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I. FEJEZET 

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK   

 

1./ A Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd, Béke u. 1-3.) - a továbbiakban Ajánlatkérő - a 

közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény Második rész alapján uniós 

értékhatárt elérő nyílt eljárást hirdet hazai és külföldi cégek számára, akiket ezúton felhív 

arra, hogy vegyenek részt az Ajánlatkérő egészségügyi intézmény által „FT-

1225/Ózd/2018– Gyógyszerek és egyéb készítmények beszerzése lakossági 

gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére” megnevezésű, 

közbeszerzési eljárásban. 

 

 Ajánlatkérő az Intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú 

gyógyszertárak részére 24 hónapban szükséges különféle gyógyszereket (beleértve a 

magisztrális készítményeket is), kötszereket, gyógyászati segédeszközöket és egyéb 

készítményeket kívánja megvásárolni a Kbt. 104.§ (3) bekezdés alapján több ajánlattevővel 

megkötött keretmegállapodás alapján. 

  

 

A Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az esetenkénti megrendelés, a 104. § (3) 

bekezdés szerinti keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint, az ajánlatkérő 

által közvetlen megrendelés útján a 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint kiválasztott 

ajánlattevőtől történik. 

 

Ajánlatkérő Intézményeiben működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú 

gyógyszertárak részére különféle vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek 

(beleértve a magisztrális készítményeket is), kötszerek, gyógyászati segédeszközök és 

egyéb készítmények nettó 350 200 000,- HUF/24 hó keretösszegben.  

 

A tb támogatással rendelhető gyógyszerek nagykereskedelmi árai hatósági árak, mindegyik 

nagykereskedőnek azonos áron kell szállítania. 

A vény nélkül kapható gyógyszerek körében a közgyógyellátás keretében fölírható 

készítményeknek, ill. termékeknek szintén fix nagykereskedelmi ára van. 

A   társadalombiztosítási   támogatással forgalmazható gyógyszerek és gyógyászati se-

gédeszközök esetén a hatóságilag megállapított -termelői árra vetített    nagykereskedelmi    

ár-réssel számított - nagykereskedelmi áron történik a számlázás.   

Minden egyéb termék esetén Eladó az aktuális árlistáján szereplő nagykereskedelmi áron 

számláz. 

Minkét esetben kivétel, hogy a nagykereskedői és a gyártói engedményeket Nyertes 

Ajánlattevőknek minden esetben érvényesíteni kell Ajánlatkérő részére. 

 

 

Rögzített árral rendelkező és nem rendelkező készítmények forgalmi aránya: 
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Cikkcsoport össztétel Arány szám  

Támogatott gyógyszerek 69%  

Nem támogatott gyógyszerek 23% 

Támogatott kötszerek, gyógyászati segédeszközök 2,6%  

Nem támogatott kötszerek, gyógyászati segédeszközök 0,3%  

Egyéb termékek 4,6%  

 

A rögzített árral rendelkező és nem rendelkező készítmények forgalmi aránya  

Támogatott gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök 71,6% 

Nem támogatott gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök 23,3% 

Egyéb termékek 4,6%  

 

Gyógyszerek összesen 92% 

Kötszer, gyógyászati segédeszköz összesen 2,9% 

Egyéb termékek 4,6%  

Ajánlattevőnek az árukat az Ajánlatkérő által esetenként feladásra kerülő megrendelések 

alapján, az abban meghatározott szállítási gyakorisággal és határidőre leszállítania. A 

szállítási határidő az adott terméktől függően 24-72, de maximum 168 óra lehet. Az egyedi 

importból beszerzésre kerülő termékek esetében a szállítási határidőben a felek 

alkalmanként, egyedileg állapodnak meg.  

Ajánlattevőnek vállalnia és biztosítania kell a minimum napi egyszeri kiszállítást. 

 

 

  Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, közös 

Ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó 

szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

   

 

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben közös Ajánlattevőknek 

ajánlatukhoz csatolni kell az egyetemleges és korlátlan felelősségvállalásra, valamint a 

teljesítésben való arány meghatározásra vonatkozó megállapodást, továbbá a közösen 

benyújtott ajánlatukban rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére az Ajánlattevők közül 

melyikük bír felhatalmazással. 

 

Az ajánlati felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentációban nem szabályozott 

kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 

rendeletei, továbbá a 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy bármilyen az EKR felület használatával, 

ill. üzemeltetésével kapcsolatos kérdéssel, a www.nekszt.hu címen, a felület 

üzemeltetőjéhez kell fordulni. Kizárólag az EKR felület üzemeltetője által küldött hivatalos 

válasz az irányadó. 

 

http://www.nekszt.hu/
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Az EKR üzemeltetője minden, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti üzemszünetet munkanapokon este tizenkilenc óra és hajnali kettő 

óra közötti időszakra, vagy munkanapokon kívüli időszakra ütemezi. 

Az EKR üzemeltetője minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az 

EKR honlapján és saját honlapján tájékoztatót közzétenni legalább 1 munkanappal a 

tevékenység megkezdése előtt, amely az EKR szolgáltatásainak szünetelését vagy 

korlátozott működőképességét eredményezi. 

 

A közbeszerzésekért felelős miniszter vezetése alatt álló hivatali szervezet által 

működtetett elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetésére és fenntartására kijelölt 

szervezet a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-

t. 

  

ELÉRHETŐSÉG: EKR ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

 
Üzemeltető ügyfélszolgálati e-mail-címe: helpdesk@nekszt.hu 

Üzemeltető ügyfélszolgálati telefonszáma: +36/1-465-8899 (munkanapokon 8:00-16:00) 

EKR-használat jogi támogatása: ekr@me.gov.hu 

Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/ 

Üzemeltetői weboldal: www.nekszt.hu 

 

 

 

2./ Az eredményhirdetés időpontja  

  

 A Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a lehető 

legrövidebb időn belül, de legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig bírálja el, és 

erről a Kbt. 79. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően haladéktalanul, de legkésőbb 

a döntés meghozatalának napjától számított három munkanapon belül, az eljárás 

eredményéről szóló összegezés megküldésével tájékoztatja Ajánlattevőket. 

 

 

3./ A szerződéskötés tervezett időpontja és helye: 

  

A Kbt. 131. § (6) kezdés alapján, az írásbeli összegezés megküldését követő naptól 

számított tizenegyedik napon. 

 

Hely: Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd, Béke u. 1-3.) 

A Kbt. 131. § (8) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a 10 

napos moratórium letelte előtt is megköthető. 

 

 

 

mailto:helpdesk@nekszt.hu
mailto:ekr@me.gov.hu
https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/
http://www.nekszt.hu/
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4./ Az Ajánlattevők kiegészítő információért az alábbi címhez fordulhatnak: 

 

 Az Ajánlattevők kiegészítő információért az EKR rendszeren keresztül fordulhatnak 

Ajánlatkérőhöz az www.ekr.gov.hu címen. 

 

 Ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként a közbeszerzési dokumentumok 

elektronikus elérhetőségének megjelölésére utal [Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pont, 84. § 

(1) bekezdés c) pont, 92. § (1) bekezdés c) pont, 94. § (4) bekezdés c) pont], ez alatt az 

EKR-ben folytatott eljárások tekintetében azt az információt kell érteni, hogy a 

közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben milyen elérhetőségen érhetőek el. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekr.gov.hu/
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II. FEJEZET 

UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 
 

 

1./ Pénzforrások, szerződéskötési engedély 

 

 Ajánlatkérő kijelenti, hogy a Közbeszerzési Dokumentum szerinti szerződés megkötésére 

vonatkozó jogosultsággal rendelkezik.  
 

 

2./ Az ajánlat költségei 

 

 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget 

Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy 

kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől 

függetlenül. 

 

 

 3./ A Közbeszerzési Dokumentum  

 

3.1. A beszerzéssel kapcsolatos információkat, az eljárásra vonatkozó szabályokat, valamint 

a szerződéses feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.  

 

Az Ajánlati Felhíváson kívül a Közbeszerzési Dokumentum az alábbiakat tartalmazza: 

 

a.) Alapvető információk                                    (I. fejezet) 

b.) Utasítások az Ajánlattevők részére             (II. fejezet) 

c) Műszaki Leírás       (III. fejezet)  

d)  Szerződés                                                     (IV. fejezet) 

 e.) Iratminták, Ajánlati forma és ártáblázatok   (V. fejezet)  

       f) Mellékletek    

 

3.2. A Kbt-ben előírt és a Közbeszerzési Dokumentumban bekért információknak és 

okiratoknak az előírt formában és tartalommal történő benyújtásáért Ajánlattevő felel. 

Hiányos és/vagy nem kielégítő információk/okiratok benyújtásának következménye az 

ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet, hamis adatok szolgáltatása esetén az Ajánlattevő 

kizárására kerül sor.  

 

 

4./ Az Ajánlati Felhívás, illetőleg a Közbeszerzési Dokumentum pontosítása, kiegészítő 

információk nyújtása 
 

 Ajánlattevő az Ajánlati Felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumban foglaltakkal 

kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől, a Kbt. 56. § (1) 

bekezdés alapján, az EKR rendszeren keresztül. Kérjük, a gyorsabb válaszadás érdekében 

a kérdéseket „word” formátumban is megküldeni.  
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A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal meg kell adni az  EKR rendszeren 

keresztül. 

  

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik 

napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérőnek nem kötelező 

megadnia. 

 

 Ha a tájékoztatást az Ajánlatkérő nem tudja az első bekezdés szerinti határidőben 

megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a Közbeszerzési 

Dokumentumokat módosítja, abban az esetben a Kbt. 52. § (4) bekezdése szerint kell 

eljárnia. 

 

 

5./ Az Ajánlati Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum módosítása 

 

5.1. Az ajánlat benyújtási határidejének lejártáig az Ajánlatkérő bármikor, bármely okból, 

akár saját kezdeményezésére, akár egy leendő Ajánlattevő pontosítás kérésére válaszul 

módosíthatja a Közbeszerzési Dokumentumot és az Ajánlati Felhívást.  

 

5.2. A módosított feltételekről az ajánlat benyújtási határidejének lejárta előtt hirdetményt kell 

közzétenni, amelyben új ajánlattételi határidőt kell megállapítani. 

 

5.3. A módosító hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlatok benyújtására a 

hirdetményben megállapított határidő lejártáig a Közbeszerzési Dokumentumnak a 

módosítással érintett része a felhívás VI.3.5. pontjában megadott címen díjmentesen 

elérhető.  

 

 

 

 

6./ Az ajánlat elkészítése 

 

 Az ajánlat nyelve a magyar nyelv. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes 

levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni. 

  

 Az idegen nyelven benyújtott dokumentumok esetében, Ajánlatkérő elfogadja az 

Ajánlattevő által elkészített saját fordítást is. A nem megfelelő tartalmú saját fordításból 

eredő következményeket Ajánlattevő viseli.   

 

Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal 

együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt 

Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére 

jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem 

magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott 

dokumentumokban foglaltakat az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi 

figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért Ajánlattevő felelős.  
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Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján 

ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 

dokumentum, amennyiben az rendelkezésre áll, az EKR rendszerben az elektronikus 

űrlap alkalmazásával kell benyújtani. Amennyiben az adott dokumentumra a 

nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú 

dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az 

adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll 

rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – a (4) 

bekezdésben foglalt eset kivételével – nem követelheti meg elektronikus aláírás 

alkalmazását. 

 

Az EKR-ben Ajánlattevő, a közbeszerzési dokumentumban Ajánlatkérő által 

elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólap mintát, elektronikus űrlap 

formában köteles az ajánlata részeként kitölteni. 
 

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és  a 

munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: 
 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 

Postacím: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Tel: (36-1)  795-7977 

Fax: (36-1)  795-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. 

Posta cím: Pf. 672. Budapest 1539. 

