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1. BEVEZETÉS 

E kiírási feltételek a tárgyban szereplő közbeszerzéshez készült ajánlati felhívás 

dokumentációjának szerves részét képezik. E közbeszerzési dokumentumok a következőket 

foglalják magukba: 

– az ajánlattevőnek küldött felkérő levél; 

– az ajánlat benyújtásának feltételei; 

– az ajánlattételi dokumentáció és mellékletei; valamint 

– adott esetben az eljárást megindító hirdetmény vagy egyéb közzétételi intézkedések; 

– egy keretszerződés minta és a minta megrendelőlap 

Ez az ajánlattételi dokumentáció az alábbi mellékleteket tartalmazza, amelyek szerves részét 

képezik: 

I. melléklet:  Nyilatkozat a kizárási és kiválasztási kritériumokról 

II. melléklet:  A beszállító pénzügyi adatlapja 

III. melléklet:  A gazdasági szereplők csoportosulására vonatkozó adatlap 

IV. melléklet:  Nyilatkozat az alvállalkozókról 

V. melléklet:  Pénzügyi adatlap 

VI. melléklet: Költségvetési lap 

VII. melléklet: Az ajánlat elküldésekor az ajánlatot tartalmazó belső és külső borítékokra 

ragasztandó címke 
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I. RÉSZ – ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

2. Az ajánlattételi felhívás tárgya 

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 2012. október 

25-i, 966/2012/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek 

megfelelően az Európai Parlament úgy határozott, hogy közzéteszi a jelen ajánlattételi 

felhívást, melynek célja keretszerződés megkötése tematizált látogatói csoportok számára 

"rendhagyó EU-órák" szervezésére és megvalósítására.  

3. A KÖZBESZEZÉS LEÍRÁSA, CÉLJA ÉS BECSÜLT ÉRTÉKE  

Az Európai Parlament valamennyi uniós tagállam fővárosában, így Budapesten is működtet 

egy ún. Kapcsolattartó Irodát, amelynek feladata a lakosság illetve a sajtó legszélesebb körű 

tájékoztatása az Európai Parlamenttel kapcsolatban. .  

 

Az irodák kapcsolatot tartanak az országos és helyi hatóságokkal, a civil szervezetek 

képviselőivel, és az állampolgárokkal. Az Iroda ezen kívül tájékoztatja az Európai Parlament 

brüsszeli központját a hazánkban zajló politikai eseményekről, illetve a magyarok Európai 

Parlamentre vonatkozó véleményéről, kéréseiről, petícióiról.  

 

Az Iroda feladata továbbá, hogy az Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatóságának 

kommunikációs prioritásait Magyarországon megismertesse a polgárokkal, valamint, hogy 

azok szellemében végezzen információ-szolgáltatást az Európai Parlamentről. 

 

3.1 A KERETSZERZŐDÉS CÉLJA 

 

 

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája Magyarországon 2011-ben új tájékoztatási 

szolgálatot indított az Európa Pontban: közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott 

szolgáltatóval együttműködve tematizált látogatói csoportok számára „rendhagyó EU-

órákat” szervezett. Ezek célja, feladata az, hogy különböző célcsoportok (középiskolások, 

általános iskolások, egyetemisták, különböző, speciális érdeklődésű csoportok) iskolai 

kereteken kívül, interaktív foglalkozások keretében szerezzenek minél mélyebb, informatívabb 

gyakorlati tudást és ismeretanyagot az Európai Parlamentről és az Európai Unióról.  

Jelen pályázat célja az EU-órák program továbbvitele az alább részletezett feltételek 

szerint. 

 

Időpont, helyszín:  

 

Hetente két munkanapon (pl. keddi és szerdai napokon 10.00-15.00 óra között), 90 perces 

tanórák formájában, az Európa Pontban (Bp. 1024 Lövőház utca 35., 

www.facebook.com/europapont) , illetve egyedi esetekben eltérő időbeosztásban, más iskolai 

helyszíneken. Az órákat az adott célcsoporttal való foglalkozásban jártas, tapasztalt 

pedagógusoknak vagy EU-s témakörökben jártas szakértőknek kell levezetnie. 

 

Csoportok szervezése, kommunikáció 

 

Nyertes pályázó feladata a csoportok szervezése, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az 

iskolákkal. Befoglalt időpontok nyilvántartása, folyamatos megosztása az Irodával. 

A látogatói csoportok jelentkezése internetes felületen keresztül történik (pl google sheet). 

 

http://www.facebook.com/europapont
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Tematika és óravázlatok:  

 

Az órák interaktívak, kreatívak, párbeszéd kialakítására és kérdések felvetésére ösztönzőek 

kell, hogy legyenek. Az órák során fontos a csoportmunkára való ösztönzés és az elhangzott 

információk kötetlen formában való visszakérdezése, esetleg a diákok tudásának egyéb módon 

való tesztelése. Lehetőség van arra is, hogy a legjobban teljesítő vagy az órák során a 

legaktívabbnak bizonyuló diák/diákcsoport jutalomban részesüljenek a foglalkozás végén. Az 

apró ajándéktárgyakat az Iroda korlátozott számban tudja biztosítani. 

 

A foglalkozáson résztvevő csoport - életkor és érdeklődési kör szerint - többféle modul közül 

választhatja ki a jelentkezés során a számára legmegfelelőbbet. Jelenleg hat különböző 

témakört feldolgozó modul közül lehet választani. 

A kidolgozott modulok és azok óravázlatai rendelkezésre állnak, melyeket az iroda Nyertes 

pályázó rendelkezésére bocsájt majd. 

A modulok az alábbi főbb témakörök köré épülnek: 

 

1. EU - a tE Utad! 

 

A modul EURobi vagy EURozi kreatív önéletrajzának példáján keresztül mutatja be az uniós 

ösztöndíjak, tanulás, ifjúsági programok, tehát az Erasmus+ világát. Emellett hasznos 

tudnivalókat tartalmaz a gyakornokság, Europass dokumentumcsalád és a leendő 

munkavállalás világából is a résztvevők számára. 

 

2. A vén Európa 

 

A modul az Európai Unió történelmét mutatja be röviden és élményszerűen. Emellett az uniós 

alapjogok, jogérvényesítés témakörével foglalkozik.  

 

3. EUlabirintus 

 

A modul során a diákok megismerkednek az EU főbb intézményeivel, az EP összetételével és 

döntéshozatali mechanizmusával, illetve ennek kapcsán a választásokkal és a magyar 

képviselők munkájával az EP-ben. Ezen modul során részvételre sarkalljuk a diákokat egy 

szituációs játékon keresztül. A játékban a diákok parlamenti képviselőkké válnak, akik 

munkabizottságokban dolgozva javasolnak megoldást adott problémákra.  Az óra alapelve a 

részvétel és a kooperáció.  

 

4. Játssz Európát! 

 

Ez a modul az EU különböző tagállamait mutatja be és azok jellegzetességeit, szimbólumait. 

Kitér arra, hogy hogy néz ki Európa földrajza és az utazás a különböző országok között. 

Foglalkozik a hivatalos nyelvekkel és a nyelvi sokszínűséggel.  

 

5. EU365 

 

Ebben a modulban az EU azon vívmányai kerülnek elő, amelyek az uniós polgárok 

mindennapjait áthatják és jelen vannak a hétköznapjaikban. Itt merülnek fel például a 

fogyasztóvédelem és az euróval kapcsolatos témakörök is. Fontos témakör az egységes piac és 

az Unió gazdaságáról szóló alapismeretek. 

 

6. Játékos, társasjátékra épülő, általános modul az általános iskolás korosztály (10-14 évesek) 

számára. 

 



 

 5 

Minden óratípus, foglalkozás részét kell azonban, hogy képezze az Európai Parlament rövid 

bemutatása. Ezen belül:  

- európai parlamenti választások (történelmi háttér, menete, különös tekintettel 

a 2019-es választásokra)  

- EP-ről általában (története, jogkörei, jelentősége) 

- fontosabb, EP-vel kapcsolatos aktualitások kiemelése  

- magyar európai parlamenti képviselők  

- EP illetve az Iroda jelenléte a közösségi oldalakon 

 

Az alap tematikát és óravázlatokat félévente frissíteni kell az aktualitások figyelembevételével. 

Nyertes pályázó feladata, hogy az Iroda által megjelölt kommunikációs prioritásokat beépítse 

a foglalkozásokba. 

 

A témakörök keretén belül több különböző óratípus tartható eltérő hangsúlyokkal.  

 

A résztvevő csoportok és a csoportok szervezése: 

 

- általános iskolások (10-14 évesek)  

- középiskolások (15-19 évesek) 

- speciális érdeklődésű csoportok (pl. fogyatékkal élők, hátrányos helyzetben élők, esti iskolák) 

 

A résztvevő csoportok általában 20-35 fősek, a foglalkozások max. 40 fős létszámmal 

számoltak.  

 

Miután a program 2011 óta tart, fontos olyan iskolák, oktatási intézmények bevonása, 

melyek még nem vettek részt EU-órán.  

 

Tapasztalataira építve a pályázó feladata, hogy az Iroda számára javaslatot tegyen arra, hogyan 

lehetne olyan iskolákat/oktatási intézményeket bevonni a programba, melyek még nem vettek 

részt EU-órán, továbbá hogy milyen eszközökkel lehet motiválni őket a részvételre. Ehhez 

segítségül az iroda a pályázó rendelkezésére bocsájtja a 2011-2017 évek során részt vevő 

iskolák listáját. 

