyikét. Megbízott az általa a teljesítés során elvégzett vizsgálat
eredményéről harmadik személy részére csak a Megbízó írásos engedélyével adhat írásos vagy
szóbeli tájékoztatást.
40.3 Megbízott és Megbízó a jelen szerződés teljesítése érdekében tudomásukra jutott adatokat
és információkat kizárólag jelen szerződés teljesítésére használhatják fel. Jelen szerződés egyik
felet sem hatalmazza fel arra, hogy hirdetésben, a nyilvánosság előtt, promóciós, marketing
vagy egyéb tevékenysége során felhasználja a másik fél nevét, védjegyét vagy egyéb azonosító
jelét, kivéve, ha a felek erről írásban másként rendelkeznek.
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41. [Megbízott felhatalmazása adatok továbbadására]
Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok nem tiltják, Megbízott jogosult a bizalmas
információkat más a Megbízott globális hálózatához tartozó társaság, Megbízott vagy ezen
társaságok tagjai, tulajdonosai, igazgatói, tisztségviselői, vezetői vagy alkalmazottai
tudomására hozni, melyek a tevékenységük szerinti országokban a Szolgáltatások nyújtásának
céljából gyűjthetik, használhatják, átadhatják, tárolhatják vagy egyéb módon feldolgozhatják a
bizalmas információkat a szabályozói előírásoknak való megfelelés és az összeférhetetlenség
ellenőrzése érdekében, illetve minőségellenőrzési, kockázatkezelési vagy számviteli célból
és/vagy egyéb adminisztratív támogató szolgáltatás nyújtása érdekében. A Megbízót érintő
bizalmas információk bizalmas jellegének megőrzéséért Megbízott tartozik felelősséggel
Megbízóval szemben.
42. [Titokvédelem a közreműködőkkel kötött szerződésekben]
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében kötött
szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő felekkel szemben is kikötik és
érvényesítik.
43. [Titokvédelem időtartama]
A titoktartási kötelezettség jelen szerződés megszűnésétől számított 5 évig áll fenn.
IX. Egyéb rendelkezések
44. [A szerződés módosítása]
Felek a jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak és a Ptk. rendelkezései szerint
módosíthatják.
45. [Referencia]
Megbízott a jelen szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítése esetében jogosult a feladatvégzést
referenciái között feltüntetni.
46. [Mellékletek]
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentációnak a könyvvizsgálói
feladatok szakmai tartalmát leíró része
2. számú melléklet: Megbízott ajánlata
47. [Értelmezési sorrend]
Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés, valamint mellékletei között
ellentmondás állna fenn, akkor az értelmezés során a dokumentumok alábbi sorrendje
érvényesül.
1. ajánlattételi felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumnak a könyvvizsgálat szakmai
tartalmát leíró része
2. jelen szerződés mellékletek nélküli rendelkezései
3. Megbízott ajánlata.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen megállapodást felek képviselői elolvasás és közös áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt 5 (öt) db eredeti példányban írták alá.
Budapest, 2016. ……………………
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......................................................
Megbízó

...................................................
Megbízott
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II.3. NYILATKOZATMINTA/IRATMINTA

34

BORÍTÓLAP

AJÁNLAT
Az eljárás tárgya:

„Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS)
nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellátása.”

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a képviselő ajánlattevő):

Neve
Címe
Telefonszáma
Telefax száma
E-mail címe
A tárgyban érintett
kapcsolattartó neve

35

1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP
Az eljárás tárgya:
„Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS)
nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellátása.”
Ajánlattevő2 adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Képviselő neve:
A kapcsolattartó adatai3:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy faxszáma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
Az értékelési szempontok:
Értékelési szempontok
1. Nettó ajánlati ár (Ft)

A szerződés teljesítésében részt vevő
okleveles könyvvizsgálói
képzettséggel és uniós projekt
könyvvizsgálatban szerzett
tapasztalattal rendelkező személyek
száma (Fő)

Súlyszám

Ajánlat

90

………………

10

………………

Mértékegység
Általános forgalmi
adó nélküli érték
HUF-ban
Fő

minimum 1 fő,
ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 2
fő

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

______________________________
2

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Ptk. értelmében a konzorcium nem rendelkezik az
azt létrehozó cégektől független jogképességgel! Közös ajánlattétel esetén valamennyi, a konzorciumot
létrehozó céget ajánlattevőként fel kell tüntetni, és ajánlattevőnként meg kell adni az 1. pont szerinti adatokat.
3
Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan
kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.
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(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)*
* Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevő képviseletre feljogosított
személye által vagy a közös ajánlattevők képviseletére kijelölt közös ajánlattevő által aláírva kell
benyújtani.
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2. számú melléklet

MEGHATALMAZÁS
Az eljárás tárgya:
„Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS)
nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellátása.”