Tel.: +36-1/336-7843, Fax: +36-1/336-7445 

E-mail: ebh@ebh.gov.hu 

Honlap: www.egyenlobanasmod.hu 

 

Országos Közegészségügyi Központ:  
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.,  

levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.  

tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390,  

zöld szám: 06-80-204-264,  

a regionális és kistérségi intézetek elérhetősége a www.okk.okbiantsz.hu internet-címen 

található 

 

MBFH: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.  

tel.: 06-1-301-2900,  

fax: 06-1-301-2903,  

zöld szám: 06-80-204-258,  

a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internet-címen 

található 

 

mailto:MMI_foigazgato-helyettes@lab.hu
http://www.egyenlobanasmod.hu/
http://www.okk.okbi.hu/
http://www.mbfh.hu/
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NAV:  

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

tel.: 06-1-428-5100, fax: 06-1-428-5382,  

kék szám: 06-40-42-42-42, 

 a területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-

címen található 

 

KH:   

1026 Budapest, Riadó utca 5.; Postafiók cím: 1525. Pf. 166.;  

Telefon: 06-1-882-8502;  

Telefax: 06-1-882-8503;  

Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/ 

 

A munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró illetékes megyei (fővárosi) 

kormányhivatalok elérhetőségeik: a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek 

internet-címen találhatók. 

 

A környezetvédelmi hatósági hatáskörben eljáró illetékes megyei (fővárosi) 

kormányhivatalok elérhetőségeik: a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek 

internet-címen találhatók. 

 
 

 

7./ Az ajánlatot alkotó okmányok 

 

 Az Ajánlattevő által elkészített ajánlatnak az alábbi okiratokat, igazolásokat, 

nyilatkozatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:  

 

Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján 

ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 

dokumentum, amennyiben az rendelkezésre áll, az EKR rendszerben az 

elektronikus űrlapalkalmazásával kell benyújtani. 

Az EKR-ben Ajánlattevő, a közbeszerzési dokumentumban Ajánlatkérő által 

elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólap mintát, elektronikus űrlap 

formában köteles az ajánlata részeként kitölteni. 

Ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó 

dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót 

alkalmazza. 

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása 

igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás 

benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi 

közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az 

esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban 

benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól 

függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott 

http://www.nav.gov.hu/
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közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, 

hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban 

való felhasználás céljára állították ki. 

 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti 

meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a 

közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az 

EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös 

ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

 

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről 

a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak 

tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban 

csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben 

elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében 

eljárhat. 

 

 

 

a.) Ajánlati borítólap(ok) majd a következő oldalon az oldalszámokat is tartalmazó 

tartalomjegyzék 

(Ld. Iratminták, Ajánlati borítólap) 

 

b.) Kitöltött és cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozat, felolvasólap és ártáblázat a 

V. fejezetben meghatározott formában (az alvállalkozók tekintetében nem csatolandó) 

A felolvasólapot az EKR rendszerben megadott kötelező formanyomtatvány 

kitöltésével kell benyújtani. 

 

c.) Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az EKR rendszerben megadott 

formanyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. 

A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes 

európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. A 321/2015 (X. 30.) Korm. 

rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, az érintett 

gazdasági szereplőknek ajánlatuk benyújtásakor elegendő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum 

IV. részében szereplő α (alfa) nyilatkozatot megtenni. 

 

 

Amennyiben egy Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet 

vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy 

személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell 

nyújtani. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy 

személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, 

amelyeket az Ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.  
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Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők mindegyikének külön 

formanyomtatványt kell benyújtania. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával 

teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 

 

A gazdasági szereplőknek a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó 

dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót kell alkalmazni. 

 

A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevő, vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány 

benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró 

okok hiányát: 

a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)–af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében 

a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki, 

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági 

szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg, 

c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon 

letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány a) és b) pontnak megfelelő 

kitöltésével egyben az ah) alpontban említett személyes joga szerinti hasonló 

bűncselekményekről is nyilatkozik, 

d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének 

„B” szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, 

vámfizetési vagy társadalombiztosítási járuléktartozást és a tartozás lejártának időpontját 

kötelező feltüntetni, 

e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)–j) és m) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány 

III. része „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik, 

f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés e)–g), k), l) p) és q) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány 

III. részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik, 

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)–o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” 

szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő 

bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a 

Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti. 

 (3)7 Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c)-e), g)-q) pontja, a 

Kbt. 62. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá 

esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják 

megbízhatóságát, és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § 

(4) bekezdése szerinti végleges, vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) 

bekezdése szerinti jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok 

fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását feltüntetni a formanyomtatványon. 

A formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges, vagy 

közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát is 

csatolni kell. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1500321.kor#lbj6idca49
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(4) Az (1) bekezdés a)-c) pontja alapján megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdésében 

említett személyekre is vonatkozik. 

 (Kbt. 62. (2) bekezdés: 

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet 

részt alkalmasság igazolásában, amennyiben 

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság 

esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő 

szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel 

rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő 

hátrányok alól nem mentesült, vagy 

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt 

évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő 

hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a 

bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy 

felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, 

vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az 

előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.) 

 

A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 65. § (1) 

bekezdésében említett alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az 

Ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 

formanyomtatvány IV. részét az Ajánlatkérő által a 2. § (5) bekezdése szerint előírt módon 

köteles kitölteni. 

 

A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján ha az Ajánlatkérő a Kbt. 

69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok 

hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági 

szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány 

megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését 

a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja. 

(2) Ajánlattevőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. 

fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult. 

 

A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevők az eljárás 

során benyújtott formanyomtatványban található információkat másik közbeszerzési 

eljárásban is felhasználhatják, ha az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a 

valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a másik eljárásban megkövetelt 

információkat. 

(2) A formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén az Ajánlattevő köteles a 

formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és 

nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. 

Ebben az esetben Ajánlattevő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is újból 

megtenni. 
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A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 8. § szerint a Magyarországon letelepedett 

Ajánlattevő, a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében – amelyet kizárólag 

természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni –, valamint a Kbt. 62. § (2) 

bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai 

kamara által hitelesített nyilatkozata. 

 

A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 8. § b) pontja alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) 

pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 

szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági 

szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az 

adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást; 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében, ha Ajánlattevő a cégnyilvánosságról, a 

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

minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a 

cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai 

kamara által hitelesített nyilatkozata. 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja tekintetében, ha a nem természetes személy 

Ajánlattevő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által 

hitelesített nyilatkozata. 

 

 

 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan 

ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevő 

nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, mely a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 

38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa 

megismerhető a nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 

szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló 2017. évi 

LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre 

vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 

 

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

nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely az Ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 

tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az Ajánlattevő 

azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak 

vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel 

nem áll fenn. 

 

A Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében a Kbt. Második Része szerint 

lefolytatott közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő a Kbt. 63. §-a tekintetében a következő 
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írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a 

kizáró okok hiányát: 

a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja tekintetében az Ajánlatkérő köteles elfogadni 

az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 

nyilatkozatot; 

 

Az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más 

szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot 

köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása 

érdekében. 

 

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában 

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. 

 

d.) azok az okmánybizonylatok, amelyek igazolják az Ajánlattevő, továbbá az alkalmasság 

igazolásában részt vevő egyéb gazdasági szereplő:  

jogszerű működését: 

- Ajánlattevőnek, (közös) ajánlattevőnek amennyiben változásbejegyzési eljárás 

van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolás másolatát. Nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges! 

 

- az ajánlatot aláíró személy (Ajánlattevő, vagy egyéb kapacitást nyújtó szervezet 

képviselője) aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos 

által ellenjegyzett aláírási mintájának egyszerű másolati példányát, ill. 

meghatalmazását 

 

-  egyéni vállalkozóknál a vállalkozói igazolvány egyszerű másolatát 

 

 

 

e.)  az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát igazoló okmányok; 

 

Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeket. 

 

f)  Az Ajánlattevő (közös ajánlattevők) műszaki alkalmasságát igazoló okmányok a 

következő módon: 

 

Az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-

a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági 

követelményeknek. Az ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés 

szerinti felhívására kell benyújtani az alábbi dokumentumokat: 

 

M1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő), a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti, ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásának 
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dátumától visszaszámított megelőző 3 év legjelentősebbgyógyszer készítmény 

szállításait, a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja), a szerződést kötő másik 

fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás nagysága és nyilatkozatának csatolásával, 

hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint 

csatolja ezen szállításokkal kapcsolatos, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-

(2) bekezdései szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat. 

 

 

A 321/2015 (X. 30.)  Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés 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, aletelepedési 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. 

 

A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az Ajánlattevők (közös 

ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés) A műszaki 

és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek 

(személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése 

alapján történik. 

 

g.) Az Ajánlati Dokumentációban előírt minden, a fentiekben nem nevesített egyéb 

igazolás, tanúsítvány és dokumentum, valamint az Ajánlattevők által csatolni kívánt 

további dokumentumok.  

 

h.) Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a forgalmazási jogosultságát igazoló    

gyógyszer-nagykereskedelmi engedélyt egyszerű másolati példányban. 

 

i.) Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlata részeként becsatolt iratok az eredeti 

iratokkal tartalmukban és formájukban teljes egészében megegyeznek. 

 

j.) Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlatában idegen nyelven becsatolt 

valamennyi irat magyar nyelvű fordítását is becsatolta. Továbbá arról, hogy a becsatolt 

magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek 

az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával. 

 

k.)  Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési 

eljárásban valamennyi, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvette, és 

ajánlata elkészítése során azt figyelembe vettem. 

 

 

Külföldi székhelyű Ajánlattevő ajánlatát a kizáró okok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 10.-11 §-ban foglaltak szerint tartozik benyújtani. 
 

8./ Az ajánlati árak 
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Az Ajánlattevőnek a jelen Közbeszerzési dokumentum részét képező felolvasólapon fel 

kell tüntetni az általa megajánlott, a támogatott készítmények (gyógyszerek, kötszerek, 

sorozat gyártású gyógyászati segédeszközök) hivatalos PUPHA törzsben rögzített ára + 

az egyéb termékek ára alapján, a havi nettó forgalom után nyújtandó sávonkénti 

utólagos árengedmény %-os mértékét. 

  

/1. alszempont: 1-4 000 000 HUF/ hó, 

1/2. alszempont: 4 000 001 - 8 000 000 HUF/hó,  

1/3. alszempont: 8 000 001- 12 000 000 HUF/hó,  

1/4. alszempont: 12 000 000 HUF/hó felett,/hó 

1/5 alszempont: A nem támogatott készítmények és egyéb termékek esetében további + 

1% engedmény vállalása (igen, nem) 

 

A kedvezmény 1.- Ft rendeléstől értendő! 

 

 

A tb támogatással rendelhető gyógyszerek nagykereskedelmi árai hatósági árak, 

mindegyik nagykereskedőnek azonos áron kell szállítania. 

 

A vény nélkül kapható gyógyszerek körében a közgyógyellátás keretében fölírható 

készítményeknek, ill. termékeknek szintén fix nagykereskedelmi ára van. 

 

A   társadalombiztosítási   támogatással forgalmazható gyógyszerek és gyógyászati se-

gédeszközök esetén a hatóságilag megállapított -termelői árra vetített    nagykereskedelmi    

ár-réssel  számított  -  nagykereskedelmi áron történik a számlázás.   

Minden egyéb termék esetén Eladó az aktuális  árlistáján szereplő  nagykereskedelmi  

áron számláz. 

 

Minkét esetben kivétel, hogy a nagykereskedői és a gyártói engedményeket Nyertes 

Ajánlattevőknek minden esetben érvényesíteni kell Ajánlatkérő részére. 

 

 A szerződés időtartama alatt nyertes Ajánlattevő a meghatározott szerződéses 

ellenértéken felül a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben 

semmilyen további követelést nem érvényesíthet Ajánlatkérő felé. 

 

 

9./ Szerződéses árak 

 

Ajánlattevő az ajánlatában vállalt, a tényleges forgalom után nyújtott, sávonkénti %-os 

árengedményt - amely havonta kerül elszámolásra - nem számlázott utólagosan adott 

engedmény formájában biztosítja. 