 

Egyes célcsoportok esetében (Budapest és vonzáskörzetében élő hátrányos helyzetű vagy 

fogyatékkal élő) lehetőség van az órák megtartására az Európa Ponton kívül az adott oktatási 

intézményben is.  

 

A fentiek mellett az EU-órákra – jelenleg – az Európai Parlament Magyarországi 

Kapcsolattartó Irodája, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és a 

Miniszterelnökség közös szervezésében megvalósuló „Fedezd fel Európát!” pályázaton 

keresztül is be lehet kerülni. A pályázatot említett szervezők adott év őszén hirdetik meg, a 

következő év eleji határidővel. Az érvényes pályázatot benyújtó iskolák részvételi lehetőséget 

nyernek jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező EU-órákra, amelyekre általában március és 

június között kerül sor. A 2017/18-as tanévben 33 iskola vett részt a pályázaton és nyert EU-

tanórát. Az aktuális évi keretszámot, amennyiben a pályázat a következő években is folytatódik, 

mindig a pályázati határidő után tudjuk megállapítani. A nyertes pályázó – a szerződésben 

meghatározott éves óraszám terhére – köteles a pályázat szervezői által meghatározott számú 

csoportnak EU-órát tartani az Európa Pont épületében. Ezen órák tartalmát bizonyos mértékben 

a pályázathoz kell igazítani (pl. a társszervezők tartalmi kérdéseit figyelembe venni, magát a 

pályázatot is megemlíteni, stb). Ezeknek a csoportoknak az utaztatását, étkezését a verseny 

szervezői térítik és szervezik, a foglalkozás megtartásán túl a nyertes pályázónak ezzel nincs 

dolga. Az órák általában fix időpontban, hetente 2-3 alkalommal, várhatóan délelőtt 10-11 órás 

kezdéssel valósulnak meg.  
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Továbbá az aktuális eseményekhez, prioritásokhoz kapcsolódóan ad hoc jelleggel speciális 

tematizált órák megtartására is sor kerülhet, ezeket az Iroda a továbbiakban egyezteti a 

Pályázóval. Ilyen lehet például emberi jogokkal kapcsolatos óra (Szaharov-díj) vagy a 

kulturális sokszínűséggel kapcsolatos óra (Lux-díj).  

 

Igény esetén pályázó vállalja a foglalkozás megtartását angol, német vagy francia nyelven 

is.  
 

Vidéki foglalkozások: 

 

A vidéki intézményekbe történő látogatásra az Iroda javaslatot küld pályázónak. Ezek az 

iskolák elsősorban az Európai Parlament Nagykövet Iskolája programban résztvevő 

intézmények. Pályázó feladata a javasolt intézményekkel való kapcsolatfelvétel, az időpont és 

a tematika egyeztetése, a foglalkozás helyszíni megtartása. 

Egy tanév során kb 20-25 vidéki intézménybe kell ellátogatni, és helyszínenként 2-3, egyenként 

90 perces foglalkozást megtartani. 

 

Eszközök:  

 

Az Iroda saját készletéből rendelkezésre tud bocsátani korlátozott számban az órák során 

felhasználható kiadványokat és tájékoztató anyagokat is. Amennyiben ezekre igény merülne 

fel, úgy azt a pályázat összeállítása során kérjük jelezni. Az Európa Pont területén található 

technikai eszközök (internetelérés, képernyő, hangtechnika, interaktív tábla, mágneses tábla a 

magyar európai parlamenti képviselőkkel) és berendezések (60 főig székek, asztalok) a 

szervező rendelkezésére állnak. Egyéb eszközöket (pl. laptop, órák lefolytatásához szükséges 

eszközök) pályázónak kell biztosítania. 

 

3.2 FELADATOK 

 

Az ajánlattevőnek az alábbiakat kell szolgáltatnia az Irodával történt egyeztetések szerint: 

 

 

1) Űrlap a jelentkezéshez: A foglalkozásokra egy google form kitöltésével lehet 

jelentkezni.Az ajánlatnak tartalmaznia kell, egy a foglalkozásokra való jelentkezéshez 

használt google űrlapra vonatkozó javaslatot. A link ehhez az űrlaphoz, illetve a 

foglalkozások részletes ismertetése elérhető lesz Iroda weboldalán. Amennyiben 

pályázó rendelkezik a célcsoport számára releváns weboldallal, úgy ezeket az 

információkat elérhetővé kell ott is tennie,egyértelműen feltüntetve, hogy az Európai 

Parlament Kapcsolattartó Irodájának programjára lehet jelentkezni.  

 

2) Csoportok szervezése, a program kommunikációja: Az ajánlatnak tartalmaznia kell 

az Európa Pontban tartandó foglalkozásra (kivéve a korábban említett „Fedezd fel 

Európát! pályázat keretében érkező csoportok) csoportok szervezésére adott javaslatot. 

A kommunikáció során kérjük kiemelni, hogy az Európai Parlament Kapcsolattartó 

Irodájának programjáról van szó, melynek lebonyolítását végzi pályázó.  

 

3) Óravázlat készítése: Az ajánlatnak tartalmaznia kell egy tetszőlegesen választott 

modul kidolgozott 90 perces óravázlatát (szöveges óravázlat és prezentáció 

formájában). A kidolgozandó modult az 1.1 pontban felsorolt hat témakörből kell 

kiválasztani. Az eljárás lebonyolítása után nyertes pályázó rendelkezésére bocsájtjuk az 

összes kidolgozott modult és azok részletes óravázlatait. Ezeket később a foglalkozások 

során aktualizálva (vagy igény szerint módosítva) felhasználhatja.  
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4) Foglalkozásvezetők: Az ajánlatnak tartalmaznia kell a foglalkozásokat vezető legalább 

3 pedagógus/óraadó profiljának részletes bemutatását, képzettség és szakmai 

tapasztalatok felsorolásával, valamint a koordinációt és szervezést végző személy(ek) 

bemutatását. 

 

5) Az interaktív órák megtartása 2018. szeptember 1. – 2022. június 30. között, (oktatási 

időben, az irodával egyeztetett hétköznapokon) 09.00-16.00 óra között, az Európa 

Pontban (igény esetén eltérő időpontokban is az Irodával előzetesen egyeztetve). 

Előreláthatólag tanévenként kb 80 budapesti és kb 60 vidéki foglalkozás megtartását 

kérjük. 

 

6) Technikai feltételek biztosítása: Az Európa Pontban tartott órák során rendelkezésre 

áll: asztalok, székek, kivetítő, hangosítás, interaktív tábla. Az órák teljes időtartama alatt 

jelen van a berendezéseket/technikai eszközöket kezelő technikus kolléga. Ezen felül 

nyertes pályázó feladata az interaktív órák során felhasználásra kerülő anyagok 

biztosítása, laptop, szakmailag felkészült, tapasztalt óraadó személyzet, a logisztikai 

koordináció, az eseményt követően a szemételtávolítás, a helyiség eredeti állapotban 

történő visszaállítása. A vidéki órák esetén nyertes pályázó feladata az iskolával való 

előzetes egyeztetés a technikai feltételeket illetően, és a foglalkozások menetének 

igazítása az elérhető technikai felszereltséghez. 

 

7) Regisztráció, utókövetés: Nyertes pályázó feladata a foglalkozás során jelenléti ív 

készítése, a csoportot vezető pedagógus adatainak rögzítése, a megjelent résztvevők 

listájának átadása a csoportot vezető pedagógus elérhetőségeivel és az iskola 

megnevezésével együtt. Nyertes pályázó feladata fotódokumentáció készítése a nem az 

Európa Pontban tartott órákról - legalább 5-6 jó felbontású fénykép alkalmanként. 

„Iskolai félévente” statisztikák és elemzések készítését kérjük (létszám, 

iskolatípus, korosztály, választott témakör) valamint angol és magyar nyelvű 

összefoglaló készítését  max. 5 oldalban.  

 

8) Elégedettségi kérdőív készítése: Az ajánlatnak tartalmaznia kell a foglalkozásokkal 

val elégedettség mérésére vonatkozó javaslatot. Az órák folyamatos minőségét 

biztosítandó a foglalkozások végén elégedettségi kérdőív kitöltését kérjük, a kérdőív 

összeállítása a Pályázó feladata. „A Fedezd fel Európát!” pályázat keretében résztvevő 

csoportok számára más kérdőívet az Iroda biztosít majd. Az így kapott 

számszerűsíthető eredményeket (tanár teljesítményének, órák hangulatának, 

megszerzett ismeretek hasznosságának stb. értékelése) tartalmaznia kell az Iroda 

számára készített féléves összefoglalóknak.  

 

9) Rendhagyó EU-óra szervezése: Amennyiben Iroda kéri, speciális, az eredeti  

„tantervtől” eltérő rendszerben  „rendhagyó” EU-óra megszervezése európai parlamenti 

képviselő részvételével (a képviselő részvételét Iroda szervezi, előre egyeztetve 

Pályázóval), továbbá egyéb eseti jellegű speciális órák az Irodával egyeztetve. 

