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Tisztelt Ajánlattevők! 
 
 
Az Ajánlatkérőnek a dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a Tisztelt Ajánlattevők előtt 
egyértelműek legyenek az érvényes ajánlattétel követelményei, az Ajánlattevők a lehető 
legjobb ajánlatot tehessék meg és az egységes tartalmú ajánlatok előírása könnyítse az 
értékelés folyamatát. Az érvényes ajánlattétel elősegítése érdekében az Ajánlatkérőnek az a 
kérése, hogy az Ajánlattevők a dokumentációt, annak mellékleteit figyelmesen 
tanulmányozzák és ajánlatukat az ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek 
megfelelően készítsék el. 
 
 
Pécs, 2017. május 10.  
 

Vári Attila 
vezérigazgató 
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I. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 
 
 
Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét 
(ellenőrző lap) a felolvasólapot követően az ajánlatban is szerepeltessék és jelöljék X-szel, 
hogy az ajánlat az adott dokumentumot tartalmazza-e! 
 
 
Példányszám (papír alapon: 1 eredeti példány; valamint scannelve: CD-n 
vagy DVD-n, pdf formátumban) 

 

Feliratok (külső boríték, ajánlat borítólapja)  
Tartalomjegyzék, folyamatos lapszámozás  
Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő) eredeti példányban.  
Ellenőrző lap  
Aláírási címpéldány (adott esetben meghatalmazás) eredeti vagy 
egyszerű másolati példányban (közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett). {Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az 
ajánlathoz csatolásra került a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás 
eredeti vagy egyszerű másolati példánya}. 

 

Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozat (Kbt. 25. § (3)-(4) 
bekezdései tekintetében)  

 

Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseire, 
Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel)  

 

Tulajdonosok nevére, lakóhelyére / cégnevére, székhelyére vonatkozó 
nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib)-ic) 
alpontjaira - adott esetben, nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő 
esetén: 10. § (1) bekezdés g) pont gb)-gc) alpontjaira - tekintettel)  

 

{Adott esetben: Öntisztázást alátámasztó jogerős határozat a kizáró okok 
vonatkozásában (Kbt. 64. §-ára tekintettel) eredeti vagy egyszerű másolati 
példánya.} 

 

Alvállalkozók igénybevételére vonatkozó nyilatkozat (Kbt. 66. § (6) 
bekezdésére tekintettel)  

 

Teljességi nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 
66. § (2) bekezdésére tekintettel)  

 

KKV besorolására vonatkozó nyilatkozata Ajánlattevőnek (Kbt. 66. § 
(4) bekezdésére tekintettel)  

 

Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat (Kbt. 44. §-ára tekintettel)   
{Adott esetben: Közös ajánlattételre vonatkozó megállapodás - további 
információ: Kbt. 35. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdései, valamint Kbt. 36. §-a, 
Kbt. 65. § (6) bekezdése és a Kbt. 115. § (4) bekezdése}. 

 

{Adott esetben: Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
erőforrásainak igénybevételére vonatkozó szerződés vagy előszerződésben 
vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat eredeti vagy egyszerű 
másolati példányban (további információ: Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdései; 
Ajánlattevői nyilatkozat erőforrás igénybe vételére vonatkozóan eredeti 
példányban}. 
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Nyilatkozat a következőkre vonatkozóan eredeti vagy egyszerű másolati 
példányban:  
 
Csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját 
– vagy annak meghatározott részét- (ha a gazdasági szereplő letelepedése 
szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért 
beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a 
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat 
honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges 
 

 

Nyilatkozat a következőkre vonatkozóan eredeti vagy másolati 
példányban:  
 
Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben 
teljesített, a közbeszerzés tárgyának megfelelő (telemetriás EKG szűrés) 
referencia ismertetése. 
 
A referencia igazolásnak (eredeti vagy másolati példányban) / a 
nyilatkozatnak (eredeti példányban) tartalmaznia kell a következőket: 
ellenszolgáltatás összege, teljesítés ideje és helye, a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, konzorciumi 
teljesítés esetén a saját teljesítés aránya.  
 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: nem rendelkezik az eljárást megindító 
felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) 
teljesített összesen legalább 300 fő telemetriás EKG szűrésre vonatkozó, 
vagy összesen legalább nettó 10 M Ft értékű telemetriás EKG szűrésre 
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. Az alkalmassági 
feltételek több szerződésből is teljesíthetőek. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen felelnek meg: igen / nem.1 (Azon követelménynek, amelynek 
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági 
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében Ajánlattevők közül 
az egyik felel meg- Kbt. 65. § (6) bekezdése). 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők más 
szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg: igen / nem2 (Kbt. 
65. § (7) bekezdése, különös figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is). 
 
Ajánlattevő alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. §-
ában foglaltak szerint igazolja: igen/nem3. 

 

Nyilatkozat a következőkre vonatkozóan eredeti vagy másolati 
példányban:  
 

 

                                                           
1 A megfelelőt kérjük megjelölni. 
2 A megfelelőt kérjük megjelölni. 
3 A megfelelőt kérjük megjelölni. 
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Nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezések, 
valamint műszaki felszereltségről. 
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a teljesítése során rendelkezésre 
bocsátani tervezett eszközök típusmegjelölését, számát, valamint azon 
jellemezőiket, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés 
megállapítható. 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: nem rendelkezik legalább 5 (öt) db 
telemetriás EKG készülékkel, melyből legalább 2 (kettő) gyermek 
telemetriás EKG készülék. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen felelnek meg: igen / nem1. (Azon követelménynek, amelynek 
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági 
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében Ajánlattevők közül 
az egyik felel meg- Kbt. 65. § (6) bekezdése). 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők más 
szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg: igen / nem2 (Kbt. 
65. § (7) bekezdése, különös figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is). 
 
Ajánlattevő alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. §-
ában foglaltak szerint igazolja: igen/nem3. 
Nyilatkozat a következőkre vonatkozóan eredeti vagy másolati 
példányban:  
Nyilatkozat azoknak a szakembereknek a megnevezésérők, képzettségük 
ismertetésével, akiket az Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: nem rendelkezik legalább 1 kardiológus 
vagy belgyógyász szakorvosi képzettségű, és legalább 5 éves orvosi 
tapasztalattal rendelkező szakorvossal. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen felelnek meg: igen / nem4. (Azon követelménynek, amelynek 
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági 
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében Ajánlattevők közül 
az egyik felel meg- Kbt. 65. § (6) bekezdése). 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők más 
szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg: igen / nem5 (Kbt. 
65. § (7) bekezdése, különös figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is). 
 

 

                                                           
1 A megfelelőt kérjük megjelölni. 
2 A megfelelőt kérjük megjelölni. 
3 A megfelelőt kérjük megjelölni. 
4 A megfelelőt kérjük megjelölni. 
5 A megfelelőt kérjük megjelölni. 
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Ajánlattevő alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. §-
ában foglaltak szerint igazolja: igen/nem1. 
{Adott esetben: Nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
Ajánlattevő általi felelős fordításai eredeti vagy egyszerű másolati 
példányban}. 

 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet 
fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről szóló nyilatkozat. 

 

az adatkezelésnek információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint adatvédelmi 
nyilvántartásba vételéről szóló határozat 

 

{Adott esetben: Egyéb fontosnak tartott információ}.  
 

                                                           
1 A megfelelőt kérjük megjelölni. 
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II. Az ajánlattevők részére szükséges információról szóló tájékoztató 
 
 
1. Ajánlatkérő 
 
Pécsi Sport Nonprofit Zrt.  
7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10.   
 