 

A megajánlott, az Ajánlattevő által a havi forgalom után nyújtott % árengedmény a 

szerződés hatálya alatt kötöttnek tekintendő, és annak módosítására kizárólag a Kbt-ben 

meghatározott feltételek (Kbt. 141 §.) bekövetkezése esetén van lehetőség.  
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10./ Az ajánlat pénzneme 

 

Az árakat az alábbiak szerint kell megadni: 

 

Az Ajánlattevő az árakat a tényleges havi forgalom után nyújtott % árengedmény 

mértéke megjelölésével adhatja be. 

 

Egyéb devizanemben megadott árak esetén az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek 

nyilvánítja.  

 

A szerződéskötés, elszámolás és a kifizetés is HUF-ban történik 

 

 

11./ Teljesítési és fizetési határidők 
  

11.1. A jelen Közbeszerzési Dokumentum III. fejezetében megadott keretmegállapodásban 

rögzített áruk szállítását a keretmegállapodás hatályba lépését követően, 24 hónapon 

keresztül, az ott meghatározott szerződéses feltételek szerint és határidőre kell leszállítani 

Ajánlatkérő eseti lehívása alapján. 

 

 

11.2. Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

 

  

 

 Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik. Ajánlatkérő a 

leszállításra kerülő termékek ellenértékét a közbeszerzési dokumentumban rögzített 

feltételekkel, a Kbt. 135. § (1) (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak alapján, a számla 

kézhezvételétől számított 30 napon belül történő átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6: 130. § 

(1)- (2) bekezdései szerint. Ajánlattevő az ajánlatában vállalt, a tényleges forgalom után 

nyújtott, sávonkénti %-os árengedményt - amely havonta kerül elszámolásra - nem 

számlázott utólagosan adott engedmény formájában biztosítja. 

  

 

 

 Vevő, fizetési késedelme esetén, a szerződés időtartama alatt, a szerződés tervezet 3.1. 

pontjában megadottak szerint, a Ptk. 6: 155. §-ban foglaltak alapján kiszámított mértékű 

késedelmi kamat megfizetésére lesz köteles. 
  

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az Ajánlattevő teljesítése akkor szerződésszerű, ha a leszállított 

termékek ellenértékéről a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számlát az 

Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolással együtt Ajánlatkérőnek átadja, vagy 

megküldi.  

 

11.3. Eladó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, vagy nem teljesítése 

esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Vevőnek:  
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A felek rögzítik, hogy az alábbiakban megadott kötbér kötelezettségek Eladó 

számára az eseti megrendelések, ill. szerződések visszaigazolásának időpontjában 

áll be. 
 

Késedelmi kötbér: Eladó, a szerződésben rögzített kötelezettségeinek, neki felróható 

okból történő késedelmes teljesítése esetén, a késedelem minden naptári napja után, a 

késedelemmel érintett áru(k) teljes nettó szerződéses árára vetített 1%, legfeljebb azonban 

a késedelemmel érintett áru(k) teljes nettó szerződéses értéke 20 (húsz) százalékának 

megfelelő összegű késedelmi kötbér kifizetésére köteles. 

 

A késedelemmel érintett áru(k) tekintetében a késedelmi kötbér maximum 20 

eredménytelenül, vagy késedelmesen eltelt naptári napig kerül felszámításra, ezt 

követően a Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt 

felmondani, ezt követően már nem késedelmi kötbért számít majd fel, hanem a 

meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni. 

 

 

Meghiúsulási kötbér: Eladó az érintett áru(k) szerződés szerinti áfa nélkül számított 

ellenértékének 30 %-a szerinti kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér 

érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését. A már érvényesített 

késedelmi kötbért be kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe. 

 

Vevő a szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha az érintett áru(k) 

tekintetében:  

— az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja 

— a teljesítés kizárólag az ajánlattevőként szerződő fél érdekkörében felmerült okból 

lehetetlenül el 

— a késedelmes teljesítés eléri a 20 napot. 

 

Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik az érintett áru(k) tekintetében:  

- Amennyiben Eladó a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő tekintetében 

20 napot meghaladó késedelembe esik, Vevő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal 

elállni és az ezzel kapcsolatban felmerülő kárigényét érvényesíteni.  

 

- Amennyiben Vevőnek felróható okból, Eladó, a szerződéskötést követően 20 napon 

belül nem tudja a teljesítést megkezdeni. 
 

 

A kötbérek, a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően, abban az esetben 

érvényesíthetők, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 

szerződést. 

 

 

12./ Az ajánlatok érvényessége 
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12.1. Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártától számított 60. napig maradnak érvényben, 

mely időtartam azonos az ajánlati kötöttség időtartamával. Minden ennél rövidebb ideig 

érvényes ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít.  

 

12.2. A Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati 

kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az Ajánlattevőket ajánlataiknak 

meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése 

azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától 

számított 60 napot. Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott 

határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által 

megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik Ajánlattevő ajánlatát nem tartja 

fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további 

részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 

 
 

 

13./ Az ajánlattétel formája és aláírása 

 

13.1.  Az ajánlatokat elektronikus formában a www.ekr.gov.hu címre kell benyújtani.  

 

A tételes árajánlatot (ártáblázat) szerkeszthető excel formátumban is be kell nyújtani. 

 

Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az 

ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 

dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy 

– amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem 

áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata 

formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus 

űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-

ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az 

ajánlatkérő azonban – a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével – nem követelheti meg 

elektronikus aláírás alkalmazását. 

 

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a 

nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus 

űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az 

EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő 

az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, az 

ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az 

elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős 

fordításának kell tekinteni. 

 

Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve 

gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum 

benyújtható a papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus 

másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző 

http://www.ekr.gov.hu/
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vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel. 

(4) Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén 

előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés 

érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy 

kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári 

perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat 

követelményeinek. 

 

Az EKR-ben Ajánlattevő, a közbeszerzési dokumentumban Ajánlatkérő által 

elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólap mintát, elektronikus űrlap 

formában köteles az ajánlata részeként kitölteni. 

 

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező 

dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő 

számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek 

– nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat 

megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt 

dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő 

számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, 

azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna 

be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

 

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező 

dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb 

okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevőt az 

ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. 

Az ajánlatkérő – ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – 

csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni 

az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata 

alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy 

kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a 

Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása 

igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, 

amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési 

eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági 

szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri 

figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy 

a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó 

igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben 

megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti 

meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a 
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közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az 

EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös 

ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről 

a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak 

tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban 

csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben 

elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében 

eljárhat. 

Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy 

– az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében – a gazdasági szereplő 

képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet 

vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és 

jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján 

az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell 

tekinteni. 

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös 

ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek 

képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett 

nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy 

a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak 

az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem 

érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 

 

 (4) Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet 

részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó 

okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az 

ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-

ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet 

képviseletében eljárhat. 

 

Az ajánlat azon részének, amelynek benyújtása nem az EKR rendszerben megadott 

kötelező formanyomtatványok kitöltésével történik, az elején tartalomjegyzéket kell 

tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján 

megtalálhatóak. 

 

Az ajánlatban lévő, minden - az Ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó 

gazdasági szereplő által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia 

az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 

személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  

 

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. 
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 Ebből a szempontból az ajánlat abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az ajánlatot 

aláíró személy(ek) az ajánlat részeként benyújtott cégdokumentumok alapján az 

Ajánlattevő törvényes képviseletére jogosult(ak) vagy ezen személy(ek)től az ajánlat 

aláírására vonatkozó közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazást csatolnak be. 

 
13.3. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások. 

 

 

14./ Az ajánlatok benyújtásának címe:  

  

14.1. Az ajánlatok benyújtása az EKR rendszeren www.ekr.gov.hu címen keresztül történik. 

 

 

 

15./ Az ajánlatok benyújtási határideje 

 

Az ajánlatoknak legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig (ajánlati 

felhívás IV.2.2.) kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR 

visszaigazolást küld. 

  

Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a közép-európai idő az 

irányadó. 

 

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti 

adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a 

tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé 

teszi. 

Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését 

támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan 

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [22. § (2) bekezdés] 

az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában 

összesen legalább százhúsz percig, vagy 

b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – 

üzemzavar folytán [22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan 

legalább huszonnégy óráig nem elérhető. 

A Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglaltakon túl az ajánlatkérő az (1) bekezdés szerinti 

esetben is köteles az ajánlattételi meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását 

követően, amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az (1) bekezdés a) 

pontja szerinti esetben a határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de 

legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a 

módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap álljon 

rendelkezésre az ajánlat benyújtására. 
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Amennyiben az ajánlattételi határidó módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara [22. 

§ (2) bekezdés] miatt módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem 

lehetséges a Kbt. 55. § (2)–(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az 

ajánlatkérő az ajánlattételi határidő módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi 

határidő lejárta után is feladhatja, illetve a hirdetménnyel közzé nem tett felhívás esetén 

a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl is kiküldheti, az üzemzavar 

elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon, erre a 

körülményre azonban a módosító hirdetményben utalni kell. 

 

  

 

16./ Késedelmes ajánlatok 

 

 Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, melyet az általa előírt ajánlat-benyújtási határidőn 

túl kap meg, érvénytelennek nyilvánít, és a Kbt. 68. § (6) bekezdésben foglaltak szerint 

jár el.   

 

 

 

 

 

17./ Az ajánlatok módosítása és visszavonása 

 

17.1. Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, illetve vonhatja vissza 

ajánlatát. A módosított ajánlatot, illetőleg annak tartalmát e fejezet 13.), 14.) pontjainak 

megfelelően elkészített formában kell az Ajánlatkérőnek az ajánlattételi határidő lejártáig 

kézhez vennie. Az ajánlattételi határidő lejárta után érkezett módosításokat az 

Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor nem veszi figyelembe.  

 

17.2. A Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott eljárások tekintetében azzal az 

eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új 

ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. 

 

 

17.3. Az ajánlatokat az ajánlat benyújtási határideje után nem lehet módosítani. 

 

 

 

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA 

 

18./ Az ajánlatok felbontása  

 

18.1. Az EKR rendszer az ajánlatok felbontását az Ajánlattételi Felhívásban (IV.2.7.) és a 

Közbeszerzési Dokumentumban időpontban kezdi meg.  
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Az elektronikusan benyújtott, a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat, az EKR a 

bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok 

az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 

 

 

18.2. Az EKR rendszer és azon keresztül Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet 

készít, melyet öt napon belül megküld az Ajánlattevők részére. 

 

 

19./ Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása 

 

19.1. Az ajánlatok felbontását követően az Ajánlatkérő által megbízott személyek elvégzik az 

ajánlatok részletes átvizsgálását, a benyújtandó dokumentumok tételes alaki és tartalmi 

ellenőrzését. 

 

 Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges 

érvénytelenítésre vagy az Ajánlattevő kizárásra okot adó körülmények. Ennek 

megállapítása érdekében sor kerül az ajánlatok elsődleges tartalmi áttekintésére is. 
 

Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásakor megállapított, a Kbt. 69. § (2) 

bekezdésében meghatározott nyilatkozatok és igazolások, egyéb iratok utólagos 

csatolására, hiányosságainak pótlására, továbbá egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai 

hiányosságok pótlására valamennyi érintett Ajánlattevő számára, a Kbt. 71. § (3)-(9) 

bekezdéseiben foglaltakkal összhangban a hiánypótlásra történő felhívásban 

meghatározásra kerülő időpontig - lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő nem kívánja 

alkalmazni a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakat. 

 

 

 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát, az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 

foglalt nyilatkozat alapján, az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő 

tekintetében végzi el a bírálatot. 