 

10) Dokumentáció: Kérjük a résztvevő iskolák listájának a folyamatos vezetését (excel 

táblázatban, felhőn keresztül folyamatosan elérhető formában), illetve a statisztikák, 

elégedettségi kérdőívek, elemzések és fotók megküldését a 7) pont szerint, legkésőbb 

az esedékesség után következő hónap 10. napjáig emailben. A tanév végén kérjük az 

összes anyagot (a már korábban megküldött anyagokat is) egyben zippelve egy 

fájlmegosztó rendszeren keresztül elküldeni. A fotók nevében szerepeljen, hogy melyik 

foglalkozáson készültek (dátum + iskola neve + helyszín). A riportok határidőre történő 
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megküldése fizetési feltétel. A foglalkozásokról küldött képeket Iroda az Európai 

Parlament bármely online vagy offline felületén korlátlan idáig használhatja.   

 

A Nyertes pályázó rendelkezésére bocsájtott anyagok, óravázlatok, prezentációk Iroda 

tulajdonát képezik, azokat az EU-óra keretin kívül Nyertes pályázó nem használhatja fel, 

harmadik fél részére nem adhatja át. Nyertes pályázó által a projekt céljára készített 

anyagok az Iroda tulajdonát képezik, és kizárólag a jelen projekt céljára használhatók 

fel. 

 

Az ajánlatnak tartalmazni kell a fenti felsorolásban foglalt elemekre adott javaslatokat. 

 

A közbeszerzési szerződés maximum időtartama 48 hónap.  

A teljesítés csak a keretszerződés aláírása után kezdődik. A szerződés megújítására a 

szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően kerül sor. 

 A közbeszerzés szerződés teljes értéke 54.000 euró a maximum négy évre vonatkozóan.  

4. TÁRGYALÁS 

Az Európai Parlament az eredeti ajánlatok alapján tárgyalás nélkül is odaítélhetik a szerződést. 

 

5. GAZDASÁGI SZEREPLŐK CSOPORTOSULÁSAI 

Gazdasági szereplők együttesen is nyújthatnak be ajánlatot. Az Európai Parlament fenntartja 

magának a jogot arra, hogy az ajánlatot elnyerő csoportosulásnak feltételül szabja, hogy 

meghatározott gazdasági társasági formát öltsön, ha ez a szerződés megfelelő teljesítéséhez 

szükséges. Ezt a feltételt az Európai Parlament a közbeszerzés odaítélésének folyamata során 

bármikor, de minden esetben még a szerződés aláírása előtt közli. 

A gazdasági szereplők csoportosulásának legkésőbb a szerződés aláírásáig igazolnia kell 

gazdasági társasági formáját, amennyiben elnyeri a szerződést. Ez a gazdasági társasági forma 

az alábbiak közül bármelyik lehet:  

- valamelyik tagállamban elismert jogi személyiséggel rendelkező jogalany;  

- jogi személyiség nélküli jogalany, amely azonban kielégítő módon biztosítja az Európai 

Parlament szerződéses érdekeinek védelmét (az érintett tagállamtól függően ez lehet 

például konzorcium vagy ideiglenes társulás); 

- az együttműködési formát biztosító képviseleti meghatalmazás vagy azzal egyenértékű 

dokumentum valamennyi tag általi aláírása.  

A gazdasági csoportosulás tényleges jogállását az ajánlathoz csatolt, a csoportosulás tagjai által 

aláírt dokumentum vagy megállapodás igazolja. 

Kivételes esetben e dokumentumokat vagy megállapodásokat az ajánlat benyújtási határidejét 

követően is meg lehet küldeni és/vagy módosítani lehet, de semmiképpen sem az ajánlattételi 

felhívás eredményének az ajánlattevőkkel való közlését követően. Az Európai Parlament 

fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa az ajánlatot, ha a csoportosulás tagjai közötti 

megállapodás tartalmát az eljárás során módosítják, ha az nem rendelkezik a tagok 

egyetemleges felelősségéről, vagy ha a benyújtott ajánlat nem tartalmaz egyetlen jogi értékkel 

bíró megállapodást sem. 
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Az Európai Parlament más, a fentiektől eltérő gazdasági társasági formákat is elfogad azzal a 

feltétellel, hogy e gazdasági társaságok biztosítják a tagok egyetemleges felelősségét és 

összeegyeztethetők a szerződés teljesítésével. Ugyanakkor az Európai Parlament a gazdasági 

csoportosulásokkal kötendő szerződésben kifejezetten utal a tagok egyetemleges 

felelősségének fennállására, továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a szerződésben előírja 

egy közös felhatalmazással rendelkező megbízott kinevezését, aki eljárhat a tagok 

képviseletében, és többek között jogosult a többi tag nevében számlák kibocsátására. 

Amennyiben az ajánlatot gazdasági csoportosulások nyújtják be, pontosan fel kell tüntetniük a 

csoport minden egyes tagjának szerepét, képesítéseit és szakmai tapasztalatait. A gazdasági 

szereplők, akik az ajánlatra vonatkozóan egyetemleges felelősséget vállalnak, az ajánlatot 

együttesen nyújtják be.  

Gazdasági csoportosulások esetében minden egyes tagnak be kell nyújtania annak igazolását, 

hogy joga van a közbeszerzési eljárásban való részvételhez (jogosultság), valamint a kizárási 

és a kiválasztási kritériumokra vonatkozó bizonyító dokumentumokat. A kiválasztási feltételek 

tekintetében az Európai Parlament beszámíthatja a csoportosulás minden tagjának 

alkalmasságát, amikor megállapítja, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e a szerződés 

teljesítéséhez szükséges eszközökkel. Ebben az esetben a tagok kötelezik magukat, hogy a 

szerződés teljesítéséhez szükséges eszközöket egymás rendelkezésére bocsátják. 

6. ALVÁLLALKOZÓK ALKALMAZÁSA  

Alvállalkozók alkalmazása megengedett.  

Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozó(k) szolgáltatását veszi igénybe, az ajánlathoz 

kötelezően ki kell tölteni és mellékelni kell az IV. mellékletet. 

Az ajánlatban lehetőség szerint szerepelnie kell, hogy az ajánlattevő a szerződés mely részének 

teljesítését kívánja alvállalkozóra bízni, és meg kell nevezni az alvállalkozókat. Az odaítélési 

eljárás és a szerződés teljesítése során az Európai Parlament fenntartja magának a jogot, hogy 

az ajánlattevők tájékoztassák őt a javasolt alvállalkozó(k) pénzügyi, gazdasági, technikai és 

szakmai teljesítményéről. Az Európai Parlament igényt tarthat az annak megítéléséhez 

szükséges bizonyítékokra, hogy az alvállalkozók esetében nem áll-e fenn a meghatározott 

kizárási kritériumok valamelyike. Az ajánlattevőket tájékoztatják arról, hogy a javasolt 

alvállalkozók nem lehetnek a költségvetési rendelet 106., 107 és 109. cikkében leírt, az Európai 

Unió közbeszerzési eljárásaiból való kizárást okozó helyzetben. 

Az Európai Parlamentnek jogában áll elutasítani azokat az alvállalkozókat, akik nem tesznek 

eleget a kiválasztási feltételeknek (lásd 14. pont), és/vagy akik esetében a kizárási kritériumok 

(lásd 13. pont) bármelyike fennáll. 

A szerződő félnek ugyanakkor tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, ha az ajánlatában nem 

szereplő módon utólag alvállalkozókat kíván alkalmazni. Az engedélyezésre jogosult 

tisztviselő fenntartja magának a jogot, hogy elfogadja vagy elutasítsa a javasolt alvállalkozót. 

Az engedélyezésre jogosult tisztviselő igényt tarthat az annak megítéléséhez szükséges 

bizonyítékokra, hogy az alvállalkozó(k) eleget tesznek-e a meghatározott feltételeknek. Az 

Európai Parlament az engedélyt mindig írásban adja meg.  

Amennyiben a közbeszerzési szerződést olyan ajánlattevőnek ítélik oda, aki ajánlatában 

alvállalkozókat szerepeltet, úgy az egyben alvállalkozó alkalmazását is megengedi. 

7. VÁLTOZATOK  
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Változatok nem engedélyezettek.  

8. DÍJAZÁS  

A díjazás fix és nem módosítható.  

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 3. cikke értelmében az 

árajánlatot hozzáadottérték-adótól és más egyenértékű adóktól mentesen kell megtenni.  

Az árajánlatnál feltétel, hogy az átalánydíj legyen, mindent magába foglaljon és euróban legyen 

megadva azon országok esetében is, melyek nem tagjai az euró-övezetnek. Az ez utóbbi 

országokból származó ajánlattevők esetében az ajánlatot nem lehet módosítani az árfolyamok 

változása miatt. Az árfolyam kiválasztása az ajánlattevő feladata, és ő vállalja az annak 

változásából adódó kockázatokat is. 

9. PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK 

Nem alkalmazandó.  

10. KÖRNYEZETVÉDELMI RENDELKEZÉSEK  

Amennyiben az ajánlattevő elnyeri a szerződést, kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 

teljesítése során szigorúan betartja a hatályos környezetvédelmi jogszabályokat. Ezzel 

kapcsolatban megjegyzendő, hogy az Európai Parlament az EMAS környezetvédelmi irányítási 

rendszert alkalmazza.  