 
2. Ajánlattétellel kapcsolatos információ az alábbi címen szerezhető be: 
 
Szervezet neve:   Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 
Székhely:    7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10.   
Kapcsolattartó személy neve: Vári Attila vezérigazgató,  
Telefon:   +36 72312111 
Fax:     +36 72315285 
E-mail:    iroda@psnzrt.hu 
 
 
3. Az ajánlattétel költségei 
 
Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket Ajánlattevőnek kell 
viselnie. A jelen közbeszerzési eljárás eredményes vagy esetleges eredménytelen 
befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban 
semmilyen követelésnek nincs helye. 
 
 
4. A dokumentáció használata 
 
Az Ajánlatkérő nem járul hozzá a dokumentáció másolásához. A másolásra csak akkor van 
lehetőség, ha az kizárólag az Ajánlattevő részére az ajánlat elkészítéséhez szükséges. A 
Kapacitás szervezetek, Alvállalkozók számára a rájuk vonatkozó mértékben készíthető 
kivonat. Az Ajánlatkérő nem járul hozzá a dokumentáció más, egyéb módon történő 
felhasználásához, kizárólag az ajánlat elkészítéséhez. 
 
 
5. Szerződéses feltételek 
 
A szerződést az Ajánlatkérő a nyertesként kihirdetett Ajánlattevővel az ajánlattételi 
felhívásban, a dokumentációban, a szerződéses feltételekben és az ajánlatban szereplő 
tartalommal köti meg, figyelemmel a tárgyalások során elfogadott változtatásokra is. A 
nyertes ajánlat a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletté válik. Jelen eljárás 
szerződéses feltételeit külön dokumentum tartalmazza. Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt 
Ajánlattevőket, hogy a szerződéses feltételekre vonatkozó nyilatkozatot csatolják 
ajánlatukhoz. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a végleges 
szerződés szövegezése formai szempontból eltérhet!  
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6. Kiegészítő tájékoztatás 
 
Ajánlattevők a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívással és a 
dokumentációval kapcsolatban írásban (fax: +36 72315285 vagy e-mail: iroda@psnzrt.hu) 
kérhetnek kiegészítő tájékoztatást. A Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő az 
Ajánlattevői kérdésekre vonatkozó kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően 
ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb kettő nappal 
adja meg. Ajánlattevők ennek figyelembe vételével küldjék meg Ajánlatkérő számára a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos kérdéseiket. Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt 
Ajánlattevőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdéseiket lehetőleg a fax és 
e-mail elérhetőségre (szerkeszthető formában is) megküldeni szíveskedjenek.  
 
 
7. Az ajánlatok benyújtásának határideje, címe és módja, a tárgyalás menete 
 
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. május 19. 10:00 óra. 
Az ajánlatok benyújtásának címe: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. (7633 Pécs, Dr. Veress Endre 
u. 10.) I. emelet, tárgyaló 
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 
székhelyén (Sportcsarnok) beléptető rendszer működik, ezért az ajánlat személyes 
kézbesítése esetén a beléptetés időtartamával (cca. 5 perc) számoljanak! Ajánlatkérő 
akkor tekinti az ajánlatot idejében benyújtottnak, ha az határidőben beérkezett a megjelölt 
címre. Személyes benyújtás esetén késve, vagy határidőn túl postán, illetve futárral érkező 
ajánlatot az Ajánlatkérő az Ajánlattevő személyének megállapítása céljából felbontja, az 
elkésett ajánlatról külön jegyzőkönyv készül. Az ajánlattételi határidő lejárta után benyújtott 
ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen. 
 
Az ajánlat formai követelményei: 
 
Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, egy darab eredeti 
példányban, írásban, zártan, roncsolásmentes csomagolásban „Sportolók telemetriás 
szűrése –közbeszerzés”, „Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” 
feliratokkal ellátva kell beadni Pécsi Sport Nonprofit Zrt. (7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 
10.) Titkárság címre. Ajánlatkérő az eredeti papír alapú példány scannelt, pdf 
formátumban CD-re vagy DVD-re írt fájlját is kéri az ajánlat mellékleteként benyújtani. 
Amennyiben az eredeti, valamint az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés 
van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt 
tekinti irányadónak.  
 
Egyéb formai előírások az ajánlatokra vonatkozóan: az eredeti írásbeli példányt zsinórral, 
lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az első vagy hátsó laphoz rögzíteni kell, a 
matricát le kell bélyegezni, vagy aláírásra jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, 
illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az oldalszámozás eggyel kezdődjön 
és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó 
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) 
nem kell, de lehet számozni. Az ettől kismértékben eltérő számozás (pl. egyes oldalaknál a 
/A, /B oldalszám) is elfogadott, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen 
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatnak 
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tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok 
oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat 
beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy 
személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Az eredeti papír alapú példányról 
készült scannelt, pdf formátumú fájlt vagy fájlokat CD-re vagy DVD-re írva kell csatolni. 
Több fájl esetén a fájlok neve lehetőleg a papír alapú példány oldalszámozását tükrözze. 
 
 
8. Fizetési feltételek 
 
Ajánlatkérő a feladatok teljes körű ellátását követően 1 (egy) db végszámlát nyújthat be, a 
Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolás követően.  
 
Előleg-fizetés: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt 
ellenszolgáltatás (teljes nettó ajánlati ár) 30 %-ának megfelelő összegű előleg 
igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg fizetését ajánlatkérő nem teszi függővé a 
szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától.  
 
Számla kiegyenlítése alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben: Ajánlatkérő a számla 
ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki.  
 
Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozó(k) igénybe vétele esetén: amennyiben Ajánlattevő a 
szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számla ellenértékének kifizetési 
szabályait a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak rendezik.  
 
A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja 
Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a kifizetéseket 
illetően.  
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás 
pénzneme a magyar forint (HUF).  
További információ a szerződéses feltételekben. 
 
Kbt. kifizetésre vonatkozó releváns rendelkezései: 
 
135. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről 
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő 
fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon 
belül írásban köteles nyilatkozni. 
 
(2) Építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetében, ha az 
ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként szerződő 
fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 
tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a 
szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem 
fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 
 
(3) Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérőként szerződő fél - 
amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 
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6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben 
foglalt ellenértéket: 
 
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből; 
 
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként 
mekkora összegre jogosultak az ellenértékből; 
 
c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a 
teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy 
amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a 
tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást; 
 
d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla 
kézhezvételét követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb 
hatvan - napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak; 
 
e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a 
kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az 
ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § 
(3) bekezdése szerint visszatartja. 
 
(6) Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben 
csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 
 
(7) Ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a szerződés teljesítésének időtartama a két 
hónapot meghaladja, az ajánlatkérő köteles a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános 
forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de 
legfeljebb hetvenötmillió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítani. Az előleg 
fizetését e kötelezően biztosítandó mértékben az ajánlatkérő nem teheti függővé a szerződő fél 
részéről biztosíték nyújtásától. 
 
136. § (1) Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy a nyertes ajánlattevő 
 
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; 
 
Ptk. kifizetést érintő szabályozása:  
 
6:130. § [Pénztartozás teljesítésének ideje] 
 
(1) Ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének idejét nem határozták meg, a 
pénztartozást a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított 
harminc napon belül kell teljesíteni. Ha a pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóság, 
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a szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén pénztartozását a 
jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc napon 
belül köteles teljesíteni, ebben az esetben a számla kézhezvételének napja nem képezheti a 
felek között érvényes megállapodás tárgyát. 
 
(2) A jogosult teljesítésétől számított harminc napon belül kell teljesíteni a pénztartozást, ha 
 
a) a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvétele a jogosult teljesítését 
(vállalkozási szerződés esetén az átadás-átvételi eljárás befejezését) megelőzte; 
 
b) nem állapítható meg egyértelműen a jogosult fizetési felszólítása vagy számlája 
kézhezvételének időpontja; vagy 
 
c) a kötelezettnek fizetési felszólítás vagy számla bevárása nélkül teljesítenie kell fizetési 
kötelezettségét. 
 