 

 Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő, az 

értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető, továbbá az azt követő 

legkedvezőbb ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az 

alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti 

objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 

benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 

követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 
 

 

19.2. Az ajánlatok vizsgálatának, kiértékelésének és összehasonlításának elősegítése 

érdekében, valamint az ajánlatban szereplő, a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg 

az Ajánlati Felhívásban vagy a Közbeszerzési Dokumentumban előírt egyéb iratokkal 

kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának 

tisztázása végett az Ajánlatkérő - valamennyi Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett - 

felkérheti az Ajánlattevőt ajánlatának pontosítására, illetve a szükséges felvilágosítás 
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megadására. A pontosítás kérésének valamint a válasznak írásban kell történnie, és az az 

ajánlat módosítását nem eredményezheti.  

 

Ajánlatkérő köteles írásban magyarázatot kérni a kirívóan alacsony ajánlati árat megadó 

Ajánlattevőtől a Kbt. 72. § (1) bekezdésben foglaltak alapján. 

 

19.3. A Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha Az ajánlatkérő 

az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, 

valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az 

ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő 

akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott 

értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az 

ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, 

vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat 

érvénytelen. 

 

 

19.4. Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásának eredményeként az Ajánlati 

Felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumban és a Kbt-ben előírtaknak megfelelően 

megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan Ajánlattevő, akit 

az eljárásból ki kell zárni. 

 

Az ajánlatok érvénytelensége a Kbt. 73. § (1) bekezdés a)-f) pontjaira való hivatkozással 

kerül megállapításra, az Ajánlattevő eljárásból való kizárásáról Ajánlatkérő a Kbt. 74. § 

(1)-(2) bekezdései szerint dönt. 

 

Ajánlatkérő az erre vonatkozó döntés meghozatalának napjától számítottan, 

haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül, a döntés indokának egyidejű 

megjelölésével, írásban értesíti azt az Ajánlattevőt, akit az eljárásból kizárt vagy a 

szerződés teljesítésére alkalmatlannak minősített, illetve akinek ajánlatát érvénytelenné 

nyilvánította. 

 

 

 

20./ Az ajánlatok értékelése  

 

20.1. Az Ajánlatkérő által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az alkalmas 

Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint alapján értékeli 

oly módon, hogy az Ajánlati Felhívásban meghatározott elbírálási részszempontok 

szerinti tartalmi elemeit az Ajánlati Felhívásban meghatározott ponthatárok között 

értékeli az alábbiakban meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott 

értékelési pontszámot megszorozza az Ajánlati Felhívásban megadott súlyszámmal, a 

szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében a 

legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

  

A Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, Ajánlatkérő a 

keretmegállapodást kötött Ajánlattevőknek, az összpontszámuk alapján kialakult sorrend 

alapján küld megrendeléseket. Kivéve azt az esetet, amikor a kizárólagos gyártói 
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kedvezmény miatt a sorrendben hátrébb rangsorolt ajánlattevő egy alacsonyabb akciós 

árat biztosít. 
 

Részszempont  

1. értékelési szempont: A támogatott készítmények (gyógyszerek, kötszerek, sorozat 

gyártású gyógyászati segédeszközök) hivatalos PUPHA törzsben rögzített ára + az egyéb 

termékek ára alapján a havi nettó forgalom után nyújtandó sávonkénti utólagos 

árengedmény %-os mértéke, havonta történő elszámolással, egy tizedesjegy 

pontossággal (Előny a nagyobb, egy tizedes pontossággal, A kedvezmény 1,- Ft 

rendeléstől értendő!) Alszempontok részletezése az alábbiakban: 

1. értékelési szempont: 

1/1. alszempont: 1-4 000 000 HUF/ hó, /súlyszám: 5 

1/2. alszempont: 4 000 001 - 8 000 000 HUF/hó, /súlyszám: 3 

1/3. alszempont: 8 000 001- 12 000 000 HUF/hó, /súlyszám: 1 

1/4. alszempont: 12 000 000 HUF/hó felett,/súlyszám: 1 

1/5 alszempont: A nem támogatott készítmények és egyéb termékek esetében további + 

1% engedmény vállalása (igen, nem) súlyszám:1 

2. értékelési szempont: Napi második szállítás vállalása plusz költség nélkül: igen/nem  

Súlyszám 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Az ajánlatok értékelésekor az adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 0-10-

ig. 
 

Az 1. bírálati szempont esetében a pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes 

részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a 

többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek 

meghatározásra, az egyenes arányosság szabályai szerint.  

 

A százalékos árengemény mértéke egy tizedesjegy pontossággal adható meg.  

A 0% árengedmény 0 pontot kap! 

Az 1/5. értékelési szempont esetében a nem válasz 0 pontot, míg az igen válasz 10 

pontot kap. 

Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz 

tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően 

összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek 

összevetésre.  

 

 

Értékelési szempontok részletezése: 
 

Az 1. értékelési szempont pontozása az egyenes arányosság elve alapján történik. A 

legkedvezőbb tartalmi elem értéke 10 pont, a többi ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma 
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0-10 pont között a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra az 

egyenes arányosság szabályai szerint. 

 

Az alkalmazott képlet: 

(előny a nagyobb): ha a legkedvezőbb érték a legnagyobb: 

P = Avizsgált/Alegjobb × (Pmax-Pmin) + Pmin. 

 

Ahol 

"Avizsgált" a vizsgált paraméter. 

"Alegjobb" a legkedvezőbb paraméter. 

"Pmax" a maximálisan adható pont: 10. 

"Pmin" a minimálisan adható pont: 0. 

 

Az így kapott pontszámoknak az egyes értékelési részszempontokhoz rendelt 

súlyszámmal történő megszorzása után a szorzatok ajánlattevőnként összegezésre 

kerülnek. 

 

Az 1/5. értékelési szempont esetében a nem válasz 0 pontot, míg az igen válasz 10 pontot 

kap. 

 

A 2. bírálati szempontot esetében, az igen válasz 10 pontot, a nem válasz 0 pontot kap. 

 

Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz 

tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően 

összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek 

összevetésre.  

 

 

20.2. A Kbt. 69. § (3) bekezdése értelmében az érvénytelen ajánlatokat az Ajánlatkérőnek nem 

kell értékelnie. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) pontja értelmében a kizáró okok 

bekövetkezését az eljárás befejezéséig vizsgálja. 

 

20.3. Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást a Kbt. 75. § (1) és (2) bekezdéseiben 

meghatározott körülmények fennállása esetén.  

 

20.4. Az Ajánlatkérő az Ajánlattevők által benyújtott ajánlatokat kizárólag a jelen 

közbeszerzési eljárás keretében használhatja fel. 
 

 

 

21. Az eljárás eredményének kihirdetése és közzététele  

 

21.1. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntésről, annak meghozatalát követően 

haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül tájékoztatja Ajánlattevőket. 

 

21.2. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor, a Kbt. 79. § (2) bekezdésében 

meghatározottak szerint, írásbeli összegezést készít, melyet minden Ajánlattevő számára 



„FT-1225/Ózd/2018– Gyógyszerek és egyéb készítmények beszerzése lakossági 

gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére” 

Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd, Béke u. 1-3.) 

________________________________________________________________ 

 

 29 

a döntést követően haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül, telefaxon 

vagy elektronikus úton megküldi. 
 

21.3. A 70. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül 

köteles elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az 

Ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség 

fennállása alatt sor kerüljön. 

 

Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően 

felkérheti az Ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további 

fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati 

kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot.  

 

Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, 

úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. 

Amennyiben valamelyik Ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség 

lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során 

ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 

  

Ebben az esetben Ajánlatkérő, az eredeti határidő lejárta előtt az ajánlati kötöttség 

időpontjának meghosszabbításáról, és annak indokáról, valamint ha szükséges a 

szerződéskötés új időpontjáról az összes Ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban 

tájékoztatni. 

 

 

21.4. Az Ajánlatkérő a Kbt. 37. § (1) bekezdése h) pont értelmében az eljárás eredményéről, 

vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót legkésőbb a szerződéskötéstől, illetőleg 

eredménytelen eljárás esetén vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné 

nyilvánításáról, vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról [131. § (9) bekezdés] 

szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül a Közbeszerzési Értesítőben 

történő közzétételre feladja. 

A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le. 

 

 

22./ A keretmegállpodás megkötése 

 

22.1.  Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a keretmegállpodást a Kbt. 131. § (1) 

bekezdés szerinti szervezetekkel (személyekkel) kell az ajánlati felhívás, a közbeszerzési 

dokumentum és az ajánlat tartalmának megfelelően az ajánlati felhívásban VI.3.3. 

pontjában megadottak szerint megkötni.  

 

22.2. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az Ajánlattevők részére történt 

megküldése napjától a nyertes Ajánlattevő és – a Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti esetben 

– a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc 

nappal meghosszabbodik. 
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Az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, 

amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik, a szerződés nem köthető meg azonban az 

írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig. 

 

22.3. A keretmegállpodás aláírásához – ha ezt nem az Ajánlattevő erre feljogosított 

tisztségviselői kívánják megtenni – az Ajánlattevőt képviselő cég vagy személyek 

számára a szerződés aláírására felhatalmazó külön eredeti közokiratba vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges abban az esetben is, ha 

az ajánlatot az Ajánlattevő képviseletében megfelelő meghatalmazással rendelkező más 

cég vagy személy nyújtotta be, azonban ez a meghatalmazás a szerződés aláírására 

vonatkozó kifejezett felhatalmazást nem tartalmaz. 

 

22.4. Ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül 

a közbeszerzési keretmegállpodás megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes 

szervezet, a 131. § (5) bekezdésében meghatározott időtartam alatt, akkor mentesül 

szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok 

elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően - általa előre nem látható és 

elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési 

keretmegállapodás megkötésére vagy teljesítésére nem képes. (Kbt. 131. § (9) bekezdés) 
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III. Fejezet 

Műszaki Leírás 

 
Ajánlatkérő Intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár 

részére, 24 hónap időtartamra, különféle vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek (beleértve a 

magisztrális készítményeket is), kötszerek, gyógyászati segédeszközök és egyéb készítmények nettó 

350 200 000,- HUF/24 hó keretösszegben.  

 

A tb támogatással rendelhető gyógyszerek nagykereskedelmi árai hatósági árak, mindegyik 

nagykereskedőnek azonos áron kell szállítania. 

 

A vény nélkül kapható gyógyszerek körében a közgyógyellátás keretében fölírható készítményeknek, 

ill. termékeknek szintén fix nagykereskedelmi ára van. 

 

A   társadalombiztosítási   támogatással forgalmazható gyógyszerek és gyógyászati se-gédeszközök  

esetén  a  hatóságilag  megállapított  -termelői  árra vetített    nagykereskedelmi    ár-réssel  számított  -  

nagykereskedelmi áron történik a számlázás.   

 

Minden egyéb termék esetén Eladó az aktuális árlistáján szereplő  nagykereskedelmi  áron számláz. 

 

Minkét esetben kivétel, hogy a nagykereskedői és a gyártói engedményeket Nyertes Ajánlattevőknek 

minden esetben érvényesíteni kell Ajánlatkérő részére. 

Rögzített árral rendelkező és nem rendelkező készítmények forgalmi aránya: 

Cikkcsoport össztétel Arány szám  

Támogatott gyógyszerek 69%  

Nem támogatott gyógyszerek 23% 

Támogatott kötszerek, gyógyászati segédeszközök 2,6%  

Nem támogatott kötszerek, gyógyászati segédeszközök 0,3%  

Egyéb termékek 4,6%  

 

A rögzített árral rendelkező és nem rendelkező készítmények forgalmi aránya  

Támogatott gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök 71,6% 

Nem támogatott gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök 23,3% 

Egyéb termékek 4,6%  

 

Gyógyszerek összesen 92% 

Kötszer, gyógyászati segédeszköz összesen 2,9% 

Egyéb termékek 4,6%  

Ajánlattevőnek az árukat az Ajánlatkérő által esetenként feladásra kerülő megrendelések alapján, az 

abban meghatározott szállítási gyakorisággal és határidőre leszállítania. A szállítási határidő az adott 

terméktől függően 24-72, de maximum 168 óra lehet. Az egyedi importból beszerzésre kerülő termékek 

esetében a szállítási határidőben a felek alkalmanként, egyedileg állapodnak meg.  