11. ESÉLYEGYENLŐSÉGET TÁMOGATÓ POLITIKA 

Amennyiben az ajánlattevő elnyeri a szerződést, kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 

teljesítése során a megkülönböztetés-mentesség és egyenlőség európai uniós Szerződésekben 

szereplő elve teljes körű alkalmazásának biztosításával az egyenlőséget és a sokszínűséget 

elősegítő politikát folytat. A szerződés elnyerője vállalja, hogy olyan munkakörnyezetet teremt, 

tart fenn és támogat, amely nyílt, befogadó, tiszteletben tartja az emberi méltóságot, az 

esélyegyenlőség elveit, és három fő prioritást tart szem előtt: 

- férfiak és nők közötti egyenlőség;  

- fogyatékkal élők alkalmazása és integrálása;  

- a munkaerő-felvétel előtt álló, minden lehetséges nemi, faji, etnikai származáson, valláson 

vagy meggyőződésen, hátrányon, koron és szexuális orientáción alapuló akadály és ilyen 

alapokon történő mindennemű megkülönböztetés felszámolása.  

12. A KERETSZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSE 

Nem alkalmazandó.  
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II: RÉSZ – KIZÁRÁSI, KIVÁLASZTÁSI ÉS ODAÍTÉLÉSI KRITÉRIUMOK 

13. KIZÁRÁSI FELTÉTELEK 

A költségvetési rendelet kizárási kritériumokról és azok alkalmazásáról szóló 106., 107. és 108. 

cikkének teljes szövege megtalálható az Európai Unió Hivatalos lapjában (L-286, 2015. 

október 30., 1–29.o.) Az ajánlattevőknek/pályázóknak nyilatkozniuk kell, hogy nincsenek a 

fenti cikkekben említett helyzetek egyikében sem. 

A költségvetési rendelet 106.cikke (részletek): az alábbiakban csak a 106. cikk 1., 4.,7. és 8. 

szakaszát vesszük át. 

(1) Az ajánlatkérő szerv köteles kizárni az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési 

eljárásokban való részvételből azt a gazdasági szereplőt, aki vagy amely: 

a) csődeljárás, fizetésképtelenségi vagy felszámolási eljárás alatt áll, a vagyonát 

végelszámoló vagy bíróság kezeli, a hitelezőkkel csődegyezséget kötött, üzleti 

tevékenységét felfüggesztette, vagy a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló 

eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van; 

b) jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy megszegte a 

székhelye szerinti ország joga, az ajánlatkérő szerv országának joga, illetve a 

szerződés teljesítési helye szerinti ország joga alapján fennálló, adófizetési vagy 

társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségét; 

c) jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy súlyos 

szakmai kötelezettségszegést követett el azáltal, hogy megsértette a szakmai 

tevékenységére vonatkozó törvényeket, rendeleteket vagy etikai normákat, vagy a 

szakmai hitelességét befolyásoló, szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra utaló 

jogellenes magatartást tanúsított, beleértve különösen az alábbiakat: 

i. csalárd vagy gondatlan módon félrevezető információt szolgáltatott a kizárási okok 

fennállásának vagy a kiválasztási szempontok teljesülésének ellenőrzése céljából, 

vagy a szerződés teljesítése során; 

ii. a verseny torzítására irányuló megállapodást kötött más gazdasági szereplőkkel; 

iii. szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat sértett; 

iv. a közbeszerzési eljárás során megkísérelte befolyásolni az ajánlatkérő szerv 

döntéshozatali folyamatát; 

v. olyan bizalmas információkat próbált megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket 

biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban; 

d) jogerős ítélet megállapította, hogy a gazdasági szereplő elkövette az alábbiak 

valamelyikét; 

i. csalás, az 1995. július 26-i tanácsi jogi aktusban1 kidolgozott, az Európai 

Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikkének 

értelmében; 

ii. korrupció, az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktusban kidolgozott, az Európai 

Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő 

                                                 
1  HL C 316., 1995.11.27., 48. o. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=HU#ntr9-L_2015286HU.01000101-E0009
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korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény2 3. cikkében és a 2003/568/IB 

tanácsi kerethatározat3 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint, 

továbbá az ajánlatkérő szerv országának jogában, a gazdasági szereplő székhelye 

szerinti ország jogában, illetve a szerződés teljesítési helye szerinti ország jogában 

meghatározott korrupció; 

iii. bűnszervezetben való részvétel, a 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 4 2. cikkében 

meghatározottak szerint; 

iv. pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás, a 2005/60/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 5 1. cikkében meghatározottak szerint; 

v. terrorista bűncselekmények vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő 

bűncselekmények, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 6 1., illetve 3. cikkében 

meghatározottak szerint, vagy ilyen bűncselekményre való felbujtás, bűnsegély 

vagy kísérlet az említett határozat 4. cikkében foglaltak szerint; 

vi. gyermekmunka vagy az emberkereskedelem egyéb formái, a 2011/36/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 7 2. cikkében meghatározottak szerint; 

e) a költségvetésből finanszírozott valamely szerződés teljesítése során lényeges 

hiányosságokkal teljesítette a főbb kötelezettségeit, ami a szerződés idő előtti 

felmondásához, kötbér kivetéséhez vagy más szerződéses szankciókhoz vezetett, vagy 

amit az engedélyezésre jogosult tisztviselő, az OLAF vagy a Számvevőszék tárt fel az 

ellenőrzések és vizsgálatok folyamán; 

f) jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy a 

2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 8 1. cikkének (2) bekezdése értelmében vett 

szabálytalanságot követett el. 

(2) Az ajánlatkérő szervnek ki kell zárnia a gazdasági szereplőt, ha az említett gazdasági 

szereplő ügyviteli, ügyvezető vagy felügyelő testületének valamely tagja, illetve az érintett 

gazdasági szereplő tekintetében képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel 

rendelkező valamely személy az (1) bekezdés c)–f) pontjában említett valamelyik 

helyzetben vagy helyzetekben van. Az ajánlatkérő szervnek abban az esetben is ki kell 

zárnia a gazdasági szereplőt, ha a gazdasági szereplő kötelezettségeiért korlátlan 

felelősséggel tartozó valamely természetes vagy jogi személy az (1) bekezdés a) és b) 

pontjában említett valamelyik helyzetben vagy helyzetekben van. 

(3) Az ajánlatkérő szerv (...) nem zárhat ki egy gazdasági szereplőt a közbeszerzési eljárásban 

való részvételből, amennyiben: 

                                                 
2  HL C 195., 1997.6.25., 1. o. 
3  A Tanács 2003/568/IB kerethatározata (2003. július 22.) a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni 

küzdelemről (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.). 
4  A Tanács 2008/841/IB kerethatározata (2008. október 24.) a szervezett bűnözés elleni küzdelemről (HL L 300., 

2008.11.11., 42. o.). 
5  Az Európai Parlament és a Tanács 2005/60/EK irányelve (2005. október 26.) a pénzügyi rendszereknek a 

pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről (HL L 309., 

2005.11.25., 15. o.). 
6  A Tanács 2002/475/IB kerethatározata (2002. június 13.) a terrorizmus elleni küzdelemről (HL L 164., 2002.6.22., 

3. o.). 
7  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, 

és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat 

felváltásáról (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.). 
8  A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek 

védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=HU#ntr10-L_2015286HU.01000101-E0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=HU#ntr11-L_2015286HU.01000101-E0011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=HU#ntr12-L_2015286HU.01000101-E0012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=HU#ntr13-L_2015286HU.01000101-E0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=HU#ntr14-L_2015286HU.01000101-E0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=HU#ntr15-L_2015286HU.01000101-E0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=HU#ntr16-L_2015286HU.01000101-E0016
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a) a gazdasági szereplő az e cikk (8) bekezdésében meghatározott korrekciós 

intézkedéseket hozott, igazolva ezzel a megbízhatóságát. Ez a pont nem vonatkozik 

az ezen cikk (1) bekezdése d) pontjában említett esetre; 

b) ez a szolgáltatásnyújtás folytonossága érdekében, korlátozott időtartamra, az e cikk 

(8) bekezdésében meghatározott korrekciós intézkedések meghozataláig 

elengedhetetlen; 

c) a kizárás (…) aránytalan lenne. 

Ezenkívül az e cikk (1) bekezdésének a) pontja nem vonatkozik áruk különösen kedvező 

feltételek melletti, az üzleti tevékenységét véglegesen felszámoló szállítótól, vagy 

fizetésképtelenségi eljárás, csődegyezség vagy ahhoz hasonló, a nemzeti jogban meghatározott 

eljárás keretében a felszámolótól történő beszerzésére. 

 

(…) 

(4) A (7) bekezdésben említett, a kizárást indokoló helyzetet orvosló intézkedések különösen 

az alábbiak lehetnek: 

a) a kizárást indokoló helyzet okainak feltárására szolgáló intézkedések, valamint 

konkrét technikai, szervezeti és személyzeti intézkedések a gazdasági szereplő üzleti 

tevékenységének területén, amelyek alkalmasak a magatartás korrekciójára és ismételt 

előfordulásának megelőzésére; 

b) bizonyíték, miszerint a gazdasági szereplő intézkedéseket hozott azon károk 

megtérítése vagy helyreállítása érdekében, amelyeket a kizárást indokoló helyzetet 

eredményező tényezők okoztak az Uniónak, sértve annak pénzügyi érdekeit; 

c) bizonyíték, miszerint a gazdasági szereplő megfizette a valamely illetékes hatóság 

által kirótt bírságot, illetve az (1) bekezdés b) pontjában említett bármely adót vagy 

társadalombiztosítási járulékot, illetve gondoskodott azok megfizetéséről 

A költségvetési rendelet 107. cikke (részletek): az alábbiakban csak a 107. cikk 1. és 2. 

szakaszát vesszük át. 