Art. előírásai:  
 
36/A. § (1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti 
szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban 
álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó 
módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett 
alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, 
ha 
 
a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 
napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy 
 
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 
 
(1a) Az (1) bekezdés szerinti kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti 
alvállalkozó, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban 
álló vállalkozó. 
(2) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a 
kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés 
és ennek teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik. 
 
(3) A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy 
megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes 
igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a 
visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában 
terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 
Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges 
felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg, 
valamint abban az esetben sem, amennyiben az igazolást bemutató szervezet felszámolás alatt 
áll. 
 
(4) Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes 
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adóigazolásban állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást mutat ki, az 
adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés 
lefoglalásáról. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően mentesül 
az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő az állami adó- és vámhatóság által 
nyilvántartott köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési 
határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt. 
 
(5) Amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, 
a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt vállalkozás 
egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt 
vállalkozás állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozásáért, amelynek a 
kifizetést teljesítették. 
 
(6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró 
más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az 
eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a 
teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik. 
 
(7) Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e § hatálya alá 
tartozó kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is felhasználható. 
 
(8) Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését faktorálja 
(engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), 
ha a kifizetés előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó rendelkezésre bocsátja az 
alvállalkozóra vonatkozó együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó szerepel a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező esetben a kifizetést teljesítő egyetemleges 
felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll. 
 
(9) E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson feltüntetett 
tartozás 2008. szeptember 30-át követően keletkezett. 
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III. Ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták 

 
1. Külső boríték címzési mintája 
 
 
 
 
 

„Sportolók telemetriás szűrése –közbeszerzés” 
 

„Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” 
 
 
 

 
2. Az ajánlat borítólapjának mintája 
 
 
Ajánlattevő neve: 
Ajánlattevő székhelye: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
 

AJÁNLAT 
 

ELŐLAP 
 

„Sportolók telemetriás szűrése” 
 
 

..................., 2017. május  hó …... napja 
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3. Felolvasólap 
 
 
Ajánlat tárgya: Sportolók telemetriás EKG szűrése, és sportolói életpályát is kiszolgáló 
intelligens EKG adatbázis létrehozása 2017. 
 
Ajánlattevő cégneve: 
 
Ajánlattevő székhelye:  
Ajánlattevő adószáma: 
 

 
FELOLVASÓLAP 

 
A 2017. május 09. napján megindított KÉ 6350/2017. számú, „Sportolók telemetriás EKG 
szűrése, és sportolói életpályát is kiszolgáló intelligens EKG adatbázis létrehozása 2017” 
tárgyú közbeszerzési eljárásra az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban 
rögzített feltételeket ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk és az alábbi ajánlatot tesszük. 
 

 

 Vizsgálatok száma 
Ajánlati ár 

(Bruttó HUF/vizsgálat) 
Összesen 

(bruttó HUF) 

Vízilabda sportolók 
szűrése 

1500 …,- Ft, azaz … forint …,- Ft,  azaz … forint 

Kézilabda sportolók 
szűrése 

1000 …,- Ft, azaz … forint …,- Ft,  azaz … forint 

Labdarúgó sportolók 
szűrése 

1500 …,- Ft, azaz … forint …,- Ft,  azaz … forint 

Összesen: …,- Ft,  azaz … forint 

 
 
 
 
 
Kelt: …………………………………., ….. ………………….hó ….. napján 
 
 

P.H. 
       ________________________________ 
        Ajánlattevő cégszerű aláírása  
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4. Nyilatkozat minták 
 

Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozat  
 
Alulírott………………………………., mint a(z)………………………………………………. 
képviseletre jogosult tagja felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Társasággal szemben 
a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn, 
tekintettel arra, hogy: 
 
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 
jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 
bevont személy vagy szervezet, 
b) az a szervezet, amelynek 
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 
bb) tulajdonosát, 
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az 
eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, 
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 
(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - 
összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, 
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 
a) a köztársasági elnök, 
b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke, 
c) a Kormány tagja, 
d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 
e) a legfőbb ügyész, 
f) az Alkotmánybíróság elnöke, 
g) az Állami Számvevőszék elnöke, 
h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a 
Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal vezetője, vagy 
i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke 
j)-m)  
tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója 
tulajdonában álló szervezet. 
 
Kelt: …………………………………., ….. ………………….hó ….. napján 

P.H. 
________________________ 

Ajánlattevő/ alvállalkozó/ 
alkalmasság igazolásában résztvevő 

gazdasági szereplő1 cégszerű 
aláírása 

                                                           
1 Az aláírt nyilatkozat értelem szerint töltendő ki. 
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Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat1  

 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)………………………………………………. 
képviseletre jogosult tagja felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Társasággal szemben 
a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok nem állnak fenn, tekintettel arra, 
hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplő, aki: 
 
 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült: 
 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is; 
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 
 
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van; 
 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
                                                           
1 Bővebb információ a kizáró okok igazolására vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. 
(X. 30.) kormányrendelet 17. §-ában. 
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e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
 
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési 
eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, 
az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és 
módon jogerősen korlátozta; 
 
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján 
jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési 
Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított 
időtartam végéig; 
 
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében 
jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három 
évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő 
kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a 
Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén 
a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki; 
 
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott 
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) 
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: 
hamis nyilatkozat), amennyiben 
 
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg; 
 
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, 
vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a 
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától 
számított három évig; 
 
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
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megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az 
Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 
 
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén 
a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a 
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata 
esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; 
 
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás 
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő 
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; 
 
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - 
jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat 
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított 
és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen 
jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem régebben - jogerősen 
megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; 
 
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az 
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, 
ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges 
ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az 
EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a 
bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § 
(2) bekezdése szerinti végzésében megállapította; 
 
p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben 
részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél 
nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén 
bírósági határozat megállapította; 
 
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata 
esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította. 
 
(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt 
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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) a Kbt. 62. § (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. 
 
 
Nyilatkozom továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel, hogy a Társaság nem vesz 
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. 
 
 
Kelt: …………………………………., …… ………………….hó ….. napján 

 
P.H. 

 
________________________ 

Ajánlattevő/ alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági 

szereplő1 cégszerű aláírása 
 
 
 

                                                           
1 Az aláírt nyilatkozat értelem szerint töltendő ki.   
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Tulajdonosok nevére, lakóhelyére / cégnevére, székhelyére vonatkozó nyilatkozat  

 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)………………………………………………. 
képviseletre jogosult tagja felelősségem tudatában nyilatkozom az alábbiakról a Társaság 
vonatkozásában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 
kormányrendelet 8. § i) pont ib)-ic) alpontjaiban előírtak alapján: 
 
 
I. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a Társaságot 
 

A: nem jegyzik szabályozott tőzsdén / B: szabályozott tőzsdén jegyzik1 
 
A: tekintettel arra, hogy a Társaságot nem jegyzik szabályozott tőzsdén, a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény - továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény - 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)2 alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: 
 
- név: ……… (állandó lakóhely: …………….)  
 
- név: ……… (állandó lakóhely: …………….)  
 
vagy 
 
                                                           
1 Megfelelő rész aláhúzandó. Amennyiben a B pont a releváns, az A pont szerinti információk a tulajdonosokra 
vonatkozóan törölhetőek a nyilatkozatból. 
 
2 r) tényleges tulajdonos: 
 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) 
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű 
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
 
rb)  az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 
8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták 
meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 
 
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 
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- a Társaságnak nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa. 
 
II. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan a Társaságban 
 

nincs / van1  
 

olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a Társaságban 
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik: 
 
- cégnév (székhely: …………) 
 
- cégnév (székhely: …………) 
 
A megnevezett cégek vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjában 
hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 
 
 
Kelt: …………………………………., ……. ………………….hó ….. napján 

 
P.H. 