(ADOTT ESETBEN)

Alulírott ..................................................., mint a .................................................... (székhely:
....................................) ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást biztosító szervezet (törölje a
feleslegeset) cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során meghatalmazom
………………………………….............……………..…..-t (lakcím: .............................) az
alábbiakra:*







jelen közbeszerzési eljárásban történő meghatalmazotti képviseletre,
az ajánlat részét képező iratok aláírására,
információk megadására,
hatályos jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására,
a szerződés megkötésére, amelyet jelen meghatalmazás aláírásával kötelezőnek ismerek el
….............................................................................…….

(* a jogosultságok körét kérjük adott esetben kibővíteni/ leszűkíteni/ pontosítani, a meghatalmazás terjedelmének
magából az iratból kétséget kizáróan megállapíthatónak kell lennie)

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………….....……………….
meghatalmazó (cégszerű) aláírása

………………………………..
meghatalmazott aláírása

Felhívjuk a figyelmet, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők esetében nem elegendő, ha csak az
egyikük ad meghatalmazást egy vagy több személy részére, legalább kettőnek kell!
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3. számú melléklet

A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSÉBEN ELŐÍRT, ÚGYNEVEZETT AJÁNLATI NYILATKOZAT
Az eljárás tárgya:
„Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS)
nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellátása.”

Alulírott
...................................................,
mint
az
ajánlattevő/közös
ajánlattevő*
............................................ (székhely: ....................................)** cégjegyzésre jogosult képviselője
(meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem,
 miután az Önök ajánlatételi felhívásának és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételeit megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és a felhívás és az egyéb
közbeszerzési dokumentumok feltételei szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a
Felolvasólapon rögzített áron;
 nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban,
az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés
megkötésére és teljesítésére, nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, az egyéb
közbeszerzési dokumentumban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését;
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak
részéről)***

*Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
**Közös ajánlattétel esetén kérjük valamennyi közös ajánlattevőt megjelölni.
*** Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevő képviseletre feljogosított
személye által vagy a közös ajánlattevők képviseletére kijelölt közös ajánlattevő által aláírva kell
benyújtani.
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4. számú melléklet

A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
Az eljárás tárgya:
„Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS)
nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellátása.”
Alulírott
...................................................,
mint
az
ajánlattevő/közös
ajánlattevő*
............................................ (székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője
(meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) értelmében
vállalkozásunk
□ mikrovállalkozás
□ kisvállalkozás
□ középvállalkozás
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá**

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak
részéről)***
*Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
**Aláhúzni vagy a nem vonatkozót törölni, továbbá közös ajánlattétel esetén Ajánlattevő
választása szerint bővíthető.
***Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevők mindegyike által külön-külön
cégszerűen aláírva kell benyújtani, vagy a közös ajánlattevők tekintetében egy nyilatkozatban
ajánlattevőként elkülönítve rögzíteni és a nyilatkozatot az ajánlattevők mindegyike (valamennyi
tag) által cégszerűen, vagy a tagok képviseletére kijelölt tag által cégszerűen aláírva kell
benyújtani.
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5. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSRE VONATKOZÓAN

*

(ADOTT ESETBEN)

Az eljárás tárgya:
„Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS)
nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellátása.”
Alulírott
…………………………………
a(z)
………….................................................
képviseletére jogosult személye (meghatalmazottja) n y i l a t k o z o m a Kbt. 66. § (6) bekezdése
tekintetében, hogy
I.**
a) a közbeszerzésnek az alábbi részének (részeinek) teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni:
Sorszám

a közbeszerzésnek azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni

1.
2.
3. (stb.)
b.) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozók az alábbiak:
Név, cím

a közbeszerzés részének (részeinek) megnevezése

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak
részéről)***
* Abban az esetben kell kitölteni, ha a nyilatkozatban foglalt eset fenn áll.
** A táblázat sorai bővíthetők.
***Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot azon Közös ajánlattevőnek kell kitölteni, amely
Közös ajánlattevő a közbeszerzés bizonyos részének teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, és
az ajánlat benyújtásakor ez az alvállalkozó ismert.
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6. számú melléklet

KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK MEGÁLLAPODÁSA*
(ADOTT ESETBEN)