Elutasítás egy adott közbeszerzési eljárás során 

(1) Az ajánlatkérő szerv egy adott közbeszerzési eljárásban nem ítélhet oda szerződést olyan 

gazdasági szereplőnek, aki vagy amely: 

a) valamely, a 106. cikkel összhangban megállapított, kizárást indokoló helyzetben van; 

b) az eljárásban való részvétel feltételeként megkövetelt információk tekintetében 

megtévesztő információt szolgáltatott vagy elmulasztotta ezen információk 

benyújtását; 

c) korábban részt vett a közbeszerzési dokumentumok előkészítésében, ha ez olyan 

versenytorzulást von maga után, amely máskülönben nem orvosolható. 

(2) A valamely gazdasági szereplő adott közbeszerzési eljárásban való részvételének 

elutasításáról szóló határozat meghozatala előtt az ajánlatkérő szerv köteles lehetőséget 

biztosítani a gazdasági szereplőnek észrevételei benyújtására, kivéve, ha az elutasítást az 

(1) bekezdés a) pontja szerinti, a gazdasági szereplő kizárására vonatkozó, az 

észrevételeinek megvizsgálását követően hozott határozattal indokolták. 
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A ajánlattévő felkérést kap, hogy töltse ki a kizárási kritériumokat felsoroló I. mellékletet.  

Kizárási kritériumok szerinti értékelés 

1. Valamennyi ajánlattevőnek be kell nyújtania a I. mellékletben szereplő forma szerinti, 

megfelelően keltezett és aláírt nyilatkozatot.  

2. Gazdasági szereplők csoportosulása esetén a csoport valamennyi tagjának be kell nyújtania 

a nyilatkozatot. 

3. Az Európai Parlament fenntartja a jogot, hogy a pályázatot elnyerő ajánlattevőtől 

megkövetelje az igazoló dokumentumok benyújtását. A pályázatot elnyerő ajánlattevőnek 

a szerződés odaítéléséről szóló előzetes értesítést követő 10 naptári napon belül, és a 

szerződés aláírását megelőzően be kell nyújtania az alábbi igazoló dokumentumokat: 

- a büntetlen előéletet igazoló friss keletű erkölcsi bizonyítvány, vagy ennek hiányában 

az állandó lakóhelye szerinti ország jogi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott, 

ezzel egyenértékű friss okmány, amely igazolja, hogy a szerződés megkötésére 

kiválasztott gazdasági szereplő esetében a költségvetési rendelet 106. cikke (1) 

bekezdésének a), c), d) vagy f) pontjában említett kizáró okok egyike sem áll fenn. 

Ugyanez alkalmazandó a 106. cikk (4) bekezdésében említett személyekre is; 

- az érintett állam illetékes hatósága által frissen kibocsátott igazolás arról, hogy az 

ajánlattevő esetében nem áll fenn a költségvetési rendelet 106. cikk (1) bekezdésének 

a) és b) pontjában leírt helyzet; 

- amennyiben az érintett országban nem adják ki a fent említett dokumentumokat vagy 

igazolásokat, illetve a költségvetési rendelet 106. cikkében említett egyéb kizárási 

esetekben, helyettesítheti azokat az érdekelt félnek az állandó lakhelye szerinti ország 

igazságügyi vagy közigazgatási hatósága, közjegyzője vagy minősített szakmai 

testülete előtt eskü alatt tett, vagy – ennek hiányában – egyéb ünnepélyes nyilatkozata; 

4. Az írásos bizonyítékok benyújtására vonatkozóan a (3) bekezdésben előírt követelmény nem 

áll fenn, ha az ajánlattevő nemzetközi szervezet, ha az Európai Parlament az igazoló 

dokumentumokhoz díjmentesen hozzáfér valamely nemzeti adatbázis révén, vagy ha e 

bizonyítékokat az Európai Parlament egy másik közbeszerzési eljárása során már 

benyújtották, és amennyiben a szóban forgó dokumentumok kiállításának időpontja nem 

haladja meg az egy évet és azok még érvényesek. Az ajánlattevő ilyen esetben felelőssége 

tudatában nyilatkozik arról, hogy az igazoló dokumentumokat egy korábbi, hivatkozott 

közbeszerzési eljárás során már benyújtotta, és hogy helyzetében semmilyen változás nem 

történt.  
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14. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK  

A /ajánlattévő felkérést kap, hogy töltse ki a I. melléklet kiválasztási kritériumokat tartalmazó 

rovatát. 

14.1. Jogi és szabályozási alkalmasság 

Az ajánlattevőnek az alábbi feltételek közül legalább egynek meg kell felelnie 

a)  szereplés érdemleges szakmai nyilvántartásban vagy cégnyilvántartásban; kivéve 

nemzetközi szervezet esetében; 

b)  szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében olyan speciális engedély, 

amely igazolja, hogy a pályázó székhelye szerinti országban engedélyezett számára a 

szerződés végrehajtása, illetve tagság meghatározott szakmai szervezetben. 

Gazdasági szereplők csoportosulásai esetében a csoport minden egyes tagjának igazolnia kell 

jogi és szabályozási alkalmasságát. 

14.2. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság 

Az ajánlattevőnek megfelelő pénzügyi és gazdasági alkalmassággal kell rendelkeznie, 

amelynek révén végre tudja hajtani a közbeszerzési szerződést, az abban szereplő 

rendelkezések betartásával, és figyelembe véve a szerződés összegét és kiterjedését. Ha az 

ajánlattevő által benyújtott információk alapján az Európai Parlament kétségbe vonja az 

ajánlattevő pénzügyi alkalmasságát, vagy ha az elégtelennek bizonyul a közbeszerzési 

szerződés teljesítéséhez, az ajánlat elutasítható és az ajánlattevő nem jogosult semmilyen 

pénzügyi ellentételezésre. 

A jelen ajánlattételi felhívásban meghirdetett közbeszerzési szerződés kapcsán az Európai 

Parlament megkövetel az ajánlattevőktől egy meghatározott minimális pénzügyi és gazdasági 

alkalmasságot, amit az alábbi szempontok alapján értékel: 

- legalább EUR 22.000 éves üzleti forgalom; 

-   pozitív működési mérleg az elmúlt két pénzügyi év során; 

A pénzügyi és gazdasági alkalmasság az ajánlattevő által benyújtandó alábbi dokumentumok 

alapján kerül értékelésre: 

- legalább az utóbbi két pénzügyi év jövedelmének igazolása. Természetes személy 

pályázók esetében a bruttó jövedelmet tekintik üzleti forgalomnak; 

- legalább az elmúlt két pénzügyi év lezárt mérlegének, eredmény-kimutatásának vagy más 

pénzügyi kimutatásának bemutatása, amennyiben a gazdasági szereplő székhelye szerinti 

ország joga előírja a mérlegek közzétételét; 

- nyilatkozat a vállalkozás összforgalmáról és annak a tevékenységnek, beszállításnak vagy 

szolgáltatásnak a forgalmáról, amelyre a szerződés vonatkozik, legalább az előző két 

pénzügyi évre vonatkozóan. 

Amennyiben az ajánlattevőnek nem áll módjában a kért dokumentumok bemutatása, az Európai 

Parlament által megfelelőnek tartott egyéb dokumentummal is igazolhatja gazdasági és 

pénzügyi alkalmasságát.  

Az ajánlattevő más jogalanyok kapacitásait is érvényesítheti, függetlenül a kettejük között 

fennálló kapcsolatok jogi természetétől. Ezen esetben bizonyítania kell az Európai Parlament 
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felé, hogy rendelkezésére állnak a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások, például 

bemutatva, hogy e jogalanyok vállalják az erőforrások rendelkezésére bocsátását. Ebben az 

esetben az Európai Parlamentnek jogában áll elutasítani az ajánlatot, ha kétségei támadnak a 

harmadik fél kötelezettségvállalásait vagy pénzügyi kapacitásait illetően. A Parlament adott 

esetben megkövetelheti, hogy az ajánlattevő és a többi jogalany együttesen feleljen a szerződés 

végrehajtásáért. 

Ugyanezen feltételek mellett a gazdasági szereplők csoportja is támaszkodhat a csoport 

tagjainak vagy más szervezeteknek a kapacitására. 

Egyébként az ajánlattevő mindig támaszkodhat egy vagy több alvállalkozó gazdasági 

kapacitására, amennyiben azok vállalják a szerződés teljesítésében való részvételt. Ebben az 

esetben az Európai Parlament értékeli az alvállalkozó(k) alkalmasságát a szerződés 

teljesítésében való részvétel mértékének vonatkozásában. 