________________________ 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

                                                           
1 Amennyiben nincs a Társaságban a hivatkozottak szerinti cég, a cégnevekre vonatkozó információk 
törölhetőek. 
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{Adott esetben: Öntisztázást alátámasztó jogerős határozat a kizáró okok vonatkozásában 

(Kbt. 64. §-ára tekintettel) eredeti vagy egyszerű másolati példánya.} 
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Alvállalkozók1 igénybevételére vonatkozó nyilatkozat 

 
 

Alulírott………………………………., mint a(z)………………………………………………. 
képviseletre jogosult tagja felelősségem tudatában nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdésére 
tekintettel Sportolók telemetriás EKG szűrése, és sportolói életpályát is kiszolgáló 
intelligens EKG adatbázis létrehozása 2017 tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, 
hogy a Társaság 
 
 
a) a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván/nem kíván igénybe venni2 
 
Közbeszerzés azon munkarésze, melyet az alvállalkozó teljesít: ……………….. 
 
 
b) az a) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor 
már ismert alvállalkozókat: 
 
 
- ………………….…… név, (székhely: ……………….…….) 
 
 
- ………………….…… név, (székhely: ……………….…….) 
 
 
 
 
Kelt: …………………………………., …… ………………….hó ….. napján 

 
P.H. 

            
       ________________________________ 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 

                                                           
1 alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 
teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 
 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 
 
Az alvállalkozókkal kapcsolatban Ajánlattevők vegyék figyelembe a Kbt. 36. §-ában és a Kbt. 65. § (9) 
bekezdésében foglaltakat is. 
 
Tekintettel a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében foglaltakra, az alvállalkozói teljesítés összesített aránya 
nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát, továbbá a 
teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben 
további közreműködőt! 
 
2 Megfelelő rész aláhúzandó. 
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Teljességi nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 

teljesítésére, kért ellenszolgáltatásra 
 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)………………………………………………. 
képviseletre jogosult tagja felelősségem tudatában nyilatkozom a Kbt. 66. § (2) bekezdésére 
tekintettel Sportolók telemetriás EKG szűrése, és sportolói életpályát is kiszolgáló 
intelligens EKG adatbázis létrehozása 2017. tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, 
hogy a Társaság az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció feltételeit megismerte és 
elfogadta, nyertessége esetén a szerződés megkötését és teljesítését vállalja az ajánlata 
felolvasólapján szereplő kért ellenszolgáltatásért. 
 
 
 
 
Kelt: …………………………………., ……... ………………….hó ….. napján 

 
P.H. 

            
       ________________________________ 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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KKV besorolására vonatkozó nyilatkozat  

 
 
Alulírott………………………………., mint a(z)………………………………………………. 
képviseletre jogosult tagja felelősségem tudatában nyilatkozom a Kbt. 66. § (4) bekezdésére 
tekintettel, hogy a Társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
2004. évi XXXIV. törvény szerint1:  
 
 
a) mikrovállalkozásnak minősül  
 
b) kisvállalkozásnak minősül  
 
c) középvállalkozásnak minősül 
 
d) nem minősül KKV-nak 
 
 
 
 
Kelt: …………………………………., 2015. ………………….hó ….. napján 

 
P.H. 

            
       ________________________________ 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
  

                                                           
1 3. § (1) KKV-nak [tehát középvállalkozásnak] minősül az a vállalkozás, amelynek: 
 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 
43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
 
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek: 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
 
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek: 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
 
További információ a KKV minősítés meghatározására vonatkozóan: 2004. évi XXXIV. törvény 4-5. §-ai.  
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Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat1 

 
Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………. 
képviseletre jogosult tagja felelősségem tudatában nyilatkozom a Kbt. 44. §-ára tekintettel 
Sportolók telemetriás EKG szűrése, és sportolói életpályát is kiszolgáló intelligens EKG 
adatbázis létrehozása 2017. tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy a Társaság 
ajánlatában  
 

a ………….. oldalon szereplő iratok 
 

a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:47. §-a szerinti üzleti titoknak2 
(védett ismeretnek) minősülnek. Az üzleti titkot tartalmazó iratok kizárólag olyan 
információkat tartalmaznak, amelyek nyilvánosságra hozatala a Társaság üzleti tevékenysége 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna.  
 
- A: A Társaság az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített iratokhoz az előírt  
 

indokolást a ……… oldalon csatolta, 
 
amelyben részletesen alátámasztásra került, hogy az adott információ vagy adat 
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna a Társaság számára aránytalan 
sérelmet. Az indokolás nem az általánosság szintjén került megfogalmazásra. 
 
- B: Az üzleti titkot tartalmazó iratok megjelölésekor figyelembe vételre került, hogy a 
Társaság nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen: 
 

                                                           
1 Ajánlattevő jelen nyilatkozatot abban az esetben is köteles csatolni, amennyiben az ajánlata nem tartalmaz 
üzleti titkot (nemleges nyilatkozat). 
 
2 2:47. § [Az üzleti titokhoz való jog. Know-how (védett ismeret)] 
 
(1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági 
tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az 
azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való 
közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy 
veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat 
felróhatóság nem terheli. 
 
(2) Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket 
képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény 
alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, 
közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett 
ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez 
 
a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy 
 
b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján 
jutott hozzá. 
 
(3) Az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a védett ismeretet 
harmadik személytől kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében szerezte meg.   
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a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 
 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 27. § (3) bekezdése1 szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
 
c) a Társaság által az alkalmasság igazolása körében bemutatott szakemberekre 
vonatkozó információkat és adatokat, 
 
d) az ajánlatban meghatározott építési beruházások leírását, ide nem értve a leírásnak 
azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az üzleti titokra vonatkozó 
meghatározott feltételek a Társaság által igazoltan fennállnak, 
 
- C: A Társaság tudomásul veszi, hogy nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, 
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a 
továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési 
szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a B pontban megjelöltek alá 
nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 
 
Kelt: …………………………………., ……. ………………….hó ….. napján 

 
P.H. 

       ________________________________ 
 Ajánlattevő cégszerű aláírása 

                                                           
1 Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, 
illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és 
önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, 
annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az 
adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A 
nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - 
való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, 
feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 



Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 
„Sportolók telemetriás EKG szűrése, és sportolói életpályát is kiszolgáló 

intelligens EKG adatbázis létrehozása 2017.”  

 Ajánlatkérési dokumentáció Jelen / összes oldal száma: 29/51. 
 

 

 
{Adott esetben: Közös ajánlattételre vonatkozó megállapodás} 

 
Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy közös ajánlattétel esetén az alábbiakat 
vegyék figyelembe, tekintettel a Kbt. 35. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdései, valamint Kbt. 36. §-
a, Kbt. 65. § (6) bekezdése és a Kbt. 115. § (4) bekezdése rendelkezéseiben foglaltakra. 
 
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.  
 
A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 
 
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
 
Ahol Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő 
tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az 
ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg. 
 
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 
felelnek. 
 
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő 
lejárta után változás nem következhet be. 
 
{Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban: 
 
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 
 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
 
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja}. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 
egy felel meg. 
 
Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, 
amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 
 
Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a fentiek figyelembe vételével nyújtsák 
be adott esetben a közös ajánlattételre vonatkozó megállapodásuk eredeti, a közös 
ajánlattevők által aláírt példányát. 
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{Adott esetben: Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrásainak igénybevételére 

vonatkozó szerződés vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat 
eredeti vagy egyszerű másolati példányban}  

 
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdéseiben 
foglaltakra erőforrás igénybevételének esetére: 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az 
ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 
vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrására vagy arra is támaszkodik. Tekintettel erre, csatolni kell az ajánlatban a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 
 
A szakember - végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó 
követelmény teljesítésének igazolására Ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más 
szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a releváns részét, 
amelyhez e kapacitásokra szükség van! 
 