Ajánlattevőnek vállalnia és biztosítania kell a minimum napi egyszeri kiszállítást. 



„FT-1225/Ózd/2018– Gyógyszerek és egyéb készítmények beszerzése lakossági 

gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére” 

Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd, Béke u. 1-3.) 

________________________________________________________________ 

 

 32 

  



„FT-1225/Ózd/2018– Gyógyszerek és egyéb készítmények beszerzése lakossági 

gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére” 

Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd, Béke u. 1-3.) 

________________________________________________________________ 

 

 33 

 

 

 

 

 

IV. Fejezet 

 

KERETMEGÁLLAPODÁS TERVEZET  
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III. Fejezet 

 

KERETMEGÁLLAPODÁS   

 

 

Az eljárás nyertese a Közbeszerzési Dokumentum külön mellékletében specifikált áruk 

leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja:  

 

mely létrejött egyrészről a 

 

* Almási Balogh Pál Kórház 

 Székhely: 3600 Ózd, Béke u. 1-3. 

 Képviseli: Dr. Bélteczki János főigazgató 

Adószám: 15822631-2-05 
Számla sz.: 10027006-00333661-00000000 

 

a továbbiakban: Vevő - 

 

másrészről a 

 

* ……………………………………………..(………………….) 

 Képviseli:  

  Cégjegyzékszám: 

  Cégbíróság: 

  Adószám: 

  Statisztikai számjel:  

  Számlaszám: 
 

- a továbbiakban: Eladó - 

 

Között az alábbi feltételek szerint: 

 

 

 

Preambulum:  
 

 

Az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló módosított 2015. évi CLXIII. törvény 104. § (2) 

bekezdés alapján több ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást 

bonyolított le az Intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú 

gyógyszertár részére 24 hónapban szükséges különféle gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati 

segédeszközök és egyéb készítmények beszerzésére. Szállító, aki a Közbeszerzési 

Dokumentumban meghatározott termékek gyártásában/forgalmazásában nagy tapasztalattal 

rendelkező, elismert szakcég, részt vett az eljárásban, és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló 

szakértői bizottság javaslata alapján az Ajánlatkérő döntése szerint jelen keretmegállapodást 

köti. 
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A Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az esetenkénti megrendelés, a 104. § (3) bekezdés 

szerint jelen keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint, a Vevő által közvetlen 

megrendelés útján a 105. § (2) bekezdése a) pontja szerint kiválasztott ajánlattevőtől történik. 

 

A fentiek alapján a Közbeszerzési Dokumentum II. 22. pontjában rögzített feltételnek eleget 

téve felek az alábbi szerződést kötik: 

 

 

1./ Szerződés tárgya: 

 

 

1.1. Eladó jelen keretmegállapodás (továbbiakban szerződés) aláírásával kötelezettséget 

vállal arra, hogy a dokumentációban meghatározott termékcsoportba tartozó egyedi 

termékeket, a dokumentációban és a jogszabályban rögzített minőségben, kivitelben és 

választékban, az ajánlatában és jelen keretmegállapodásban meghatározott 

feltételekkel, nagykereskedelmi áron szállítja le Vevő részére. 

 

Eladó a keretmegállapodás I. számú mellékletében vállalt, a tényleges forgalom után 

nyújtott, sávonkénti %-os árengedményt - amely havonta kerül elszámolásra - nem 

számlázott utólagosan adott engedmény formájában biztosítja. 

 

 

A szerződés hatálya alatt Vevő az alábbiakban megadott keretösszeg(ek)ben küldhet 

megrendeléseket Eladónak. 

 

350 200 000,- HUF/24 hó 

 

 

A tb támogatással rendelhető gyógyszerek nagykereskedelmi árai hatósági árak, 

mindegyik nagykereskedőnek azonos áron kell szállítania. 

 

A vény nélkül kapható gyógyszerek körében a közgyógyellátás keretében felírható 

készítményeknek, ill. termékeknek szintén fix nagykereskedelmi ára van. 

 

A   társadalombiztosítási   támogatással forgalmazható gyógyszerek és gyógyászati se-

gédeszközök esetén a hatóságilag megállapított -termelői árra vetített    nagykereskedelmi    

ár-réssel  számított  -  nagykereskedelmi áron történik a számlázás.   

Minden egyéb termék esetén Eladó az aktuális árlistáján szereplő nagykereskedelmi  áron 

számláz. 

 

Minkét esetben kivétel, hogy a nagykereskedői és a gyártói engedményeket Eladónak 

minden esetben érvényesíteni kell Ajánlatkérő részére. 

 

 

1.2. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az árukat a vonatkozó törzskönyvi 

dokumentációban foglalt minőségben szállítja le Vevő részére. 
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1.3. Opció ismertetése:  

Ajánlatkérő, a keretmegállapodás időtartama alatt, a megadott keretösszegtől, a 

gyógyszertár tényleges forgalma alapján, 50%-kal felfelé eltérhet a betegforgalom 

nagyságától függően, oly módon, hogy a megnövekedett keretösszeg a 

keretmegállapodás lejártának időpontjáig lehívásra kerülhet a keretmegállapodásban 

megadott feltételekkel. 

 

 

2./ Szerződéses érték: 

 

2.1. Vevő az 1.1. pontban meghatározott termékeket eseti lehívások, ill. megrendelések 

keretében vásárolja meg Eladótól a megrendelni kívánt termék megnevezésével és a 

mennyiség megadásával az 1.1. pontban megjelölt keretösszeg figyelembevételével. 

 

Vevő telephelyének címe: 

Központi Telephely:    3600 Ózd, Béke u. 1-3. 

 

 

Az árak a Vevő fentiekben megjelölt telehelyeire leszállítva DDP, és fuvareszközről a 

Vevő által meghatározott helyre lerakva értendők. Ennek megfelelően az árak az Eladó 

által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét 

tartalmazzák, így ezeken túlmenően az Eladó semmilyen jogcímen nem jogosult a 

Vevőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.  

 

2.2 Vevő a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontban foglaltak alapján, a keretmegállapodást kötött 

Eladóknak, az összpontszámuk alapján kialakult sorrend alapján küldi meg a 

megrendeléseket. 

 

Amennyiben Eladó, készlethiány, vagy egyéb ok miatt a megrendelést nem tudja 

teljesíteni, Vevő a sorrendben következő Eladónak küld megrendelést. 

 

 

A szerződést aláíró Eladók sorrendje és az értéklésre adott válaszai az alábbiak: 

 
1. értékelési szempont: 

1/1. alszempont: 1-4 000 000 HUF/ hó …………. 

1/2. alszempont: 4 000 001 - 8 000 000 HUF/hó, ……………. 

1/3. alszempont: 8 000 001- 12 000 000 HUF/hó, ………………. 

1/4. alszempont: 12 000 000 HUF/hó felett,…………………………. 

1/5 alszempont: A nem támogatott készítmények és egyéb termékek esetében további + 1% engedmény 

vállalása (igen, nem) ……………. 

2. értékelési szempont: Napi második szállítás vállalása plusz költség nélkül igen/nem:……………….. 

Kivéve azt az esetet, amikor a kizárólagos gyártói kedvezmény miatt a sorrendben 

hátrébb rangsorolt ajánlattevő egy alacsonyabb akciós árat biztosít, és ezt a 
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jogosultságot megfelelő dokumentummal igazolja. A gyártói kedvezmények 

kizárólagos nyújtására jogosultak elérhetőségét és az az akciós termékek listáját 

Vevő a gyártóktól kapott adatok alapján tarja nyilván és ellenőrzi. 

 

Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen keretmegállapodás hatálya alatt 

közvetlenül vagy közvetve általa meghirdetett valamennyi akciós áron történő értékesítés 

feltételeit az adott időszakban a Vevő részére történő szállításokra is kiterjeszti. Ennek 

megfelelően e szállítások tekintetében a jelen szerződésben rögzített kedvezmények, 

külön megállapodás nélkül az Eladó által meghirdetett akcióknak megfelelően 

módosulnak. Az akció időtartamáról és az ennek során érvényes árakról Eladó legkésőbb 

lehetőleg az akció megindítását megelőző 30 nappal értesíteni tartozik Vevőt.  

 Eladó a fentiek szerinti módon és formában köteles a szerződés hatálya alatt a jelen 

szerződés tárgyát képező árukra vonatkozó, az annak gyártója által meghirdetett 

kedvezményeket a Vevő részére biztosítani, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a 

kedvezményeknek az igénybevételére a meghirdetett akció feltételei szerint az Eladó 

jogosult.  

 

 

2.3. Vevő részéről a megrendelések feladásra és az áru átvételére az alábbi személyek 

jogosultak: 

 

 ……………………. 

 

 

 

2.4. A jelen keretmegállapodásban rögzített Eladó által vállalt a havi forgalom után nyújtott % 

árengedmény a szerződés hatálya alatt kötöttnek tekintendő, és annak módosítására 

kizárólag a Kbt-ben meghatározott feltételek (Kbt. 141 §.) bekövetkezése esetén van 

lehetőség. 

 

3./ Fizetési mód, kötbér: 

 

3.1. Vevő a jelen szerződés alapján teljesítésre kerülő eseti lehívások/megrendelések 

ellenértékét az áruknak a jelen szerződés 4.4. pontjában rögzítettek szerinti leszállítását 

követően, a Kbt. 135. § (1) és (5) (6) bekezdései alapján, az Eladó által, a 

teljesítésigazolás szerint kiállított számla alapján annak kézhezvételétől számított 

legkésőbb 30 napon belül Eladónak a _________________ Bank Rt-nél vezetett 

________________________ számú számlájára történő átutalással fizeti meg.  

  

 Vevő elfogadja teljesítés-igazolásként az átvételt igazoló szállítólevél vagy számla 

másolat benyújtását. 

 

Az eseti lehívások ellenértékének átutalása a Ptk. 6:130. § (1) (2) bekezdéseiben foglaltak 

alapján történik. Eladó a vállalt, a tényleges forgalom után nyújtott, sávonkénti %-os 

árengedményt - amely havonta kerül elszámolásra - nem számlázott utólagosan adott 

engedmény formájában biztosítja. 

 

Az elszámolás és a kifizetés is HUF-ban történik. 
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 A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Eladó bankja Eladó számláján 

a kifizetésre kerülő összeget jóváírja. 

 

Vevő rögzíti, hogy az Eladó teljesítése akkor szerződésszerű, ha a leszállított termékek 

ellenértékéről a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számlát Vevőnek 

átadja, vagy megküldi. Ennek megfelelően a jelen szerződésben napokban meghatározott 

fizetési határidő a számla kézhezvételét követő naptól számítandó. 

 

Vevő, késedelme esetén, a szerződés időtartama alatt, a szerződés tervezet 3.1. pontjában 

megadottak szerint, a Ptk. 6: 155. §-ban foglaltak alapján kiszámított mértékű késedelmi 

kamat megfizetésére lesz köteles. 

 

  

3.2. Eladó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, vagy nem teljesítése 

esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Vevőnek:  

  

A felek rögzítik, hogy az alábbiakban megadott kötbér kötelezettségek Eladó 

számára az eseti megrendelések, ill. szerződések visszaigazolásának időpontjában 

áll be. 
 

Késedelmi kötbér: Eladó, a szerződésben rögzített kötelezettségeinek, neki felróható 

okból történő késedelmes teljesítése esetén, a késedelem minden naptári napja után, a 

késedelemmel érintett áru(k) teljes nettó szerződéses árára vetített 1%, legfeljebb azonban 

a késedelemmel érintett áru(k) teljes nettó szerződéses értéke 20 (húsz) százalékának 

megfelelő összegű késedelmi kötbér kifizetésére köteles. 

 

A késedelemmel érintett áru(k) tekintetében a késedelmi kötbér maximum 20 

eredménytelenül, vagy késedelmesen eltelt naptári napig kerül felszámításra, ezt 

követően a Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt 

felmondani, ezt követően már nem késedelmi kötbért számít majd fel, hanem a 

meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni. 