Az Európai Parlament fenntartja magának a jogot, hogy bármikor bekérje a 

pályázók/ajánlattevők valós alkalmasságát bizonyító dokumentumokat. Amennyiben azok nem 

érik el az ajánlattételi dokumentációban megkövetelt értékeket, vagy amennyiben a 

pályázók/ajánlattevők nem szolgálnak bizonyítékokkal, az Európai Parlament kizárja a 

pályázókat/ajánlattevőket a közbeszerzésben való részvételből, és a vonatkozó pénzügyi 

szabályoknak megfelelően szankciókat alkalmaz (lásd az ajánlattételi dokumentáció 1. pontját: 

„Az ajánlattételi felhívás tárgya”). 

14.3. Technikai és szakmai alkalmasság 

Az ajánlattevőnek olyan technikai és szakmai alkalmassággal kell rendelkeznie, amelynek 

révén végre tudja hajtani a közbeszerzési szerződést, az abban szereplő rendelkezések 

betartásával és figyelembe véve a szerződés összegét és kiterjedését. Ha a benyújtott 

információk alapján az Európai Parlament kétségbe vonja az ajánlattevő technikai és szakmai 

alkalmasságát, vagy ha az elégtelennek bizonyul a közbeszerzési szerződés teljesítéséhez, az 

ajánlat elutasítható és az ajánlattevő nem jogosult semmilyen pénzügyi ellentételezésre. 

A jelen ajánlati felhívásban meghirdetett közbeszerzési szerződés kapcsán az Európai 

Parlament az alábbi technikai és szakmai alkalmasságot várja el az ajánlattevőktől: 

- legalább kétéves tapasztalat az adott közbeszerzési eljárásban igényelthez hasonló 

szolgáltatásban  

- az oktatás területén tevékenykedő legalább 2 főből álló szakértői csapat, amelyben 

legalább a projektvezető igazolhatóan rendelkezik 3 éves, a közbeszerzési eljárás 

szakterületéhez kapcsolódó tapasztalattal. A csapat többi tagja legalább 2 éves 

tapasztalattal rendelkezik  

 A gazdasági szereplők technikai és műszaki alkalmasságát a nyújtandó szolgáltatások, illetve 

az elvégzendő munka jellege, mennyisége, valamint az eszközök fontossága és felhasználása 

függvényében az alábbi dokumentumok alapján értékelik: 

a)  a teljesítésért felelős személyek iskolai végzettségét, szakképesítését, jártasságát, 

tapasztalatát és szakértelmét igazoló iratok; 

b)  az elmúlt két évben teljesített főbb szolgáltatások, valamint azok összege, ideje és 

megrendelői, továbbá, hogy köz- vagy magánszektorbeli szereplő volt-e megrendelő, 

illetve kérésre a megrendelő nyilatkozata  
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c)  azon műszaki berendezések és felszerelések leírása, amelyeket a gazdasági szereplő a 

szolgáltatásra, közbeszerzési szerződés teljesítése során igénybe vesz; 

d)  a gazdasági szereplő által a minőség biztosításának céljára igénybe vehető műszaki 

háttér, valamint a rendelkezésre álló vizsgálati és kutatási létesítmények leírása; 

Az ajánlattevő vagy pályázó más jogalanyok kapacitásait is érvényesítheti, függetlenül a 

kettejük között fennálló kapcsolatok jogi természetétől. Ezen esetben bizonyítania kell az 

Európai Parlament felé, hogy rendelkezésére állnak a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások, például bemutatva, hogy e jogalanyok vállalják az erőforrások rendelkezésére 

bocsátását. Ebben az esetben az Európai Parlamentnek jogában áll elutasítani az ajánlatot, ha 

kétségei támadnak a harmadik fél kötelezettségvállalásait vagy szakmai és/vagy technikai 

alkalmasságát illetően. 

Egyébként az ajánlattevő mindig támaszkodhat egy vagy több alvállalkozó gazdasági 

kapacitására, amennyiben azok vállalják a szerződés teljesítésében való részvételt. Ebben az 

esetben az Európai Parlament értékeli az alvállalkozó(k) alkalmasságát a szerződés 

teljesítésében való részvétel mértékének vonatkozásában. 

15. ODAÍTÉLÉSI KRITÉRIUMOK 

A szerződést a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatnak ítélik oda. 

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat meghatározásának céljára az ajánlatokat a következő 

kritériumok alapján értékelik: 

- az ár; 

- minőségi kritériumok;  

 

Minőségi kritériumok: 

 

Minőségi kritérium 1:  

Az ajánlat kidolgozottsága és általános minősége. 

maximum  

pont  

20 

minimum elérendő 

pontszám 

(küszöb):12  

Minőségi kritérium 2:  

A program lebonyolításában résztvevő személyekre 

adott javaslat megfelelése, a csoportok szervezésére 

adott javaslat és az elégedettségi kérdőív 

kidolgozottsága és megfelelése. 

maximum  

pont 

40 

minimum elérendő 

pontszám 

(küszöb):24 

Minőségi kritérium 3:  

A kidolgozott óravázlat megfelelése a célcsoportnak és 

a tematikának. 

maximum 

pont 

40 

minimum elérendő 

pontszám (küszöb): 

24 

 

Ahhoz, hogy az ajánlatok az értékelés folyamán továbbjussanak az ár értékelésének 

szakaszába, el kell érniük a minimális pontszámot. 
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Az árral kapcsolatos kritérium  

A minőség és az ár súlyozására alkalmazott módszer 70 %/30 % arány: 

X tender 

pontszáma   

=  Leg- 

alacsonyabb 

ár  

ár_____ 

X tender 

ára  

 *  10

0 

*  30% +  X tender 

összes 

minőségi 

pontszáma  

(100-ból) 

az összes 

odaítélési 

kritériumra  

*  70%  

 

A legmagasabb pontszámot elérő tender kerül kiválasztásra.  
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I. melléklet: Nyilatkozat a kizárási és kiválasztási kritériumokról  

 

Alulírott [--------------------------------------------------------------------]: 

(kizárólag természetes személyek 

esetében) saját maga 

képviseletében 

(kizárólag jogi személyek esetében) az alábbi jogi személy 

képviseletében:  

 

Személyazonosító igazolvány 

vagy útlevél száma:  

 

(a „személy”) 

Teljes hivatalos név: 

Hivatalos társasági forma:  

Cégjegyzékszám:  

Teljes hivatalos cím:  

Héa-nyilvántartási szám:  

 

(a „személy”) 

I. A SZEMÉLYT ÉRINTŐ, KIZÁRÁST INDOKOLÓ HELYZET 

1)  nyilatkozik, hogy a fent nevezett személy az alábbi helyzetek 

valamelyikében van: 

IGEN NEM 

a) csődeljárás, fizetésképtelenségi vagy felszámolási eljárás alatt áll, a vagyonát 

végelszámoló vagy bíróság kezeli, a hitelezőkkel csődegyezséget kötött, 

üzleti tevékenységét felfüggesztette, vagy a nemzeti törvények és rendeletek 

szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van; 

  

b) jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy a 

személy megszegte a székhelye szerinti ország joga, az ajánlatkérő szerv 

országának joga, illetve a szerződés teljesítési helye szerinti ország joga 

alapján fennálló, adófizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségét; 

  

c) jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy a 

személy súlyos szakmai kötelezettségszegést követett el azáltal, hogy 

megsértette a szakmai tevékenységére vonatkozó törvényeket, rendeleteket 

vagy etikai normákat, vagy a szakmai hitelességét befolyásoló, 

szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra utaló jogellenes magatartást 

tanúsított, beleértve különösen az alábbiakat: 

 

i. csalárd vagy gondatlan módon félrevezető információt szolgáltatott a 

kizárási okok fennállásának vagy a kiválasztási szempontok 

teljesülésének ellenőrzése céljából, vagy a szerződés teljesítése során; 

  

ii. a verseny torzítására irányuló megállapodást kötött más személyekkel; 
  

iii. szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat sértett; 
  

iv. az odaítélési eljárás során megkísérelte befolyásolni az ajánlatkérő 

szerv döntéshozatali folyamatát;   

v. olyan bizalmas információkat próbált megszerezni, amelyek jogtalan 

előnyöket biztosítanának számára az odaítélési eljárásban;    

d) jogerős ítélet megállapította, hogy a személy elkövette az alábbiakat; 
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i. csalás, az 1995. július 26-i tanácsi jogi aktusban kidolgozott, az Európai 

Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. 

cikkének értelmében; 

  

ii. korrupció, az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktusban kidolgozott, az 

Európai Közösségek tisztviselőit és az uniós tagállamok tisztviselőit 

érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény 3. cikkében és a 

2003/568/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkének (1) bekezdésében 

meghatározottak szerint, továbbá az ajánlatkérő szerv országának jogi 

rendelkezéseiben, a személy székhelye szerinti ország jogi 

rendelkezéseiben, illetve a szerződés teljesítési helye szerinti ország jogi 

rendelkezéseiben meghatározott korrupció; 

  

iii. bűnszervezetben való részvétel, a 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 

2. cikkében meghatározottak szerint;   

iv. pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás, a 2005/60/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározottak szerint;   

v. v. terrorista bűncselekmények vagy terrorista tevékenységekkel 

összefüggő bűncselekmények, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1., 

illetve 3. cikkében meghatározottak szerint, vagy ilyen bűncselekményre 

való felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet az említett határozat 4. cikkében 

foglaltak szerint; 