Az eljárás tárgya:
„Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS)
nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellátása.”
A fent megnevezett közbeszerzési eljárásban a(z)
……….………………………………………………………………………(cégnév és székhely)
valamint a(z)
……….………………………………………………………………………(cégnév és székhely)
a Kbt. 35. §-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be, mely során a közbeszerzési eljárásban
együttes Ajánlattevőként kívánunk részt venni az alábbiaknak megfelelően:
1. A közbeszerzési eljárás során valamennyiünk nevében ………………………………. (név,
elérhetőség) teljes jogkörrel jogosult írásban és szóban képviseletet ellátni (joghatályos
nyilatkozatot tenni, jogot gyakorolni, kötelezettséget vállalni).
2. Az eljárás során a részünkre küldendő iratokat a ……………………………..(személy
megnevezése) ……………………………………….… (cím) ………………. (fax számra)
……………………………….. (e-mail cím) kapcsolattartó részére kérjük megküldeni.
3. A szerződés teljesítése során kapcsolattartóként …………………………………….(név,
elérhetőség) jelöljük meg.
4. a szerződés teljesítéséért a Ptk. alapján egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást,
egyetemleges felelősségvállalást vállalunk a szerződéses kötelezettségek teljesítésére,
valamint a teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére amennyiben, mint nyertes
Ajánlattevő kiválasztásra kerülünk.
5. A jelen közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítése során a közös ajánlattevőket terhelő
kötelezettségek/feladatok megosztása és az ellenszolgáltatásból való részesedés aránya az
alábbiak szerint történik:
…………………………………………………………………………
Kelt, ………………………., ………. év. …………………….(hó)…….(nap)
…………….………………………..
Közös Ajánlattevő
cégszerű aláírása

……..………………………………
Közös Ajánlattevő
cégszerű aláírása

* A megállapodást legalább a fentiekben foglalt tartalom szerint csak abban az esetben kell
kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
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7. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL
Az eljárás tárgya:
„Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS)
nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellátása.”

Alulírott ..................................................., mint Ajánlattevő............................................ (székhely:
....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési
eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattevő nem tartozik a jelen közbeszerzési eljárás során előírt
kizáró okok hatálya alá, azaz nem áll fel vele szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k) és m)
pontjában felsorolt kizáró okok egyike sem.
Nyilatkozom továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.
§ (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a fenti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam az alkalmasság igazolására igénybe vett más
gazdasági szereplő/szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá.

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)*

*Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a Közös ajánlattevők mindegyike által külön-külön
aláírva kell benyújtani.
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8. számú melléklet
NYILATKOZAT

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) / 10. § g) pont gb) alpontja alapján
Az eljárás tárgya:
„Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS)
nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellátása.”

Alulírott ..................................................., mint Ajánlattevő............................................ (székhely:
....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési
eljárás során kijelentem, hogy
1) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek
2) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, és ezért a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. (továbbiakban: pénzmosásról szóló) törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiak szerint
mutatom be:
....................................................... (név) ................................................... (állandó lakóhely)
....................................................... (név) ................................................... (állandó lakóhely)
....................................................... (név) ................................................... (állandó lakóhely)
3) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, és a
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa nincsen.
Kelt: ...................................... 2016. év ............................... hó ............ nap

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)**
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.
évi CXXXVI. törvény 3. §-ának r) pontja szerint:
TÉNYLEGES TULAJDONOS:
„ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok
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vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a
közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő
közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással
rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még
nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;”

*Kérjük az 1) vagy a 2) vagy a 3) pontot vastag vonallal aláhúzni, a 2 pont aláhúzása esetén a
hivatkozott törvény szerinti tényleges tulajdonosok nevét, állandó lakóhelyét kérjük megadni.
**Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a Közös ajánlattevők mindegyike által külön-külön
aláírva kell benyújtani.
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9. számú melléklet

NYILATKOZATMINTA A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSRE
VONATKOZÓAN

4

(ADOTT ESETBEN)

Az eljárás tárgya:
„Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS)
nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellátása.”

Alulírott
…………………………………
a(z)
………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való
megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik az alábbiak szerint:
Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve, címe:

Azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrásaira támaszkodunk:

a felhívás …… pontja szerinti követelmény

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)**

* Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot azon Közös Ajánlattevőnek/Gazdásági szereplőnek
kell megtenni, aki az alkalmassági követelmény(ek) tekintetében a nyilatkozatban az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet bevonja.

Abban az esetben kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való
megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik.
4
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10. számú melléklet

NYILATKOZATMINTA A KBT. 114. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A KBT. 67. § (1)
BEKEZDÉSE SZERINT A FELHÍVÁS 13.1. PONT P.1. PONTJÁRA VONATKOZÓAN
Az eljárás tárgya:
„Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS)
nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellátása.”