 

 

Meghiúsulási kötbér: Eladó az érintett áru(k) szerződés szerinti áfa nélkül számított 

ellenértékének 30 %-a szerinti kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér 

érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését. A már érvényesített 

késedelmi kötbért be kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe. 

 

Vevő a szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha az érintett áru(k) 

tekintetében:  

— az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja 

— a teljesítés kizárólag az ajánlattevőként szerződő fél érdekkörében felmerült okból 

lehetetlenül el 

— a késedelmes teljesítés eléri a 20 napot. 

 

Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik az érintett áru(k) tekintetében:  
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- Amennyiben Eladó a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő tekintetében 

20 napot meghaladó késedelembe esik, Vevő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal 

elállni és az ezzel kapcsolatban felmerülő kárigényét érvényesíteni.  

 

- Amennyiben Vevőnek felróható okból, Eladó, a szerződéskötést követően 20 napon 

belül nem tudja a teljesítést megkezdeni. 
 

 

A kötbérek, a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően, abban az esetben 

érvényesíthetők, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 

szerződést. 

 

 

4.) Áruszállítási feltételek és határidők:  

 

4.1. Eladó az árukat DDP Vevő székhelye szerint (INCOTERMS 2000.) díjmentesen szállítja 

le Vevő részére. 

 

 Eladó az árukat a Vevő által esetenként feladásra kerülő megrendelések alapján, az 

abban meghatározott szállítási gyakorisággal és határidőre szállítja le Vevő részére. 

A szállítási határidő az adott terméktől függően 24-72, de maximum 168 óra lehet. 

Az egyedi importból beszerzésre kerülő termékek esetében a szállítási határidőben 

a felek alkalmanként, egyedileg állapodnak meg. 

 

 Az áruk leszállításakor Eladónak meg kell adnia a leszállított termék(ek) gyártási 

számát, lejárati idejét a Szállítólevélen, vagy a számlán, vagy az árut kísérő egyéb 

dokumentációban. 

 

  

4.2. Vevő az eseti megrendelések feladására 

 - napi szállítás esetén a szállítást megelőző munkanap 10 óráig, vagy külön megegyezés 

szerinti időpontig köteles, 

 - heti szállítás esetén a szállítást megelőző naptári héten csütörtök 12.00 óráig, 

 - eseti, időszakos szállításkor a kívánt szállítási határidőt megelőző legalább 2 

munkanappal köteles. 

 Életmentő készítményekre vonatkozó rendelés bármikor feladható, és azt az Eladó a 

kézhezvételtől számított 20 órán belül köteles leszállítani. 

  

A kábítószer alapú gyógyszerkészítményre vonatkozó megrendeléseket Eladónak 24 órán 

belül kell teljesítenie.  

 

Az életmentő készítmények átvétele munkanapokon 7 - 15,30 között történik.  

 

 A megrendeléseknek árucikkenként tartalmazniuk kell a leszállítani kívánt áruk 

megnevezését és mennyiségét, valamint heti és eseti szállításoknál a szállítás napjának 

pontos megjelölését. 
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4.4. Eladó a megrendelt árukat - a felek eltérő megállapodása hiányában - a jelen szerződés 

alapján az eseti szerződésekben meghatározott szállítási határidőn belül 7-9óra közötti 

időpontban köteles leszállítani.  

 

A rendeléseket az alábbi címre kell feladni webes felületen, elektronikus modemes 

módon, telefaxon, levélben, vagy sürgősségi esetben telefon útján:  

 

 ………………………………………… 

 

  

 A fentiektől eltérő időpontban történő szállításra Eladó csak Vevő előzetes jóváhagyása 

esetén jogosult. 

 

4.5. A megrendeléseknek tartalmazniuk kell a Vevő nevét, a szállítási címet, a rendelt 

készítmény pontos megnevezését, hatáserősségét, kiszerelési egységét és darabszámát. 

 

4.6. Eladó az eseti lehívásokról/megrendelések kézhezvételéről és a szállítási készségéről a 

kézhezvételtől számított legkésőbb egy órán belül visszaigazolást köteles küldeni Vevő 

részére, webes felületen, elektronikus modemes módon, e-mailben vagy telefaxon. 

 

 

 

5./ Csomagolás: 

 

5.1 Eladó a leszállítandó árut a szállítás módjának, illetve a törzskönyvi előírásoknak 

megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagoláson a szavatossági lejáratot jól 

láthatóan meg kell jelölni.  

  

Eladó vállalja, hogy a különleges kezelést igénylő gyógyszereket az előírásoknak 

megfelelő módon (pl. hűtve) szállítja. 

 

  

5.2. Az áru szállításához szükséges göngyölegeket saját költségére Eladó biztosítja. A 

leszállított áruk felhasználását követően (illetve a felek eseti megállapodása szerint az 

áruk átvételét követően) a göngyölegeket a Vevő köteles Eladónak a következő esedékes 

szállításkor visszaszolgáltatni.  

 

 A göngyölegek tulajdonjoga Eladót illeti meg. A göngyölegekben bekövetkezett, a 

Vevőnek felróhatóan keletkezett károkat a Vevő köteles Eladónak megtéríteni. 

 

 

 

6.  Az áru átvétele, mennyiségi, minőségi kifogások 
 

6.1. Az áruk leszállításakor Vevő képviselője az árut mennyiségileg átveszi. Az áruk Vevő 

általi átvétele a szállítólevélen, vagy a számla másolatán, annak aláírásával történik. 

Az átvétel csomagolási egység darabszámának megszámlálásával történik. Az áru 

mennyiségi átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat Vevő a szállítólevélre 
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feljegyzi. A szállítólevélre kerül feljegyzésre az áruban szemrevételezéssel 

megállapíthatóan bekövetkezett károsodás és/vagy minőségi kifogás is.  

 

6.2. Téves áruszállítás, címezés esetén Vevő az eltérést a számla vagy szállítólevél másolatára 

rávezeti és Eladó megbízottjával aláíratva az árut eredeti csomagolásában visszaadja; 

utólagos észrevétel esetén Vevő jelzésére Eladó az áru elszállításáról 3 napon belül 

intézkedik. 

  

6.3. Az Eladói gyűjtőcsomagoláson belüli mennyiségi hiány, eltérés, sérülés miatt Vevőnek 

az áru átvételétől számított 3 napon belül van lehetősége reklamációval élni. Az 

utólagosan megállapított mennyiségi hiányokról reklamációs űrlapot kell kitölteni. 

 A reklamációs űrlapot email útján szükséges Eladó részére megküldeni. 

 

6.4. Eladó a bejelentett mennyiségi kifogással érintett árut 5 munkanapon belül köteles 

utánszállítással pótolni. 

 

6.5. Az áru leszállítását követően észlelt minőségi kifogást a Vevő 3 napon belül köteles 

írásban bejelenteni az Eladónak.  

 A minőségi kifogás érvényesítésével kapcsolatos költségek, a kifogás megalapozottsága 

esetén az Eladót, alaptalansága esetén a Vevőt terhelik.  

 

6.6.   Eladó kötelezi magát, hogy a hatóságilag elrendelt forgalomból való kivonás esetén – a 

kivonás elrendelésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül- a forgalomból kivont 

és az Eladó által kiszállított készítményeket visszaveszi és értékét a Vevő részére jóváírja.  

 

 

7./ Szavatosság: 

 

7.1. Eladó az eseti megrendelés, ill. szerződés alapján leszállításra kerülő áruk 

felhasználhatóságára a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti szavatosságot vállalja.  

.  

 

7.2. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a leszállítás időpontjában az áruk még legalább 6 

hónapos lejárati idővel rendelkeznek. Ettől eltérni kizárólag a Vevővel történő előzetes 

egyeztetés alapján lehetséges. Amennyiben előzetes egyeztetés nem történik, az 

érintett áru visszaigazolását követően, az érintett terméket 6 hónapos lejárati idővel 

kell leszállítani.  

 

 

 

8./ Engedélyek: 

 

8.1. Eladó az eseti megrendelések, ill. szerződés alapján kizárólag a vonatkozó hatályos 

jogszabályoknak megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező 

árut szállíthat le.  

 

 Az eseti szerződés időtartama alatt Vevő felelősségére és költségére gondoskodik a 

szükséges valamennyi engedély beszerzésről.  
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8.2. Amennyiben bármely áru tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, az áru 

forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik vagy megszűntetik, Eladó köteles e 

körülményről Vevőt haladéktalanul értesíteni.  

 

 

 

9./ Hatályba lépés: 

 

9.1.  Jelen keretmegállapodás a felek általi aláírást követően lép hatályba és 24 hónapig, vagy - 

amennyiben a keretösszeg előbb kimerül – az 1.1. pontban megadott keretösszeg  

kimerüléséig tartó határozott időtartamig marad hatályban.  

 

9.2. A jelen keretmegállapodásban foglalt rendelkezések súlyos megszegése esetén - 

amennyiben a felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében 30 napon belül 

tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni - a sérelmet szenvedő fél jogosult a másik félhez 

intézett írásos nyilatkozattal a szerződést azonnali hatállyal felmondani.   

 

9.3. A Vevő a keretmegállapodás azonnali hatályú felmondására jogosult továbbá, ha 

felügyeleti szervének döntése vagy finanszírozójának döntése, vagy jogszabályi 

rendelkezés alapján a szerződés teljesítése lényeges, jogos gazdasági érdekét sértené, 

vagy lehetetlenné tenné. 

 

 

 

9.4. „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve 

fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is 

bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: 

Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó feltétellel vállal, hogy 

amennyiben a jelen szerződés időtartama alatt a beszerzés tárgyára vonatkozóan, a 

központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont közbeszerzési eljárás keretében 

keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, vagy lezárásra, Vevőnek a 

központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést 

megvalósítania oly módon, hogy a  jelen szerződés keretei között beszerzését a 

központosított keretmegállapodás vagy szerződés időtartamának függvényében felbontja, 

felfüggeszti, vagy a központosított keretmegállapodás vagy szerződés időtaramát 

figyelembe véve, annak lejártának időpontjában kezdi meg. Felek rögzítik, hogy ebből 

Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.” 

 

 

 

10./ Egyéb feltételek: 
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10.1. Jelen keretmegállapodás és annak mellékletei - a szerződésben foglalt kivételekkel - csak 

a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók a Kbt. 141.§-ban 

foglaltak figyelembevételével. 

 

10.2. Minden, az eseti megrendelés(ek), ill. szerződés(ek) keretében a felek által egymásnak 

küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon, vagy elektronikus 

formában, e-mailben,) kell történnie.  

Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.  

  

Az egymással kialakult gyakorlat szerint a szerződő felek ettől eltérhetnek, s az értesítés 

szóban is történhet. 

 

10.3. Jelen keretmegállapodás 4 példányban magyar nyelven készült, melyből a felek 2-2 

példányt kapnak.  

 

10.4. Jelen keretmegállapodás 1.-4. számú melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét 

képezi. 

 

10.5. A Kbt. 136. § (1) bekezdés alapján Vevő köteles az eseti szerződéses feltételként előírni, 

hogy a nyertes ajánlattevő (Eladó) 

 

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 a nyertes ajánlattevő 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

 

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. 

 

 

10.6. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles az eseti szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok  közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

 

10.7. A szerződő felek mentesülnek a jelen eseti szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy 

részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan 

erők következménye.  

 

Ellenállhatatlan erőn olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt 

körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, 

előreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan események következtében állnak be.  

Ilyennek tekintendők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, munkaügyi 

viták, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány. 
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Az ellenállhatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet 

bekövetkeztéről illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni. 

 

10.8. A Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján Vevő jogosult és egyben köteles az eseti szerződést 

felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel 

érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

 

a) a nyertes ajánlattevőben 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; 

 

b) a nyertes ajánlattevő 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. 

 

 

10.9. A 10.8. pont szerinti felmondás esetén Eladó az eseti szerződés megszűnése előtt már 

teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

 

10.10.Eladó a jelen keretmegállapodás aláírásával kijelenti, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdésére 

figyelemmel, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

10.11. A Kbt. 143. § (1) bekezdés alapján a Vevő az eseti szerződést felmondhatja, vagy - a 

Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. 