Ajánlatkérő arra kéri továbbá a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a Kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet erőforrásainak igénybevételére vonatkozó szerződés vagy előszerződésben 
vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat tartalmazza legalább a jelen eljárás 
megnevezését, továbbá azon alkalmassági követelményt, amely jelen eljárásban 
előírásra kerül és amelyet a Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet fog biztosítani 
a szerződés teljesítése során. 
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{Adott esetben: Ajánlattevői nyilatkozat erőforrás igénybe vételére vonatkozóan1} 

 
 

Alulírott………………………………., mint a(z)……………………………………………. 
képviseletre jogosult tagja felelősségem tudatában nyilatkozom Sportolók telemetriás EKG 
szűrése, és sportolói életpályát is kiszolgáló intelligens EKG adatbázis létrehozása 2017 
tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy a Társaság a ……………… 
Kapacitásszervezet (székhely: ……………….) által rendelkezésre bocsátott ………….. 
alkalmassági követelmény (ajánlattételi felhívás n) pontjának P1. és M1-3. pontja ) igazolása 
érdekében a szervezet megjelölt erőforrására támaszkodik.   
 
Az ajánlatban csatolásra került a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd 
a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a 
Ptk. 6:419. §-ában2 foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 
megtérítéséért. 
 
 
 
Kelt: …………………………………., …... ………………….hó ….. napján 

 
P.H. 

            
       ________________________________ 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 

                                                           
1 A releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására 
Ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg az építési 
beruházás releváns részét, amelyhez e kapacitásokra szükség van.  
 
Az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara névjegyzékében 
szereplés szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet 
valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll. A 
csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt alá kell támasztania. 
 
2 A kezes mindaddig megtagadhatja a teljesítést, ameddig a jogosult nem igazolja, hogy a követelést a 
főkötelezettel szemben megkísérelte behajtani, de az ésszerű időn belül nem vezetett eredményre. Ez a szabály a 
kötelezett és a kezesek együttes perlését nem gátolja. 
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NYILATKOZAT 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont tekintetében 
 

Sportolók telemetriás EKG szűrése, és sportolói életpályát is kiszolgáló intelligens EKG 
adatbázis létrehozása 2017 

 
 
Alulírott………………………………………… mint a(z)…………………………………… 
(székhely: ………………………………………) cégjegyzésre jogosult/ meghatalmazott1 
képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint Ajánlattevő 
adózott eredménye az Eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek 
közül legalább kettő évben pozitív vagy nulla volt. 
 
A nyilatkozat mellékletét képezi az eljárás megindító felhívás feladását megelőző három 
lezárt üzleti év számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóinak (mérleg, 
eredmény-kimutatás) egyszerű másolata. 2 
 
A 19. § (2) bekezdés szerinti körülmény fennállása esetén3 az árbevételünk a működés 
időtartama alatt az alábbiak szerint alakult:  

Vizsgált időszak 
telemetriás EKG szűrés 

 származó nettó árbevétel (HUF) 

Működés megkezdésének időpontjától – az 
ajánlattételi határidő lejártának napjáig 

…………………………. HUF 

 

 
Kelt: …………………………………., …... ………………….hó ….. napján 

 
P.H. 

            
       ________________________________ 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 

                                                           
1 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
2 Amennyiben a céginformációs szolgáltat honlapján nem szerepel. . 
3 Csak az abban foglalt az esetben kell kitöltni, az adott részre vonatkozóan! 
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 Referencianyilatkozat1 

 
 
 
Alulírott ……………….. (név) a ………………………………………(cég) (székhelye: 
…………………………………….), mint Ajánlattevő, cégjegyzésre jogosult tisztségviselője 
a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, 
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – 321/2015. (X. 30.) Korm. rende-
let 21. § (3) bekezdés a) pont foglaltaknak megfelelően kijelentem Sportolók telemetriás 
EKG szűrése, és sportolói életpályát is kiszolgáló intelligens EKG adatbázis létrehozása 
2017 tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy a társaságunk  az alábbi, a beszerzés tárgyával 
azonos, vagy azzal egyenértékű referenciáival rendelkezik:  
 

# 

A szerződést 
kötő másik fél 
neve, címe; 
kapcsolattartó 
neve, 
elérhetősége 

Szerződés tárgya  

Szerződés 
mennyisége, 
értéke 
(HUF) 

Saját 
teljesítés 
aránya 
(%) 

Teljesítés 
ideje, 
helye 
(-tól, -ig) 

A teljesítés 
az 
előírásoknak 
és a 
szerződésnek 
megfelelően 
történt-e 
(Igen/nem) 

1.        
2.       
3.        
 

 
 
Kelt: …………………………………., ….. ………………….hó ….. napján 

 
P.H. 

            
       ________________________________ 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 

                                                           
1 a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az 
építési beruházás tárgyát, mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá 
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.  
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Nyilatkozat 
 

a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, valamint műszaki felszereltségről 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pont alapján 

 
 
 
Alulírott ……………….. (név) a ………………………………………(cég) (székhelye: 
…………………………………….), mint Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult tisztségviselője a 
Sportolók telemetriás EKG szűrése, és sportolói életpályát is kiszolgáló intelligens EKG 
adatbázis létrehozása 2017 tárgyú eljárásban nyilatkozom a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 
műszaki leírás gondos áttekintése után – 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) 
bekezdés i) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy 
 
a szerződés a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, valamint műszaki felszereltségem 
az alábbi: 
 
 

 Megnevezés 
Leírás (Típus 

/Gyártó) 
Tulajdon jogcím 

    

    

 
 
Kelt: …………………………………., ….. ………………….hó ….. napján 

 
P.H. 

            
       ________________________________ 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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Referenciaigazolás minta 
 

 
Teljesítést igazoló neve:……………… 
Székhelye:………………………………… 
Referenciát adó személy elérhetősége (cím, telefonszám): ….. 
 
Szerződő fél neve: ……………… 
Székhelye: ……………………………… 
Teljesítés ideje (-tól, -ig):………………………… 
A szerződés tárgya:………..………… 
 
Ellenszolgáltatás összege:……………………………… 
A korábbi szerződésre utaló más adat:……………………… 
 
A teljesítés az előírásoknak, illetve a szerződésnek megfelelően történt-e:………… 
A saját teljesítés aránya:…………………..% 
 
 
Kelt: …………………………………., …... ………………….hó ….. napján 
 
 
 

P.H. 
 
 
 
 

________________________________ 
         Cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 

a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt felelős szakemberekről 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont alapján 

 
 
Alulírott ……………….. (név) a ………………………………………(cég) (székhelye: 
…………………………………….), mint Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult tisztségviselője a 
Sportolók telemetriás EKG szűrése, és sportolói életpályát is kiszolgáló intelligens EKG 
adatbázis létrehozása 2017 tárgyú eljárásban nyilatkozom a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 
műszaki leírás gondos áttekintése után – 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés 
b) pont foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy 
 
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: 
 
 

 Szakember neve A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör 

1.  
1 kardiológus vagy belgyógyász szakorvosi 
képzettségű, és legalább 5 éves orvosi tapasztalattal 
rendelkező szakorvos 

 
A fentiek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi: 

 szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz (a gyakorlatot év, hónap megjelöléssel 
kell megadni) a szakember sajátkezű aláírásával; 

 szakemberek végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata; 
 a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatteljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalva 
 
 

Kelt: …………………………………., ….. ………………….hó ….. napján 
 

P.H. 
            
       ________________________________ 

 Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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Szerződéstervezet 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
tervezet 

 
amelyet egyrészről Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 székhely: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10. 
 adószám: 22748465-2-02
 cégjegyzékszám: 02-10-060361
 képviselő: Vári Attila vezérigazgató 
 mint megbízó 

  
másrészről …  Társaság 
 székhely:  .  
 adószám:   
 cégjegyzékszám:   
 képviselő:    
 mint Megbízott  
 
együttesen: Felek, kötöttek a mai napon az alábbi célból és feltételek mellett: 
   
Preambulum  
 
(A) A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2017. május 09. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény („Kbt.”) harmadik rész 117. § szerinti, a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 6350/2017 
. számon megjelent nyílt eljárást indított „Sportolók telemetriás EKG szűrése, és sportolói életpályát 

is kiszolgáló intelligens EKG adatbázis létrehozása 2017” tárgyában. 
 