Alulírott
...................................................,
mint
az
ajánlattevő/közös
ajánlattevő
alvállalkozó/kapacitást
biztosító
szervezet*
............................................
(székhely:
....................................)** cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a fenti
közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk igazolni kívánt, az ajánlatkérő által a
felhívás 13.1. pont P.1. pontjában előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak
részéről)***

*Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
** Amennyiben közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők közbeszerzés tárgya szerinti
árbevételeik összeadódnak, úgy a Közös Ajánlattevők nevében töltsék ki a nyilatkozatot,
megnevezve/megjelölve benne a Közös Ajánlattevőket.
*** Amennyiben közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők közbeszerzés tárgya szerinti
árbevételeik összeadódnak, úgy a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevő képviseletre
feljogosított személye által vagy a közös ajánlattevők képviseletére kijelölt közös ajánlattevő által
aláírva kell benyújtani.
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11. számú melléklet

NYILATKOZATMINTA A KBT. 114. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A KBT. 67. § (1)
BEKEZDÉSE SZERINT A FELHÍVÁS 13.2. PONT M.1. PONTJÁRA VONATKOZÓAN
Az eljárás tárgya:
„Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS)
nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellátása.”

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást biztosító
szervezet* ............................................ (székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult
képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az átalunk
igazolni kívánt, az ajánlatkérő által a felhívás 13.2. pont M.1. pontjában előírt alkalmassági
követelmények teljesülnek.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

*Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
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A Kbt. 69. § szerint az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások mintái, melynek
csatolására majd a Kbt 69. § (6) bekezdés szerint meghatározott Ajánlattevőket hívja fel
Ajánlatkérő.
(Tájékoztatás jelleggel kerül jelen dokumentumban kiadásra)
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1. sz. minta

NYILATKOZATMINTA A 321/2015. (X.30.) KORM. RENDELET 20. § (2) BEKEZDÉS
ALAPJÁN (ADOTT ESETBEN Gazdasági szereplő választása szerint)
Az eljárás tárgya:
„Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS)
nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellátása.”

Alulírott
...................................................,
mint
az
ajánlattevő/közös
ajánlattevő
/alvállalkozó/kapacitást
nyújtó
szervezet*
............................................
(székhely:
....................................)** cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a fenti
közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által a felhívás 13.
pont P.1. pontjában előírt alkalmassági követelménynek.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak
részéről)***
*Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
** Amennyiben közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők közbeszerzés tárgya szerinti
árbevételeik összeadódnak, úgy a Közös Ajánlattevők nevében töltsék ki a nyilatkozatot,
megnevezve/megjelölve benne a Közös Ajánlattevőket.
*** Amennyiben közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők közbeszerzés tárgya szerinti
árbevételeik összeadódnak, úgy a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevő képviseletre
feljogosított személye által vagy a közös ajánlattevők képviseletére kijelölt közös ajánlattevő által
aláírva kell benyújtani.
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2. sz. minta

NYILATKOZATMINTA A 321/2015. (X.30.) KORM. RENDELET 25. § (2) BEKEZDÉS
ALAPJÁN (ADOTT ESETBEN Gazdasági szereplő választása szerint)

Az eljárás tárgya:
„Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS)
nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellátása.”

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást nyújtó
szervezet **............................................ (székhely: ....................................)** cégjegyzésre
jogosult képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy
ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által a felhívás 13. pont M.1. pontjaiban előírt alkalmassági
követelménynek.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

*Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
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3. sz. minta
A 321/2015. (X.30.) KORM. RENDELET 23. § SZERINTI REFERENCIA NYILATKOZAT
A 321/2015. (X.30.) KORM. RENDELET 21. § (3) BEKEZDÉS A) PONTJÁRA
VONATKOZÓAN A FELHÍVÁS 13. PONT M.1.) PONTJA KAPCSÁN
(ADOTT ESETBEN Gazdasági szereplő választása szerint, ha nem a szerződést kötő másik fél

által adott igazolással kívánja igazolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján és
nem a 2. sz. minta szerinti tartalmú nyilatkozatot tesz)
Az eljárás tárgya:
„Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS)
nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellátása.”
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást nyújtó
szervezet* ............................................ (székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult
képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom a felhívás 13.2.
pont M.1. pontja kapcsán, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé
számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (könyvvizsgálati feladatok ellátása)
szolgáltatásai a következőképpen alakultak:
a teljesítés
ideje