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) az Eladó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladóként szerződő 

fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 

139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 

 

10.12. A Vevő köteles az eseti szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - 

attól elállni, ha a szerződés megkötését közvetetten jut tudomására, hogy a szerződő 

fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 

volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
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10.13. Eladó tudomással bír arról és hozzájárul, hogy a Vevővel kötött jelen szerződés - a 

Vevő tulajdonosi joggyakorlója - az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) 

által fenntartott Ágazati Szerződéstárba feltöltésre kerüljön. Eladó hozzájárul ahhoz, 

hogy a szerződés tartalmi elemei - ideértve a szerződésben szereplő, szerződéses 

partnerre vonatkozó személyes adatokat is - hozzáférhetővé váljanak és azokon célhoz 

kötötten adatfeldolgozási tevékenységet végezhessenek a Szerződéstár adatkezelői, 

adatfeldolgozói, a Vevő és az ÁEEK arra feljogosított munkatársai. 

 

11/ Adatvédelem 

 

11.1  Felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartók az érvényben lévő megállapodásban 

kezelt személyes adatait (név, telefonszám, e-mail), kizárólagosan a szerződéses 

kapcsolat fenntartása céljából, a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos 

jogszabályi előírásoknak megfelelően jogosultak kezelni. A meghatározott személyes 

adatok őrzési ideje legfeljebb a jelen megállapodásra irányadó dokumentum őrzési 

idejéig tart. 

 

11.2  Alulírott Eladók hozzájárulnak, hogy az Almási Balogh Pál Kórházzal kötött jelen 

szerződés az ÁEEK Ágazati Szerződéstárába feltöltésre kerüljön, továbbá a szerződés 

tartalmi elemei, ideértve a szerződésben szereplő szerződéses partnerekre vonatkozó 

személyes adatokat is, hozzáférhetővé váljanak és azokon célhoz kötötten 

adatfeldolgozási tevékenységet végezhessenek a Szerződéstár adatkezelői, 

adatfeldolgozói, az Intézmény és az ÁEEK (Állami Egészségügyi Ellátó Központ) arra 

feljogosított munkatársai. 

 

 

12./ Jogviták: 

 

12.1 Az eseti szerződés(ek)ből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton 

rendezni. 

 

Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő felek a vita elbírálása 

céljából alávetik magukat, perértéktől függően, a Vevő székhelye szerinti bíróság 

illetékességének. 

 

 

12.2 Az eseti szerződés(ek)ben nem vagy nem teljeskörűen, kimerítően szabályozott 

kérdések tekintetében a Ptk. szakmai kérdésekben Ph.Hg.VIII., FoNo VII., OGYÉI 

kiadványok és állásfoglalások és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 

irányadók.  

 

12.3 Az eseti szerződés(ek)ben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében 

a Kbt. és Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.  
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12.4 A 320/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján a miniszter által kiadott 

(1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány hiányában a keretmegállapodás 

nem lép hatályba. 

 

 

 

Ózd, 2019   ……………….. 

 

 

Eladó         Vevő  

        ………………………………

                 főigazgató 

         

 

 

 

 A pénzügyi kötelezettségvállalást ellenjegyzem Ózd, 2019.. …….. hó napján: 

   

 

 

 

        ………………………… 

           gazdasági igazgató SzMSz   

                                                                                                      szerinti helyettese        

 

További Mellékletek:  

Ajánlati felhívás, (3. sz. melléklet) 

Közbeszerzési dokumentum (4. sz. melléklet) 

Nyertes Ajánlattevő ajánlat (5. sz. melléklet) 
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V. FEJEZET 

 

 

IRATMINTÁK 
 

 

Ajánlati formalevél, felolvasólap 

Az iratjegyzék, nyilatkozatmintákra vonatkozóan az aláírt nyilatkozatokat 

kérjük egy darab, (tartalomjegyzékkel ellátott) olvasható, de nem 

szerkeszthető pdf formátumban csatolni! 
 

 
Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján 

ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 

dokumentum, amennyiben az rendelkezésre áll, az EKR rendszerben az elektronikus 

űrlapalkalmazásával kell benyújtani. 

Az EKR-ben Ajánlattevő, a közbeszerzési dokumentumban Ajánlatkérő által elektronikus 

űrlapként létrehozott felolvasólap mintát, elektronikus űrlap formában köteles az 

ajánlata részeként kitölteni. 

Ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó 

dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 
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AJÁNLATI BORÍTÓLAP 

 

Kérjük, hogy az ajánlatuk első, borító lapján az alábbi adatokat tüntessék fel: 

 

Az ajánlat száma és tárgya: 

 
„FT-1225/Ózd/2018– Gyógyszerek és egyéb 

készítmények beszerzése lakossági 

gyógyszerellátást végző vényforgalmú 

gyógyszertár részére” 

Ajánlattevő pontos neve: 

 

 

Címe: 

 

 

Telefonszáma: 

 

 

Telefax száma: 

 

 

Email címe: 

 

 

A cég cégjegyzék száma: 

 

 

Cégbírósága  

Statisztikai számjele  

Adószáma: 

 

 

Uniós adószáma: 

 

 

A számlát vezető bank(ok) neve és 

számla száma: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

személy neve: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

mobil száma: 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

email címe: 

 

  

 

Ezután következzenek ugyanezek az adatok a közös ajánlattevők esetében. 

Kérjük, hogy ezután következzen az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzék a 

következő oldalon. 
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1. sz. melléklet 

 
 

Az alábbi nyilatkozatokat és űrlapokat az EKR-ben található kötelező 

formanyomtatvány kitöltésével kérjük benyújtani:  

 

 Felolvasólap,  

 

 Kbt. 66. § (2) bekezdés, 

 

 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) és kb) szerinti nyilatkozat, 

 

 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) és kc) szerinti nyilatkozat, 

 

 Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint, 

 

 Nyilatkozat kizáró okokról, 

 

 Nyilatkozat a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról.  
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2. sz. melléklet 
 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/7 VÉGREHAJTÁSI 

RENDELETE 

(2016. január 5.) 

az egységes európai közbeszerzési dokumentum 

formanyomtatványának meghatározásáról 

(Ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást nyújtó 

szervezet) 

Ajánlattételkor benyújtandó! 

 

Az EKR rendszerben megadott kötelező nyilatkozat mintát kérjük kitölteni 

és benyújtani! 

 

Ajánlattevőknek kizárólag a megjelölt pontokat kell kitölteni, ill. a megjelölt 

pontok tekintetében kell nyilatkozatot tenni. 

 

Ajánlattevő, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdésben foglaltak szerint, az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) 

bekezdésében meghatározott kizáró okok hiányát. 

 

 

A 321/2015 (X. 30.) Kom. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági 

követelmények előzetes igazolására, az érintett gazdasági szereplőknek ajánlatuk 

benyújtásakor elegendő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. részében 

szereplő α (alfa) nyilatkozatot megtenni. 

 
 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus 

elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu 

 

1. Közbeszerzési Hatóság honlapjáról eltiltott ajánlattevők 

listája          http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/                                    
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2. Közbeszerzési Hatóság honlapjáról kizárt ajánlattevők 

listája              http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kizart-ajanlattevok-hamis 

adatszolgaltatas/                                    

 

3. Cégkivonatok               http://www.e-cegjegyzek.hu/                                 

 

4. 

NAV    http://www.nav.gov.hu/tarsasagok/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_leker

dezes/egyszeru_lekerdezes_lekerdezes?classname=TarsasagPortlet&keywords=T1,T2,T3,T4  

                                    

5. Jogerős közrendvédelmi bírságok listája         http://www.kozrend.hu/           

 

                                 

 

6. OMMF            http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?csop=5                                 

 

7. Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara               https://www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html#                                 

 

8. Elektronikus beszámoló (mérleg , ereménykimutatás)   (adott esetben) 

http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap                                                

 

 

9. KARTELL - Megbírságolt és elmarasztalt vállalkozások listája ()             " 

http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kizaras_a_kozbeszerzesi_eljarasbol" 

 

10. AT elleni jogorvoslat  - 62. § (1) bekezdés q) 

pont    http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kbt-62--1-bekezdes-q-pont-/                                   

 

11.  Szerződésszegések               http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/szerzodesszegesek 

 

  

http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kizart-ajanlattevok-hamis
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3. sz. melléklet 
Ajánlattevői nyilatkozat a kizáró okokról 

Közjegyző által hitelesített nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról 

(Ajánlattevő, Közös Ajánlattevő, )  

 

 

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra nyújtandó be! 

 

 

Alulírott________________________ mint a(z _____________________________________ 

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

 

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

 

 

hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben felsorolt 

kizáró okok. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Dátum:  

 

Cégszerű aláírás 
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4. sz. Melléklet 

 

 

Nyilatkozat 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés  

k) pont kc) alpontja tekintetében /1 

 

 

 
 

 

Nyilatkozat 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés  

k) pont kb) alpontja tekintetében / I. 2 

 

„FT-1225/Ózd/2018– Gyógyszerek és egyéb készítmények beszerzése lakossági 

gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére” 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat  

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés  

k) pont kb) alpontja tekintetében / II. 3 4 

 

„FT-1225/Ózd/2018– Gyógyszerek és egyéb készítmények beszerzése lakossági 

gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére” 

 
 

 

 

 

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra nyújtandó be! 

 

 

Az EKR-ben megadott kötelező nyilatkozat mintát kérjük kitölteni és benyújtani! 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
 
 
4  
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5. sz. Melléklet 

 

A külföldi letelepedésű (székhelyű) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés és 

a 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok igazolásáról5 

 

„FT-1225/Ózd/2018– Gyógyszerek és egyéb készítmények beszerzése lakossági 

gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére” 

 

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra nyújtandó be! 

 

 

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint 

Ajánlattevő/közös Ajánlattevő6 nyilatkozom, hogy a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése és a 63. § 

(1) bekezdés szerinti kizáró okok fenn nem állását az alábbi – mellékletként csatolt7 –  

igazolásokkal igazolom: 

 

Dátum:  

 

Cégszerű aláírás  

  

 

A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 10. §  alapján a nem Magyarországon letelepedett 

ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint 

lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és 

írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a 

kizáró okok hiányát: 

a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e)-f) pontja és (2) bekezdése tekintetében a gazdasági szereplő, 

illetve személy tagállama vagy letelepedése szerinti országa illetékes igazságügyi vagy 

közigazgatási hatósága által kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett követelmények 

teljesítését; 

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes 

hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. 

szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha az ajánlattevő, 

illetve részvételre jelentkező az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal 

igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a 

gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal erről szóló igazolását; 

c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g) pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes 

hatóságainak igazolását; a g) pont tekintetében a Közbeszerzési Döntőbizottság által 

alkalmazott eltiltásra vonatkozóan a kizáró ok hiányát az ajánlatkérő a Hatóság honlapján 

elérhető nyilvántartásból ellenőrzi; 

d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a 

kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott 

                                                           
5 Opcionális - ezt a nyilatkozatot csak külföldi letelepedésű (székhelyű) Ajánlattevőknek kell kitölteniük és 

benyújtaniuk – amennyiben vannak. 
6 Nem kívánt rész törlendő. 
7 Kérjük, a nyilatkozat után csatolja az említett igazolásokat felelős magyar fordításban. 
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egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot, a Közbeszerzési 

Döntőbizottság vagy a bíróság döntésére vonatkozóan a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján 

közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi. 

e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró 

ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását 

az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az 

ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 

dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan: 

ga) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes 

hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást; 

gb) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre 

jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 

szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve 

részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 

3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos 

nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; 

ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-

rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; 

gc) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy 

közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen 

szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, 

székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn; 

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

a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a 

szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és 

Menekültügyi Hivatal honlapján közzétett adatokból; 

i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró 

ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

j) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) és o) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön 

igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban 

benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

Magyarországon elkövetett korábbi jogsértés tekintetében az ajánlatkérő az n) pontban található 

kizáró ok hiányát a GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi; 

k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a 

kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott 

egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. 

