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Tárgy: Fővárosi Törvényszék Ajánlatkérő „A Fővárosi Törvényszék és az Országos Bírósági
Hivatal szervezeti egységei elhelyezésére szolgáló épületek élőerős személy- és
vagyonvédelmi feladatai” tárgyában indított biztonsági célú beszerzési eljárásában
(részvételi szakasz) – 1. számú kiegészítő tájékoztatás
Tisztelt Ajánlattevő!
Fővárosi Törvényszék Ajánlatkérő „A Fővárosi Törvényszék és az Országos Bírósági Hivatal
szervezeti egységei elhelyezésére szolgáló épületek élőerős személy- és vagyonvédelmi feladatai”
tárgyában indított biztonsági célú beszerzési eljárása részvételi szakaszában a védelmi és
biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (Vbt.) 41. § alapján az alábbi
kiegészítő tájékoztatást nyújtja a részvételre jelentkezők által feltett szakmai és egyéb kérdésekkel
kapcsolatosan.
1. Kérdés: A részvételi felhívás VI.3) pont 6. alpontja értelmében a részvételi jelentkezést a
Részvételi felhívás A. melléklet III) pontjában megjelölt helyre kell benyújtani. Ugyanezen
hivatkozás olvasható a Kiegészítő iratok I. rész 5. pontjában is.
A részvételi felhívás I. szakasz I.1) pontjában az olvasható, hogy a részvételi jelentkezést a
Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalához (1055 Budapest, Balaton utca 16.) kell
benyújtani.
Kérjük Ajánlatkérőt, erősítse meg, hogy a részvételi jelentkezéseket a Fővárosi
Törvényszék Gazdasági Hivatalához (1055 Budapest, Balaton utca 16.) kell az előírt
részvételi határidő lejártáig benyújtani.
Ajánlatkérői válasz: A részvételi jelentkezéseket a Fővárosi Törvényszék Gazdasági
Hivatalához (1055 Budapest, Balaton utca 16.) kell az előírt részvételi határidő lejártáig
benyújtani. A portán jelentkezve a részvételi jelentkezéseket a Fszt. 17-es szobában tudják
leadni.
2. Kérdés: Ajánlatkérő a részvételi felhívás III.2.1. pontjában előírta, hogy
„Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, akivel szemben:
— a Vbt. 45. §-ban felsorolt kizáró okok fennállnak,
— a Vbt. 128. § (1) bek. felsorolt kizáró okok fennállnak,
— a Vbt. 129. § (1)-(3) és (5) bek.-ben felsorolt kizáró okok fennállnak.”
Kérjük Ajánlatkérőt, erősítse meg, hogy a részvételre jelentkező vonatkozásában a kizáró
okok fenn nem állása igazolására a jelen részvételi szakaszban elegendő a részvételre
jelentkező által kitöltött és cégszerűen aláírt, a Kiegészítő iratok III.7. számú iratmintája.
Ajánlatkérői válasz: jelen biztonsági célú beszerzési eljárás a Vbt. alapján kerül
lefolytatásra. A Vbt. – a hatályos Közbeszerzésekről szóló törvénytől eltérően – nem ismeri
a „kétkörös bírálat”, illetve igazolás intézményét, azaz a kizáró okok alóli mentességet már
a részvételi jelentkezésben kell igazolni. Az igazolás egyik módja (tehát nem szinonimája) a
nyilatkozat.
A részvételi jelentkezés megkönnyítéséhez alább összefoglaljuk az előírt kizáró okokat és
azok igazolásának módját:
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Kizáró ok
(Vbt.)
Vbt. 45. §

(1) 1.

(1) 2.

(1) 3.

(1) 4.

(1) 5.

(1) 6.

Szövegszerűen
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
részvételre jelentkező, alvállalkozó és
nem vehet részt ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező alkalmasságának
igazolásában az, aki
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: a)-i)
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,
végelszámolás alatt áll vagy az ellene
indult csődeljárás elrendeléséről szóló
bírósági végzést tettek közzé, 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,
tevékenységét felfüggesztette vagy
akinek tevékenységét felfüggesztették
gazdasági,
illetve
szakmai
tevékenységével
kapcsolatban
bűncselekmény elkövetése az elmúlt
három éven belül jogerős bírósági
ítéletben megállapítást nyert,
vonatkozásában három évnél nem
régebben meghozott, jogerős bírósági,
vagy végleges közigazgatási vagy
annak
megtámadására
irányuló
közigazgatási per esetén jogerős
bírósági határozat megállapította, hogy
valamely korábbi beszerzési eljárás,
vagy az eljárás eredményeképp
megkötött szerződés teljesítése során
megszegte
az
információk

Igazolás módja

Részvételre jelentkező bíróság,
hatóság, közjegyző, kamara
vagy szakmai szervezet előtt
tett, vagy általuk hitelesített
nyilatkozata

Ajánlatkérő ellenőrzi:
www.nav.gov.hu/nav/
adatbazisok/koztartozasmentes/
vagy
együttes adóigazolás

Ajánlatkérő ellenőrzi,
www.e-cegjegyzek.hu

Ajánlatkérő ellenőrzi,
www.e-cegjegyzek.hu
Részvételre jelentkező bíróság,
hatóság, közjegyző, kamara
vagy szakmai szervezet előtt
tett, vagy általuk hitelesített
nyilatkozata

Részvételre jelentkező bíróság,
hatóság, közjegyző, kamara
vagy szakmai szervezet előtt
tett, vagy általuk hitelesített
nyilatkozata
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(1) 7.