(befejezés:
év, hónap,
nap)**

a
szerződést
kötő
másik
fél(név,
cím)**

a szolgáltatás
tárgya**

az
ellenszolgált
atás összege
(nettó Ft)**

a teljesítés a
szerződésnek és
az előírásoknak
megfelelően
történt-e
(igen/nem)**

M.1.
rendelkezik

Ajánlattevő

az
felhívás

ajánlattételi
megküldésétől
visszafelé számított 3
évben legalább 1 db
befejezett,
az
előírásoknak
és
a
szerződésnek
megfelelően teljesített
8.000.000 forint értékű
könyvvizsgálati
tevékenység
elvégzésére vonatkozó
referenciával.
rendelkezik

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/
meghatalmazottak részéről)***
*Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
** Kérjük kitölteni.
*** Azon gazdasági szereplő (ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást nyújtó szervezet) részéről
szükséges a nyilatkozatot megtenni, aki a referenciát (korábbi közbeszerzés tárgya szerint
szolgáltatást) igazolja jelen nyilatkozat tartalmának megfelelő módon.
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4. sz. minta
A 321/2015. (X.30.) KORM. RENDELET 23. § SZERINTI REFERENCIA IGAZOLÁS A
321/2015. (X.30.) KORM. RENDELET 21. § (3) BEKEZDÉS A) PONTJÁRA
VONATKOZÓAN A FELHÍVÁS 13. PONT M.1.) PONTJA KAPCSÁN
(ADOTT ESETBEN Gazdasági szereplő választása szerint, ha nem a 2. és 3. sz. minta szerinti

tartalmú nyilatkozatot tesz)
Az eljárás tárgya:
„Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS)
nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellátása.”
Alulírott …………(név)…………., mint a/az …………(név, cím)……………… kötelezettség
vállalásra jogosultja igazolom, hogy …………(ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet neve és címe)…………………. részemre az alábbiakat teljesítette az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően.
Szerződést kötő fél:
- neve:
- címe:
- kapcsolattartójának neve:
- kapcsolattartójának elérhetősége:
Ellenszolgáltatás összege: nettó ………………….. HUF
Teljesítés ideje (a teljesítés befejezésének időpontja: év, hónap, nap)5:
év…… hónap………… nap…………
Gyártás és/vagy értékesítés (szállítás) (szerződés) tárgya : ……………………….
Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Keltezés
kötelezettség vállalásra jogosult aláírása

5

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 36 hónapban (3 évben) teljesített
referenciának azon referenciát fogadja el, amely referenciának a teljesítés befejezésének időpontja az ajánlattételi
felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 36 hónapban (3 évben) volt.
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5. sz. minta

NYILATKOZATMINTA A 321/2015. (X.30.) KORM. RENDELET 19.§ (1) BEKEZDÉS C)
PONTJA SZERINT

(ADOTT ESETBEN Gazdasági szereplő választása szerint, ha nem a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 20.§ (2) bekezdése szerinti 1. sz. minta szerinti tartalmú nyilatkozatot tesz)

Az eljárás tárgya:
„Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS)
nagyprojekt 2. fázisához (P4 fázisához) és az ELITRANS projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálati feladatok ellátása.”

Alulírott
...................................................,
mint
az
ajánlattevő/közös
ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást nyújtó szervezet* ............................................ (székhely:
....................................)** cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a fenti
közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a felhívás megküldésének napját megelőző 3 lezárt
üzleti év közbeszerzés tárgyából (könyvvizsgálati feladatok ellátása) származó általános forgalmi
adó nélkül számított árbevételünk az alábbiak szerint alakult:
1. sz. táblázat***

Év

Közbeszerzés tárgya (könyvvizsgálati feladatok ellátása) nettó árbevétele
(HUF)

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak
részéről)****

*Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
**Amennyiben közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők közbeszerzés tárgya szerinti
árbevételeik összeadódnak, úgy a Közös Ajánlattevők nevében töltsék ki a nyilatkozatot,
megnevezve/megjelölve benne a Közös Ajánlattevőket.
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***Amennyiben közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők közbeszerzés tárgya szerinti
árbevételeik összeadódnak, úgy az 1. sz. táblázatban nevezzék meg Közös Ajánlattevőnként
külön-külön a lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti árbevételeit és az adott Közös
Ajánlattevő személyét is. Az 1. sz. táblázat sorai bővíthetőek.
****Amennyiben közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők közbeszerzés tárgya szerinti
árbevételeik összeadódnak, úgy a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevő képviseletre
feljogosított személye által vagy a közös ajánlattevők képviseletére kijelölt közös ajánlattevő által
aláírva kell benyújtani.
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