  

vi. gyermekmunka vagy az emberkereskedelem egyéb formái, a 

2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkében 

meghatározottak szerint; 

  

e) az uniós költségvetésből finanszírozott valamely szerződés teljesítése során a 

személy lényeges hiányosságokkal teljesítette a főbb kötelezettségeit, ami a 

szerződés idő előtti felmondásához, kötbér kivetéséhez vagy más szerződéses 

szankciókhoz vezetett, vagy amit az engedélyezésre jogosult tisztviselő, az 

OLAF vagy a Számvevőszék tárt fel az ellenőrzések és vizsgálatok folyamán;  

  

f) jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy a 

személy a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdése 

értelmében vett szabálytalanságot követett el; 

  

g) súlyos szakmai kötelezettségszegés, csalás, korrupció, egyéb 

bűncselekmények, a szerződés teljesítése alatti lényeges hiányosságok vagy 

szabálytalanság esetén a pályázó az alábbiak hatálya alá tartozik: 

i. a Számvevőszék, az OLAF vagy a belső ellenőrzés által elvégzett 

vizsgálatok és ellenőrzések keretében, illetve valamely uniós intézmény, 

uniós hivatal vagy uniós ügynökség vagy szerv engedélyezésre jogosult 

tisztviselőjének felelősségi körébe tartozó bármely egyéb ellenőrzés, 

vizsgálat vagy kontroll keretében megállapított tények; 

ii. nem jogerős közigazgatási határozatok, amelyek magukban foglalhatnak 

a szakmai etikai normák betartásának ellenőrzéséért felelős illetékes 

felügyeleti szerv által hozott fegyelmi intézkedéseket; 

iii. az EKB, az EBB, az Európai Beruházási Alap vagy nemzetközi 

szervezetek határozatai; 

iv. a Bizottságnak az uniós versenyszabályok megsértésével kapcsolatos 

határozatai vagy egy illetékes nemzeti hatóságnak az uniós vagy a 

nemzeti versenyszabályok megsértésével kapcsolatos határozatai; vagy 
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v. valamely uniós intézmény, uniós hivatal vagy uniós ügynökség vagy 

szerv engedélyezésre jogosult tisztviselőjének kizárásra vonatkozó 

határozatai.  

II. JOGI SZEMÉLYEK TEKINTETÉBEN KÉPVISELETI, DÖNTÉSHOZATALI VAGY ELLENŐRZÉSI 

JOGKÖRREL RENDELKEZŐ TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLYT ÉRINTŐ, KIZÁRÁST 

INDOKOLÓ HELYZETEK 

Nem alkalmazandó természetes személyekre, tagállamokra és helyi hatóságokra 

2)  nyilatkozik, hogy a fent említett természetes vagy jogi 

személy ügyviteli, ügyvezető vagy felügyelő testületének 

bármely természetes személy tagja, illetve a fent említett jogi 

személy tekintetében képviseleti, döntéshozatali vagy 

ellenőrzési jogkörrel rendelkező valamely természetes 

személy (ez társasági igazgatókat, irányítási és felügyeleti 

testületek tagjait, valamint azokat az eseteket fedi le, amikor 

egyetlen természetes személy rendelkezik a részvények 

többségével) az alábbi helyzetek valamelyikében van:  

IGEN NEM Nem 

alkalmazandó 

A fenti c) pontban szereplő helyzet (súlyos szakmai 

kötelezettségszegés)    

A fenti d) pontban szereplő helyzet (csalás, korrupció vagy 

egyéb bűncselekmény)    

A fenti e) pontban szereplő helyzet (a szerződés teljesítése 

alatti lényeges hiányosságok)    

A fenti f) pontban szereplő helyzet (szabálytalanság)    

III. A JOGI SZEMÉLY KÖTELEZETTSÉGEIÉRT KORLÁTLAN FELELŐSSÉGGEL TARTOZÓ 

TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLYT ÉRINTŐ, KIZÁRÁST INDOKOLÓ HELYZETEK 

3)  nyilatkozik, hogy a fent említett jogi személy 

kötelezettségeiért korlátlan felelősséggel tartozó természetes 

vagy jogi személy az alábbi helyzetek valamelyikében van:  

IGEN NEM Nem 

alkalmazandó 

A fenti a) pontban szereplő helyzet (csőd)    

A fenti b) pontban szereplő helyzet (adófizetési vagy 

társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség 

elmulasztása) 
 

 
 

IV. AZ ELJÁRÁSBÓL VALÓ ELUTASÍTÁS OKAI 

4)  nyilatkozik, hogy a fent nevezett személy: 
IGEN NEM 

h) torzította a versenyt azáltal, hogy korábban részt vett az e közbeszerzési eljárásra 

vonatkozó közbeszerzési dokumentumok előkészítésében.    
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V. KORREKCIÓS INTÉZKEDÉSEK 

Amennyiben a személy úgy nyilatkozik, hogy a fent felsorolt, kizárást indokoló helyzetek 

egyikében van, abban az esetben fel kell tüntetnie, hogy milyen intézkedéseket hozott a kizárást 

indokoló helyzet orvoslására, ezzel bizonyítva megbízhatóságát. Ezek magukban foglalhatnak 

az ismételt előfordulás, kártérítés vagy pénzbírság megelőzése érdekében hozott technikai, 

szervezeti vagy személyzeti intézkedéseket. A meghozott korrekciós intézkedéseket ismertető, 

releváns igazoló dokumentumokat mellékletként csatolni kell e nyilatkozathoz. Ez nem 

vonatkozik az e nyilatkozat d) pontjában említett helyzetekre. 

VI. IGAZOLÓ DOKUMENTUM KÉRÉSRE 

Az ajánlatkérő szerv kérésére és az általa meghatározott határidőn belül a személy információt 

köteles nyújtani azokról a személyekről, akik az ügyviteli, ügyvezető vagy felügyelő testület 

tagjai. Köteles továbbá benyújtani a személyre magára és a személy kötelezettségeiért korlátlan 

felelősséggel tartozó természetes vagy jogi személyekre vonatkozó alábbi igazoló 

dokumentumokat: 

Az a), c), d) vagy f) pontban említett helyzetekre vonatkozóan friss hatósági erkölcsi 

bizonyítványt, vagy ennek hiányában a gazdasági szereplő székhelye szerinti ország 

igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott, ezzel egyenértékű okiratot kell 

benyújtani, amely igazolja az említett követelmények teljesítését.  

Az a) vagy b) pont vonatkozásában az érintett állam illetékes hatósága által frissen 

kibocsátott igazolást kell benyújtani. Ezeknek a dokumentumoknak bizonyítaniuk kell, hogy 

a személy az adók és társadalombiztosítási járulékok – pl. a héa, a jövedelemadó (csak 

természetes személyek esetében), a társasági adó (csak jogi személyek esetében) és a 

társadalombiztosítási járulékok – tekintetében valamennyi fizetési kötelezettségének eleget 

tett. Amennyiben az érintett országban nem bocsátják ki a fent említett dokumentumokat, 

úgy azok a gazdasági szereplő által a székhelye szerinti országban igazságügyi hatóság vagy 

közjegyző előtt eskü alatt tett nyilatkozattal, vagy ennek hiányában közigazgatási hatóság 

vagy illetékes szakmai testület előtt tett nyilatkozattal helyettesíthetők. 

A személy nem köteles benyújtani az igazoló dokumentumokat, amennyiben azokat egy másik 

közbeszerzési eljárásban benyújtotta. A dokumentumokat legkorábban az ajánlatkérő szerv 

kérésének napját megelőzően egy évvel bocsáthatták ki, és még mindig érvényeseknek kell 

lenniük.  

Az aláíró nyilatkozik arról, hogy a személy egy korábbi eljárásban már benyújtotta az igazoló 

dokumentumokat, és megerősíti, hogy helyzetében nem történt változás:  

Dokumentum Teljes hivatkozás a korábbi eljárásra 
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VII. KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK  

5)  nyilatkozik, hogy a fent említett személy megfelel a 

kiírási feltételekben szereplő, személy szerint rá 

vonatkozó kiválasztási szempontoknak: 

IGEN NEM Nem 

alkalmazandó 

a) rendelkezik a kiírási feltételek 3-as szakaszában előírt, a 

szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai tevékenység 

végzésére irányuló jogképességgel és szabályozási 

képességgel; 

   

b) teljesíti a kiírási feltételek II. részében feltüntetett 

alkalmazandó gazdasági és pénzügyi kritériumokat;    

c) teljesíti a kiírási feltételek II. részében feltüntetett 

alkalmazandó műszaki és szakmai kritériumokat;    

6)  amennyiben a fent említett személy az egyedüli 

ajánlattevő vagy közös ajánlat esetében a csoport 

vezetője, nyilatkozik, hogy: 

IGEN NEM Nem 

alkalmazandó 

d) az ajánlattevő, illetve közös ajánlat esetében a csoport 

minden tagja és adott esetben az alvállalkozók megfelelnek 

minden kiválasztási kritériumnak, amelyek tekintetében 

összevont értékelésre kerül sor a kiírási feltételek 

értelmében. 

   

VIII. IGAZOLÓ DOKUMENTUM A KIVÁLASZTÁSHOZ 

Az aláíró nyilatkozik arról, hogy a fent említett személy kérésre késlekedés nélkül be tudja 

nyújtani a kiírási feltételek megfelelő szakaszában felsorolt azon szükséges igazoló 

dokumentumokat, amelyek nem állnak rendelkezésre elektronikus formában. 