(2) Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az (1) bekezdés a)-c) pontja, vagy g) 

pont ga) alpontja szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az e pontokban 

hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlatkérő köteles elfogadni az ajánlattevő, illetve 

részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az 

érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, 

hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot; 

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

ajánlatkérő ellenőrzi.  

 

 

A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 11. § alapján a nem Magyarországon letelepedett 

ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési 

eljárásban a Kbt. 63. §-a tekintetében a következő írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, 

illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: 

a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön 

igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban 

benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; 

b) a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a 

kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott 

egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot, azzal, hogy 

magyarországi ajánlatkérővel kötött szerződés teljesítésére vonatkozóan a kizáró ok hiányát az 

ajánlatkérő köteles a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrizni. 
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6. sz. melléklet 
Ajánlattevői nyilatkozat  

(Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint) 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

Az EKR-ben megadott kötelező nyilatkozat mintát kérjük kitölteni és benyújtani! 

 

Ajánlattevői nyilatkozat  

(a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint) 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

 

 

Alulírott________________________ mint a(z _____________________________________ 

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

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

 

hogy a Almási Balogh Pál Kórházáltal „FT-1225/Ózd/2018– Gyógyszerek és egyéb 

készítmények beszerzése lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár 

részére” megnevezéssel indított közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés 

teljesítéséhez az általam képviselt Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján az 

alábbiakban jelöli meg 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 

kívánunk igénybe venni: 

……………………………………….. 

 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat: 

………………………………………….. 

 

Vagy: Alvállalkozót nem veszek igénybe. 

 

Dátum 2018. …… 
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                                                                                 _________________________________   

                                                                                                        cégszerű aláírás 

 

 
7. sz. melléklet 

NYILATKOZAT REFERENCIÁRÓL 

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra nyújtandó be! 

 

„FT-1225/Ózd/2018– Gyógyszerek és egyéb készítmények beszerzése lakossági 

gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére” 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 

ajánlattevő / közös ajánlattevő 8 a Közbeszerzési Dokumentumban foglalt valamennyi formai 

és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után - a 321/2015. (X. 30) Korm. 

rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy az eljárást 

megindító felhívás feladásának dátumától visszafelé számított megelőző 3 évben végzett 

referenciamunká(i)nk az alábbi(ak) volt(ak): 

 

Ajánlattevő alkalmatlan: M1. amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától 

visszafelé számított három évben teljesített, különféle gyógyszerkészítmények szállítására vonatkozó referenciával, 

amely(ek) értéke mindösszesen eléri legalább a nettó 8 000 000,- HUF értéket. 

Az előírt értékű referencia egy vagy több szerződés teljesítésével is igazolható. 

Ajánlatkérő a három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de 

legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe. 

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdés alapján Ajánlatkérő a referenciaigazolásban előírja az 

ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, figyelemmel arra, hogy a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő 

olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői 

előírás arányosságának megítélésére alkalmazható. 

A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek. 

(Kbt. 65. § (6) bekezdés) 

A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint 

kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik. 

1. 

A szerződés tárgya, megnevezése 
 

az ellenszolgáltatás értéke:  
 

a teljesítés ideje, (megkezdés és a befejezés időpontja 

év, hó, nap)   

 

a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a 

részéről információt adó személy neve és 

telefonszáma, 

 

                                                           
8 Nem kívánt rész törlendő! 
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Ajánlattevő alkalmatlan: M1. amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától 

visszafelé számított három évben teljesített, különféle gyógyszerkészítmények szállítására vonatkozó referenciával, 

amely(ek) értéke mindösszesen eléri legalább a nettó 8 000 000,- HUF értéket. 

Az előírt értékű referencia egy vagy több szerződés teljesítésével is igazolható. 

Ajánlatkérő a három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de 

legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe. 

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdés alapján Ajánlatkérő a referenciaigazolásban előírja az 

ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, figyelemmel arra, hogy a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő 

olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői 

előírás arányosságának megítélésére alkalmazható. 

A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek. 

(Kbt. 65. § (6) bekezdés) 

A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint 

kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik. 

nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az 

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, 

 

 

Kelt: 

………………………………… 

  cégszerű aláírás 
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8.sz. melléklet 
 

 

N Y I L A T K O Z A T 

A CSATOLT IRATOKRÓL 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

 

 

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

jogosult képviselője a Almási Balogh Pál Kórház, mint Ajánlatkérő által folytatott „FT-

1225/Ózd/2018– Gyógyszerek és egyéb készítmények beszerzése lakossági 

gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére” tárgyú eljárásban - büntetőjogi 

felelőségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam az ajánlat részeként az EKR-ben becsatolt 

dokumentumok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes egészében 

megegyeznek. 

 

 

 

Kelt: ….........................................(helység, év, hónap, nap) 

 

……………………………….. 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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9.sz. melléklet 

 

N Y I L A T K O Z A T 

AZ IDEGEN NYELVŰ IRATOK MAGYAR NYELVŰ FORDÍTÁSÁRÓL 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

 

 

 

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

jogosult képviselője a Almási Balogh Pál Kórház, mint Ajánlatkérő által folytatott „FT-

1225/Ózd/2018– Gyógyszerek és egyéb készítmények beszerzése lakossági 

gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére” tárgyú eljárásban - büntetőjogi 

felelőségen tudatában nyilatkozom, hogy az általam a fenti eljárásban ajánlatom részeként 

idegen nyelven becsatolt valamennyi irat magyar nyelvű fordítását is becsatoltam. Nyilatkozom 

továbbá, hogy a becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes 

egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával. 

 

 

 

Kelt: ….........................................(helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………………….. 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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10.sz. melléklet 

 

N Y I L A T K O Z A T 

 

A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS(OK)RÓL9 

 

 

„FT-1225/Ózd/2018– Gyógyszerek és egyéb készítmények beszerzése lakossági 

gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére” 

 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

 

 

 

Alulírott ………………………………………. (képviseli: …………………………..), mint 

ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi, az eljárás 

során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást megkaptam, és jelen ajánlatom elkészítése során 

figyelembe vettem. 

 

Kelt:   

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

  

                                                           
9Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok) 
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11. sz. melléklet 

 

N Y I L A T K O Z A T 

NYILATKOZAT AZ ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL 

 

„FT-1225/Ózd/2018– Gyógyszerek és egyéb készítmények beszerzése lakossági 

gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére” 

 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

 

 

 

 

 

 

Alulírott ………………………………………. (képviseli: …………………………..), mint 

ajánlattevő kijelentem, az általam képviselt társaság az Áht. 41. § (6) bekezdésére figyelemmel, 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. 

§ (1a) bekezdése alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja 

szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

 

 

 

 

 

Kelt:   

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

  



„FT-1225/Ózd/2018– Gyógyszerek és egyéb készítmények beszerzése lakossági 

gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére” 

Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd, Béke u. 1-3.) 

________________________________________________________________ 

 

 64 

 

Együttműködési megállapodás (minta)10 (Adott esetben) 

 

 

„FT-1225/Ózd/2018– Gyógyszerek és egyéb készítmények beszerzése lakossági 

gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére” 

Ajánlattételkor nyújtandó be! 

 

 

……………………………………………………………….… (név, székhely) részvételre  

Ajánlattevő 

 

…………………………………………………………….…… (név, székhely) részvételre  

Ajánlattevő 

 

(továbbiakban: Felek) között, 

 

A Almási Balogh Pál Kórház által, tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő 

szerződés teljesítésével kapcsolatban - a későbbi együttműködési megállapodás fontosabb 

tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi megállapodást kötjük: 

 

1. Képviselet: 

 

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére (az 

ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők teljes 

jogú képviseletére, az ajánlat aláírására) ………………..……………………………… 

(cégnév) részéről ………………..……………………………… (név, beosztás, telefon és 

telefax száma) teljes joggal jogosult. 

 

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők képviseletében a kapcsolattartásraa 

………………..……………………… (cégnév) ………………..……………………… (név) 

teljes joggal jogosult. 

 

2. A szerződés teljesítésének irányítása: 

 

A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre: 

……………………………………………… (cégnév) részéről: ……………………………… 

……………………………………………… (cégnév) részéről: ……………………………… 

 

2. Felelősség vállalás 

 

Felek kijelentik, hogy az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerték, 

megértették és azokat elfogadják.  

                                                           
10Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki! 
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Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 

teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába, 

összhangban a Kbt. 35. § (6) bekezdésével. 

 

3. Feladatmegosztás 

 

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő: 

 

Feladat Cég 

  

  

  

 

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik. 

 

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik. 

 

Kelt: 

 

……………………………………………...  ……………………………………………... 

cégszerű aláírás  cégszerű aláírás 
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FELOLVASÓLAP  

AZ EKR-ben kérjük kitölteni! 

 

(AJÁNLATTÉTELKOR BEADANDÓ!) 
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„FT-1225/Ózd/2018– Gyógyszerek és egyéb készítmények beszerzése lakossági 

gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére” 

Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd, Béke u. 1-3.) 

________________________________________________________________ 

 

 68 

 
E L L E N Ő R Z Ő  L I S T A 

 

Nyilatkozatok  

1. számú nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerint  Ajánlattételkor benyújtandó! 

2. számú melléklet Egységes európai közbeszerzési 

dokumentum 

Ajánlattételkor benyújtandó! 

3. számú nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) a) és b) bekezdése 

szerint közjegyző előtt  

Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 

felhívás esetén. 

nyilatkozat a Kbt. 62.§ (2) bekezdés szerint Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 

felhívás esetén. 

nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) és kc) és kb alpontja 

szerinti nyilatkozatok 

Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 

felhívás esetén. 

4. számú nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés 

tekintetében 

Ajánlattételkor benyújtandó! 

5. külföldi ajánlattevő nyilatkozatai Ajánlattételkor benyújtandó! 

6. számú Nyilatkozat a referenciáról Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 

felhívás esetén. 

referenciaigazolás  Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 

felhívás esetén. 

7. számú Nyilatkozat a benyújtott dokumentumokról Ajánlattételkor benyújtandó! 

8. számú Nyilatkozat a benyújtott fordításokról  Ajánlattételkor benyújtandó! 

9. számú Nyilatkozat a Kiegészítő tájékoztatásról Ajánlattételkor benyújtandó! 

  

10. számú nyilatkozat a közhiteles adatbázisokról Ajánlattételkor benyújtandó! 

11. számú nyilatkozat az átláthatóságról Ajánlattételkor benyújtandó! 

  

Egy eredeti példány papír alapon 2 db CD/DVD Ajánlattételkor benyújtandó! 

Együttműködési megállapodás (adott esetben) Ajánlattételkor benyújtandó! 

Borítólap Ajánlattételkor benyújtandó! 

Oldalszámozott tartalomjegyzék Ajánlattételkor benyújtandó! 

FELOLVASÓLAP (bírálati válaszok) Ajánlattételkor benyújtandó! 

Ártáblázat Ajánlattételkor benyújtandó! 

Oldalszámozás  Ajánlattételkor benyújtandó! 

Ajánlatok cégszerűen aláírva, cégjegyzésre jogosult, vagy 

meghatalmazott által szignált 

Ajánlattételkor benyújtandó! 

Aláírási címpéldány(ok) vagy minta(egyszerű  másolat) Ajánlattételkor benyújtandó! 

Meghatalmazás (eredeti, vagy aláírási minta (egyszerű 

másolat) 

Ajánlattételkor benyújtandó! 

Cégkivonat(ok),  Ajánlatkérő ellenőrzi 

Változásbejegyzési kérelem(ek) Ajánlattételkor benyújtandó! Nemleges 

nyilatkozat is szükséges! 

NAV igazolása Ajánlatkérő ellenőrzi 

OMMH Ajánlatkérő ellenőrzi 

Kamarai tagság Ajánlatkérő ellenőrzi 

   Közrend Ajánlatkérő ellenőrzi 

Gógyszernagykereskedelmi engedély  Ajánlatkérő ellenőrzi 

  

 