(B) A beérkezett ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően az ajánlattételi 

felhívásban és az egyéb jogszabályokban rögzített feltételeket is figyelembe véve a Megrendelő 
2017. … napján eredményt hirdetett. Vállalkozó adta a legalacsonyabb összegű ajánlatot és lett 
az eljárás nyertese.  

 
(C) Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen Szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a 

Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek Szerződéses 
jogviszonyára alkalmazandók. A Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a 
piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni. 

 
(D) A Szerződés célja, hogy meghatározza mindazon feltételeket, melyek alapján a Felek az egyes 

jogokat érvényesítik, a kölcsönösen megállapított szolgáltatásokat, illetve kötelezettségeket 
teljesítik. 

 
Szerződés tárgya 
 
1) Felek Megbízott árajánlata megállapodnak abban, hogy megbízott előkészíti és lefolytatja a 

megbízó sportolói (kézilabda, vízilabda és labdarúgó szakosztályában az utánpótlás keretében 
gyermek, serdülő és ifi korosztályú sportolók) EKG szűrését és az adatokat adatkezelőként 
digitális formában tárolja szerverén. A korábban már lemért és rögzített adatokkal rendelkező 
sportolókat jelen programban újból le kell mérnie, nyertes ajánlattevő feladata a változások 
digitális összevetése és összefűzése a korábbi adatbázissal, és a korábbi évek adatbázisba történő 
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integrálása is feladata Megbízottnak. Szűrésen résztvevő sportolók listája a szerződés 
mellékletében található. 
 
1.1 Felek rögzítik, hogy a Megbízott által működtetett rendszer képes intelligens módon, humán 

erőforrás igénybevétele nélkül az egyes korábbi időpontokban végzett EKG mérések 
eredményeihez képest a kardiológiai változások azonnali, automatikus helyszíni 
detektálására. Nyomon tudja követni a sportolói életpálya során (tértől és időtől függetlenül) 
a kardiológiai változásokat. Alkalmas a nap 24 órájában az eredmények megtekintésére 
online net kapcsolatban tér és időkorlát nélkül. A létrehozandó EKG adatbázis és eszközei 
alkalmasak arra, hogy EKG eltérés esetén promt riassza a sportolót, vagy egyéb más, az EKG 
mérést végző személyt és így lehetővé tegye az azonnali szakorvosi konzultációt és 
beavatkozást. Az EKG adatbázis biztosítja az első osztályú vizuálitást és a szűrési eredmények 
azonnali összehasonlíthatóságát, visszakereshetőségét az adatbázishoz hozzáférési 
jogosultsággal rendelkezők részére. 

1.2 Vizsgálat elemei: 
- Alap adatbázis létrehozása, mely a sportolók nyugalmi EKG-jának rögzítéséből áll. 
- A sportolóknak egy adott edzésen, különböző  terhelések utáni EKG-jának rögzítése. 
- A sportolóknak az éves edzéstervben (tervezett időpontokban) terhelések utáni EKG-

jának rögzítése. 
- Sportolói életpálya során készített EKG – k elemzése. 
- A sportolók egész sportolói pályafutása során, központi szerveren rögzített EKG  

adatbázis létrehozása, rögzítése.  
- A sportoló saját sportágához igazított terhelés alatti EKG vizsgálata, összehasonlítása a 

nyugalmi állapotban történt vizsgálattal, valamint korábbi eredményekkel.  
 

2) Megbízott feladatai : 
 

A szerződés aláírását követően a Megbízóval egyeztetett időpontokban, a sportolók edzésein 
személyenként EKG mérés végrehajtása az alábbiak szerint: 

 

Szűrési program: 

674 igazolt (verseny-,és játékengedéllyel rendelkező) játékos sportoló telemetriás EKG 
szűrése, és sportolói életpályát is kiszolgáló intelligens EKG adatbázis létrehozása. 
Ajánlatkérő célja egy hosszútávú, sportolói életpályát is kiszolgáló EKG adatbázis 
létrehozásának a kialakítása és továbbfejlesztése. A korábban már lemért és rögzített 
adatokkal rendelkező sportolókat jelen programban újból le kell mérnie, nyertes ajánlattevő 
feladata a változások digitális összevetése a korábbi adatbázissal.  
Vízilabda sportolók 
111 igazolt (verseny-,és játékengedéllyel rendelkező) sportoló, 12 alkalommal történő 
telemetriás EKG vizsgálata (valamint 168 rizikómérés) és adatbázis létrehozása, sportolói 
életpálya során készített EKG-k elemzése.  
Kézilabda sportolók 
228 igazolt (verseny-,és játékengedéllyel rendelkező) sportoló, 4 alkalommal történő 
telemetriás EKG vizsgálata (valamint 88 rizikómérés) és adatbázis létrehozása, sportolói 
életpálya során készített EKG-k elemzése. 
Labdarúgó sportolók: 
335 igazolt (verseny-,és játékengedéllyel rendelkező) sportoló, 3 alkalommal történő 
telemetriás EKG vizsgálata (valamint 5 rizikómérés) és adatbázis létrehozása, sportolói 
életpálya során készített EKG-k elemzése. 
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Egyéb feladatok: 
- szakértői részvétel az egyeztetések során,  
- a szakmailag szükséges műszerpark és kellékek biztosítása, 
- bármely sportoló esetén tapasztalt EKG elváltozás esetén azonnali szakorvosi 

konzultáció és vizsgálat megszervezése kardiológussal,  
- az EKG adatok digitalizálása és a sportolók kardiológiai utókövetésére alkalmas, sportolói 

életpályát is kiszolgáló EKG adatbázis létrehozása, mely működése megfelel az 1.1 
pontban leírt követelményeknek,  

- A korábban már lemért és rögzített adatokkal rendelkező sportolókat jelen programban 
újból le kell mérnie, nyertes ajánlattevő feladata a változások digitális összevetése és 
összefűzése a korábbi adatbázissal, és a korábbi évek adatbázisba történő integrálása, 

- az EKG adatok szerveren történő tárolása, 
- az eljárás teljes körű dokumentálása, naplózása (protokoll leírása). 

 
3) Teljesítési határidő: szerződéskötéstől számított 60 nap. 
 
4) Megbízott a megbízást jelen Szerződés fennállása alatt folyamatosan, mint szakembertől 

általában elvárható legnagyobb gondossággal és legjobb tudása szerint köteles ellátni. A 
megbízás teljesítése során Megbízott a törvényesség szigorú betartásával, legjobb tudása szerint 
jár el, feladatait a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően teljesíti. Megbízott a 
megbízást jelen szerződés aláírásával elfogadja és kijelenti, hogy a megbízás ellátására megfelelő 
szakértelemmel, szakmai feltételekkel rendelkezik, valamint a törvényben előírt esetekben 
megfelelő engedéllyel, rendelkezik. Megbízott továbbá kijelenti, hogy a szerződés szerinti 
feladatok teljesítése során a vonatkozó jogszabályok betartásáért felelősséget vállal.  

 
5)  Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás ellátásához szükséges valamennyi adatot, 

információt beszerzi és Megbízottnak a felkészüléshez szükséges időben átadja, folyamatosan 
ellátja a megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi információval, amelyek esetleges 
elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért Megbízó felelősséggel tartozik.  