A személy nem köteles benyújtani az igazoló dokumentumokat, amennyiben azokat egy másik 

közbeszerzési eljárásban benyújtotta. A dokumentumokat legkorábban az ajánlatkérő szerv 

kérésének napját megelőzően egy évvel bocsáthatták ki, és még mindig érvényeseknek kell 

lenniük.  

Az aláíró nyilatkozik arról, hogy a személy egy korábbi eljárásban már benyújtotta az igazoló 

dokumentumokat, és megerősíti, hogy helyzetében nem történt változás:  

Dokumentum Teljes hivatkozás a korábbi eljárásra 

  

  

  

 

A fent említett személy elutasítható ezen eljárásból, és rá közigazgatási szankciók (kizárás 

vagy pénzügyi szankciók) szabhatók ki, amennyiben az ezen eljárásban való részvétel 

feltételeiként benyújtott nyilatkozatok vagy információk bármelyike valótlannak bizonyul. 

 

Teljes név Dátum Aláírás 
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III. melléklet: A gazdasági szereplők csoportosulására vonatkozó adatlap 

 

 

A csoportosulás által felhatalmazott tag hivatalos neve9: 
...................................................................................................................................................

... 

 

Hivatalos címe: 
...................................................................................................................................................

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

...... 

 

A csoportosulás társasági formája10: 
...................................................................................................................................................

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

...... 

 

 

Alulírott … a jelen ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők csoportosulásának nevében 

aláírásra jogosult képviselőként kijelentem, hogy tudomásul vettem az Európai Parlament 

által a csoportosulások általi ajánlattételre vonatkozóan meghatározott feltételeket, valamint 

hogy az ajánlat benyújtásával és e nyilatkozat aláírásával elfogadom az alábbi feltételeket: 

 

„A gazdasági csoportosulás az ajánlatban igazolja gazdasági társasági formáját. E gazdasági 

társasági forma az alábbiak egyike lehet:  

 

- valamelyik tagállamban elismert jogi személyiséggel rendelkező jogalany;  

- jogi személyiség nélküli jogalany, amely azonban kielégítő módon biztosítja az 

Európai Parlament szerződéses érdekeinek védelmét (az érintett tagállamtól függően 

ez lehet például konzorcium vagy ideiglenes társulás); 

- az együttműködési formát biztosító képviseleti meghatalmazás vagy azzal 

egyenértékű dokumentum valamennyi tag általi aláírása.  

 

A bemutatott dokumentumnak igazolnia kell a csoportosulás tényleges jogállását. A 

dokumentumban vagy annak mellékletében a csoportosulásban részt vevő gazdasági 

szereplőknek ajánlattevőkként a szerződés odaítélésének esetére egyetemleges felelősséget 

kell vállalniuk a szerződés teljesítésének idejére. 

 

Az Európai Parlament más, a fentiektől eltérő gazdasági társasági formákat is elfogad azzal 

a feltétellel, hogy e gazdasági társaságok biztosítják a tagok egyetemleges felelősségét és 

összeegyeztethetők a szerződés teljesítésével. Ugyanakkor az Európai Parlament a gazdasági 

csoportosulásokkal kötendő szerződésben kifejezetten utal ezen egyetemleges felelősség 

fennállására. Ezen túlmenően a Parlament fenntartja azt a jogát, hogy szerződésben írja elő a 

tagok képviseletére, többek között a nevükben számla kiállítására is felhatalmazott megbízott 

kinevezésére vonatkozó kötelezettséget.” 

 

 

 

 

                                                 
9 A csoportosulás többi tagja által a csoportosulás képviseletére felhatalmazott tag neve és címe. 

Felhatalmazás hiányában a csoportosulás minden tagjának alá kell írnia e nyilatkozatot. 
10 Kitöltendő, ha a csoportosulás tagjai egy adott forma mellett döntöttek. Ellenkező esetben üresen hagyandó. 
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A gazdasági csoportosulás tagjaira vonatkozó információk 

 

 

A csoportosulás 

tagjának neve 

 

A csoportosulás 

tagjának címe 

 

 

 

A tag 

képviselőjének 

neve 

A műszaki, 

szakmai és 

gazdasági 

kapacitások 

ismertetése11 

    

    

    

 

 

Kelt: ............................                                  Aláírás: ............................................... 

 

 

                                                 
11 Ha ennek leírása már szerepel az ajánlatban, hivatkozás illeszthető be annak helyére. 
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IV. melléklet: Nyilatkozat az alvállalkozókról 

 

 

Az ajánlattevő neve: 

 

 

Alulírott …, a fent említett ajánlattevő képviselőjeként kijelentem, hogy amennyiben a 

közbeszerzési szerződés vagy annak egyes részei teljesítésére megbízást kapok, a 

teljesítésben a következő gazdasági szereplők fognak alvállalkozóként részt venni: 

 

 

 

 

Tudomásul veszem, hogy az Európai Parlamentnek joga van tájékoztatást kérni a javasolt 

alvállalkozó(k) pénzügyi, gazdasági, technikai és szakmai alkalmasságáról. Az Európai 

Parlament továbbá igényt tarthat az annak megítéléséhez szükséges bizonyítékokra, hogy az 

alvállalkozók esetében nem áll-e fenn az ajánlattevő tekintetében meghatározott kizárási 

kritériumok valamelyike.  

 

Következésképp az Európai Parlament fenntartja a jogot a javasolt alvállalkozó elutasítására, 

amennyiben a kiválasztási feltételeket nem teljesíti vagy esetében fennáll a kizárási 

kritériumok valamelyike. 

 

A szerződő félnek ugyanakkor tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, ha az ajánlatában 

nem szereplő módon utólag alvállalkozókat kíván alkalmazni. Az Európai Parlament e 

tekintetben fenntartja a jogot a szerződés teljesítése során javasolt alvállalkozó jóváhagyására 

vagy elutasítására. Ennek elbírálásához igényt tarthat az annak megítéléséhez szükséges 

bizonyítékokra, hogy az alvállalkozó(k) eleget tesz(nek)-e a meghatározott feltételeknek. Az 

Európai Parlament az engedélyt mindig írásban adja meg.  

Amennyiben a közbeszerzési szerződést olyan ajánlattevőnek ítélik oda, aki ajánlatában 

alvállalkozókat szerepeltet, úgy az egyben alvállalkozó alkalmazását is megengedi. 

 

Kelt: ............................                                  Aláírás: ............................................... 

 

 

 

Az alvállalkozókkal kapcsolatos információk 

 

Az 

alvállalkozó 

neve és címe 

A szerződés alvállalkozó által 

teljesített részének leírása  

Értéke (euróban, a 

szerződés becsült 

összértékéhez viszonyított 

százalékarány 

megadásával) 
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V. melléklet: Pénzügyi adatlap 

 

Az ajánlattevő vagy – gazdasági társaságok közös megbízottal rendelkező csoportosulása 

esetén – minden egyes társaság által kitöltendő, az előző három pénzügyi év pénzügyi 

kimutatásai alapján, amelyeket mellékelni kell. 

 

Értékesítési forgalom 

Az utolsó két pénzügyi év teljes forgalmának összege 

n - 1. pénzügyi év.....................................................................................  euró 

n - 2. pénzügyi év..................................................................................... euró 

 

Nyereség 

Az utolsó két pénzügyi év nettó eredménye az adók befizetése után 

n - 1. pénzügyi év..................................................................................... euró 

n - 2. pénzügyi év..................................................................................... euró 

Rövid távon rendelkezésre álló eszközök 

Az egy évnél rövidebb időn belül rendelkezésre álló eszközök teljes összege12 

n - 1. pénzügyi év..................................................................................... euró 

n - 2. pénzügyi év..................................................................................... euró 

 

Rövid lejáratú adósságállomány 

Az egy éven belüli adósságállomány teljes összege13 

n - 1. pénzügyi év..................................................................................... euró 

n - 2. pénzügyi év..................................................................................... euró 

 

Hiteles. 

 

 

Kelt …………………, …………………………..-án/-én 

 

Aláírás(ok) 

 

 

                                                 
12 Egy évnél nem hosszabb lejáratú követelések, készletek, folyamatban lévő megrendelések, rövid távú 

befektetések, szabadon felhasználható eszközök és aktív időbeli elhatárolások. 
13 A bármilyen jellegű, egy évnél nem hosszabb lejáratú adósságállományok és a passzív időbeli 

elhatárolások összessége. 
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VII. melléklet: Az ajánlat elküldésekor az ajánlatot tartalmazó belső és külső 

borítékokra ragasztandó címke 

 

 

 

 

 

 

EURÓPAI PARLAMENT KAPCSOLATTARTÓI IRODÁJA 

MAGYARORSZÁGON 

H-1024 BUDAPEST, LÖVŐHÁZ U. 35. 

 

INVITATION TO TENDER No  

YTHVIS/COMM/AWD/2018/12 

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL UNIT 

OR ANY UNAUTHORISED PERSON 

 

 

 

 

 

Több csomag vagy boríték esetén: készítsen másolatot a fenti dokumentumról és 

ismételje meg a műveletet! 

 

 

 

 

 

 

 

 