 
6) A Megbízott késedelmes teljesítése késedelmi kötbért köteles fizetni a Megbízónak. A késedelmi 

kötbér mértéke a naponta 100.000,- Ft, azaz százezer forint. Amennyiben a Megbízott a 
teljesítéssel 30 (harminc) napot meghaladó időtartamot késik, a Megrendelő jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

A kötbér érvényesítése elsősorban a megbízási díjba történő beszámítással történik. Megbízó a 
teljesítésigazolásban köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát. Amennyiben a kötbér 
a megbízási díjba történő beszámítással nem érvényesíthető, Megbízott a kötbért a Megbízó 
írásbeli felszólítására és cégszerűen kiállított és aláírt számla ellenében tíz (10) napon belül a 
Megrendelő jelen szerződés szerinti bankszámlájára való átutalással köteles rendezni. 

7) A Megbízott meghiúsulás esetén a nettó vállalkozási díj 20 (húsz) százalékának megfelelő összegű 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megbízónak. A Megbízó a szerződés szerinti kötbér 
érvényesítésén felül a késedelemből származó kárát is érvényesítheti. 

 
8) Kapcsolattartók: 

 
Megbízott részéről:  Vári Attila 
     Cím: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. 
     Telefon: (72) 312-111 
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     Fax: (72) 315-285 
 

 Megbízó részéről:   …. 
 
9) Megbízó feladata: 

- a törvényes képviselőktől a hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése,  
- a szűrések megszervezése és a sportolók megfelelő létszámban történő megjelenésének a 

biztosítása, 
- a szűrések helyszínén megfelelő mérőhely biztosítása. 

 
10) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízottat a feladat ellátásáért … forint összegű 

megbízási díj illeti meg, mely tartalmazza a mérések lebonyolításához szükséges valamennyi 
költséget.  

 
11) A megbízási díj esedékessége: Megbízott a feladatok teljes körű ellátását követően 1 (egy) db 

végszámlát (sportáganként külön-külön) nyújthat be, a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti 
teljesítésigazolás követően. A teljesítésigazolás tartalmazza a vizsgált sportág sportolói névsorát 
korosztályos bontásban. Előleg-fizetés: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a 
szerződésben foglalt ellenszolgáltatás (teljes nettó ajánlati ár) 30 %-ának megfelelő összegű 
előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra. 

Számla kiegyenlítése alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben: Ajánlatkérő a számla 
ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki.  
Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozó(k) igénybe vétele esetén: amennyiben Ajánlattevő a 
szerződés teljesítéséhez  Alvállalkozót vesz igénybe a számla ellenértékének kifizetési szabályait 
a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak rendezik. 
A megbízási díj ÁFA-val növelt összegéről, - a Megbízó által elfogadott és aláírt teljesítési 
igazolást követően - Megbízott számlát állít ki, amelyet Megbízóhoz eljuttat. A számlán 
szereplő összeget Megbízó Megbízott bankszámlájára átutalja. 
 

12)  Felek megállapodnak abban, hogy ezen szerződés kizárólag a másik fél szerződésszegő, vagy 
jogszabálysértő magatartása esetén mondható fel. Felek a felmondási jog ilyetén történő 
korlátozását kölcsönösen elfogadják. 

 
13) Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 
a) a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
b) a Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel.  

E pont szerinti felmondás esetén a Megbízott a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 
14) Megbízó előírja, hogy Megbízott 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; valamint a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára 
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megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt 
haladéktalanul értesíti. 

 
15)  Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződésből fakadó vitáik esetén elsősorban 

megegyezésre törekszenek, és az esetleges jogviták elbírálására – hatáskörtől függően – a Pécsi 
Járásbíróság, illetőleg a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
16)  A felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott 

információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik.  
 

 
Jelen szerződés …. darab eredeti példányban készült, amelyből …. példány a Megbízót, …. példány a 
Megbízottat illeti. 

 
A jelen szerződésben nem vagy nem elegendő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezései az irányadók. 

A Felek képviselői jelen szerződést átolvasás után, mint a Felek ügyleti akaratával mindenben 
megegyezőt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, helybenhagyólag aláírják. Aláíróik kijelentik, hogy 
a szerződés aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs 
szükség. 

 
Kelt: Pécs, 2017.  
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Feladatleírás 
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Szűrési program: 

 

674 igazolt (verseny-,és játékengedéllyel rendelkező) játékos sportoló telemetriás EKG szűrése, 

és sportolói életpályát is kiszolgáló intelligens EKG adatbázis létrehozása. 

Ajánlatkérő célja egy hosszútávú, sportolói életpályát is kiszolgáló EKG adatbázis létrehozásának 

a kialakítása és továbbfejlesztése. A korábban már lemért és rögzített adatokkal rendelkező 

sportolókat jelen programban újból le kell mérnie, nyertes ajánlattevő feladata a változások 

digitális összevetése a korábbi adatbázis mérési eredményeivel.  

A továbbfejlesztéssel érintett adatbázissal kapcsolatos elvárások:  

- Képes intelligens módon, humán erőforrás igénybevétele nélkül az egyes korábbi 

időpontokban végzett EKG mérések eredményeihez képest a kardiológiai változások 

azonnali, automatikus helyszíni detektálására. 

- Nyomon tudja követni a sportolói életpálya során (tértől és időtől függetlenül) a 

kardiológiai változásokat.  

- Alkalmas legyen a nap 24 órájában az eredmények megtekintésére online kapcsolatban 

tér és időkorlát nélkül.  

- Az EKG adatbázisnak és eszközeinek alkalmasnak kell lenniük arra, hogy EKG eltérés 

esetén promt riassza a sportolót, vagy egyéb más, az EKG mérést végző személyt és így 

lehetővé tegye az azonnali szakorvosi konzultációt és beavatkozást.  

- Az EKG adatbázisnak biztosítania kell az első osztályú vizuálitást és a szűrési 

eredmények azonnali összehasonlíthatóságát, visszakereshetőségét az adatbázishoz 

hozzáférési jogosultsággal rendelkezők részére (adatokat adatkezelőként digitális 

formában tárolja). 

 

Szűrési program:  

Telemetriás EKG mérés a 674 sportoló vonatkozásában nyugalmi, terheléses, terhelés utáni (és 

rizikómérés), szűrési protokoll készítése (az eljárás teljes körű dokumentálása, naplózása).  

Szűréssel kapcsolatos elvárások: a szűrésnél belgyógyász vagy kardiológus szakorvosi 

közreműködés és asszisztencia elvárt. 

Vízilabda sportolók  

111 igazolt (verseny-,és játékengedéllyel rendelkező) sportoló, 12 alkalommal történő 

telemetriás EKG vizsgálata (valamint 168 rizikómérés) és adatbázis létrehozása, sportolói 

életpálya során készített EKG-k elemzése.  

Kézilabda sportolók  
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228 igazolt (verseny-,és játékengedéllyel rendelkező) sportoló, 4 alkalommal történő 

telemetriás EKG vizsgálata (valamint 88 rizikómérés) és adatbázis létrehozása, sportolói 

életpálya során készített EKG-k elemzése.  

 

 

Labdarúgó sportolók:  

335 igazolt (verseny-,és játékengedéllyel rendelkező) sportoló, 3 alkalommal történő 

telemetriás EKG vizsgálata (valamint 5 rizikómérés) és adatbázis létrehozása, sportolói életpálya 

során készített EKG-k elemzése. 

 

Vizsgálat célja:  

- A sportolók egész sportolói pályafutása során, központi szerveren rögzített EKG  

adatbázis létrehozása, rögzítése. Legoptimálisabb, ha ez kezdődhet a fiatal sportolói 

pályától egészen az aktív sport abbahagyásáig.  

- A sportoló saját sportágához igazított terhelés alatti EKG vizsgálata, összehasonlítása a 

nyugalmi állapotban történt vizsgálattal, valamint korábbi eredményekkel.  

- Ezen rögzített adatok elemzése lehetőséget ad arra, hogy látható legyen, hogy egy adott 

sportág hosszútávon milyen kardiológiai megterhelést jelent a sportolók szervezetére.  

- A vizsgálat során a rögzített adatok további sporttudományi és kutatási célokra is 

felhasználhatóak. 

- Ezen rögzített EKG adatbázist az aktív sport abbahagyása után a sportoló a „civil”  életbe 

viheti magával, ami nagy segítség a napi gyógyító munkában. 

 

Vizsgálat elemei: 

- Alap adatbázis létrehozása, mely a sportolók nyugalmi EKG-jának rögzítéséből áll. 

- A sportolóknak egy adott edzésen, különböző  terhelések utáni EKG-jának rögzítése. 

- A sportolóknak az éves edzéstervben (tervezett időpontokban) terhelések utáni EKG-

jának rögzítése. 

- Sportolói életpálya során készített EKG – k elemzése. 

 

Vizsgálat személyi és tárgyi feltételei:   

- BELGYÓGYÁSZ ÉS/VAGY KARDIOLÓGUS SZAKORVOS 

- KÖZREMŰKÖDŐ ASZISZTENSEK 

- TELEMETRIAS EKG KÉSZÜLÉK 
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Vizsgálati eredmények rögzítése és hozzáférhetősége:  

- A rögzítés központi szerveren történik, melynek adataihoz a hozzáférés csak jogosultság 

szerint lehetséges. 

- Személyes vizsgálati eredményeket a sportolók kinyomtatott formában kérésre 

megkapják. 

 

Vizsgálat helyszíne: 

- Az EKG vizsgálatok mindig az edzések helyszínein történnek. 

- Minden hétköznap (hétfőtől-péntekig) 13.30-20 óra között, a sportágak összességét 

tekintve kb. 12 helyszínen.  

 

 

Vizsgálati protokoll: 

KÉZILABDA:  

 Kijelölt edzésnapokon. 

 Egy sportolóról a program alatt 5 vizsgálat kerül rögzítésre. 

- Edzés előtt nyugalmi EKG készítése 

- Könnyű bemelegítés után 12 perc futás, kijelölt pályán és azonnali EKG felvétel készítése  

- 10 perc pihenés után EKG készítése  

 

VÍZILABDA: 

Kijelölt edzésnapokon. 

Egy sportolóról a program alatt 6 vizsgálat kerül rögzítésre. 

- Edzés előtt nyugalmi EKG készítése 

- Könnyű bemelegítés után 200 m gyorsúszás kijelölt pályán és azonnali EKG felvétel 

készítése  

- 10 perc pihenés után EKG készítése.  

 

LABDARÚGÁS: 

Kijelölt edzésnapokon. 

Egy sportolóról a program alatt 4 vizsgálat kerül rögzítésre. 
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- Edzés előtt nyugalmi EKG készítése 

- Könnyű bemelegítés után 12 perc futás, kijelölt pályán és azonnal EKG felvétel készítése 

- 10 perc pihenés után EKG készítése 

 

Egyéb feladatok: 

- szakértői részvétel az egyeztetések során,  

- a szakmailag szükséges műszerpark és kellékek biztosítása, 

- bármely sportoló esetén tapasztalt EKG elváltozás esetén azonnali szakorvosi 

konzultáció és vizsgálat megszervezése kardiológussal,  

- A korábban már lemért és rögzített adatokkal rendelkező sportolókat jelen programban 

újból le kell mérnie, nyertes ajánlattevő feladata a változások mérés időpontjában 

történő azonnali összehasonlítása (azonnali status), összevetése a korábbi EKG mérési 

eredményekkel, és azok digitális, a korábbi adatbázissal kompatibilis összefűzése 

(integrálása),  

- az EKG adatok digitalizálása és a sportolók kardiológiai utókövetésére alkalmas, 

sportolói életpályát is kiszolgáló EKG adatbázis létrehozása, mely működése megfelel az 

előírt követelményeknek,  

- az EKG adatok szerveren történő tárolása, 

- az eljárás teljes körű dokumentálása, naplózása (protokoll leírása). 
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Sport korosztály létszám 2017.06. 2017.07. 

Rizikó 

mérés Összesen 

Kézilabda Nyugalmi Terhelés  Ter. Utáni  Terhelés 

OSB 20 Nyugalmi Terhelés  Ter. Utáni  Terhelés 

U13-15 20 Nyugalmi Terhelés  Ter. Utáni  Terhelés 

U12-14 77 Nyugalmi Terhelés  Ter. Utáni  Terhelés 

U12 33 Nyugalmi Terhelés  Ter. Utáni  Terhelés 

U10 18 Nyugalmi Terhelés  Ter. Utáni  Terhelés 

U9-10 35 Nyugalmi Terhelés  Ter. Utáni  Terhelés 

U7-8 25 Nyugalmi Terhelés  Ter. Utáni  Terhelés 

Nyugalmi Terhelés  Ter. Utáni  Terhelés 

Nyugalmi Terhelés  Ter. Utáni  Terhelés 

Nyugalmi Terhelés  Ter. Utáni  Terhelés 88 

228 1000 

 

Vízilabda Korosztály Létszám 2017.05. 2017.06. 

2009 1 Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni 

2008 7 Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni 



Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 
„Sportolók telemetriás EKG szűrése, és sportolói életpályát is kiszolgáló 

intelligens EKG adatbázis létrehozása 2017.”  

 Ajánlatkérési dokumentáció Jelen / összes oldal száma: 49/51. 
 

 

 
 

2007 4 Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni 

2006 18 Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni 

2005 12 Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni 

2004 11 Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni 

2003 13 Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni 

2002 11 Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni 

2001 10 Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni 

2000 8 Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni 

1999 8 Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni Nyugalmi Terhelés Ter. Utáni 

111 1998 8 Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Nyugalmi Terhelés Ter.Utáni 

111 

 

Vízilabda Korosztály Létszám  2017.07. 2017.07. Rizikó Összesen 

 2009 1  Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Nyugalmi Terhelés Terhelés u 

 2008 7  Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Nyugalmi Terhelés 

 Terhelés 

u 

 2007 4  Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Nyugalmi Terhelés Terhelés u 

 2006 18  Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Nyugalmi Terhelés Terhelés u 



Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 
„Sportolók telemetriás EKG szűrése, és sportolói életpályát is kiszolgáló 

intelligens EKG adatbázis létrehozása 2017.”  

 Ajánlatkérési dokumentáció Jelen / összes oldal száma: 50/51. 
 

 

 
 
 2005 12  Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Nyugalmi Terhelés Terhelés u 

 2004 11  Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Nyugalmi Terhelés Terhelés u 

 2003 13  Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Nyugalmi Terhelés Terhelés u 

 2002 11  Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Nyugalmi Terhelés Terhelés u 

 2001 10  Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Nyugalmi Terhelés Terhelés u 

 2000 8  Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Nyugalmi Terhelés Terhelés u 

 1999 8  Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Nyugalmi Terhelés Terhelés u 168 1332 

 1998 8  Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Nyugalmi Terhelés Terhelés u 1500 

  111  

 

 

 

 

 

Labdarúgás Korosztály Létszám 2017.06. 2017.07. 

Rizikó 

mérés Összesen 

U19 18 Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Terhelés 5 

U17 19 Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Terhelés 

U16 19 Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Terhelés 



Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 
„Sportolók telemetriás EKG szűrése, és sportolói életpályát is kiszolgáló 

intelligens EKG adatbázis létrehozása 2017.”  

 Ajánlatkérési dokumentáció Jelen / összes oldal száma: 51/51. 
 

 

 
 

U15 21 Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Terhelés 

U14 20 Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Terhelés 

U13 19 Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Terhelés 

U12 23 Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Terhelés 

U11 25 Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Terhelés 

U10 30 Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Terhelés 

U9 26 Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Terhelés 

U6-7-8 115 Nyugalmi Terhelés Ter.utáni Terhelés 160 1500 

. 335 

 

 