(1) 8.

(1) 9.

(1) 10.

(1) 11.

biztonságával
vagy
az
ellátás
biztonságával
kapcsolatos
kötelezettségeit,
tevékenységét a jogi személlyel
szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV.
törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja
alapján, vagy az adott beszerzési
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,
beszerzési, közbeszerzési eljárásokban
való részvételtől véglegesen vagy
jogerősen
eltiltásra
került,
a
Közbeszerzési
Döntőbizottság
véglegesen vagy – a Közbeszerzési
Döntőbizottság
határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási
per esetén – a bíróság által jogerősen
megállapított időtartam végéig,
korábbi beszerzési vagy közbeszerzési
eljárásban hamis adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az
eljárásból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem került
sor, az érintett 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
véglegessé vált – a Közbeszerzési
Döntőbizottság
határozatának
közigazgatási
perben
történő
megtámadása esetén a bíróság jogerős –
három évnél nem régebben meghozott
határozata jogszerűnek mondta ki,
az
adott
eljárásban
előírt
adatszolgáltatási
kötelezettség
teljesítése során a hamis adatot
szolgáltat,
illetve
hamis
adatot
tartalmazó nyilatkozatot tesz,
az adott eljárásban megkísérelte
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő
döntéshozatali folyamatát, vagy olyan

Ajánlatkérő ellenőrzi,
www.e-cegjegyzek.hu

Ajánlatkérő
ellenőrzi
a
Közbeszerzési
Hatóság
honlapján
elérhető
nyilvántartásból, valamint a
céginformációs
szolgálattól
ingyenesen, elektronikusan
kérhető cégjegyzék-adatok
alapján

Ajánlatkérő
ellenőrzi
a
Közbeszerzési
Hatóság
honlapján
elérhető
nyilvántartásból

Nem
szükséges
igazolás
benyújtása, a kizáró ok
megvalósulását az Ajánlatkérő
ellenőrzi az eljárás során
Nem
szükséges
igazolás
benyújtása, a kizáró ok
megvalósulását az Ajánlatkérő
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bizalmas
információt
kísérelt ellenőrzi az eljárás során
megszerezni, amely jogtalan előnyt
biztosítana számára a beszerzési
eljárásban, vagy korábbi beszerzési,
közbeszerzési eljárásból ebből az okból
kizárták, és a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor az érintett
beszerzési,
közbeszerzési
eljárás
lezárulásától számított három évig,

(1) 12.

(1) 13.

tekintetében a következő feltételek
valamelyike megvalósul:
a) nem az Európai Unió, az Európai
Gazdasági Térség vagy a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában,
a
Kereskedelmi
Világszervezet
közbeszerzési
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,
b)9 olyan társaság, amely a pénzmosás
és
a
terrorizmus
finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38.
pont a)–b)vagy d) alpontja
szerinti
tényleges tulajdonosát nem képes
megnevezni, vagy
c) 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 b) alpont szerinti feltétel fennáll;
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
véglegessé vált közigazgatási – vagy
annak
megtámadására
irányuló
közigazgatási per esetén jogerős
bírósági – határozatban megállapított és

a) Ajánlatkérő ellenőrzi
cégkivonatból.
b) Részvételre jelentkező
nyilatkozata
c) Részvételre jelentkező
nyilatkozata

Ajánlatkérő
ellenőrzi
a
munkaügyi
hatóságnak
a
munkaügyi
ellenőrzésről
szóló 1996. évi LXXV. törvény
8/C. §-a szerint vezetett
nyilvántartásából
nyilvánosságra
hozott
adatokból,
valamint a Bevándorlási és
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(1) 14.

(1) 15.

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,
esetében
a
9.
§
szerinti
összeférhetetlenségből,
illetve
a
beszerzési eljárás előkészítésében való
előzetes
bevonásból
eredő
versenytorzulást a gazdasági szereplő
kizárásán kívül nem lehet más, kevésbé
kényszerítő intézkedésekkel hatékonyan
orvosolni,
a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101.
cikke szerinti – három évnél nem
régebben meghozott – véglegessé vált
és végrehajtható versenyfelügyeleti
határozatban vagy a versenyfelügyeleti
határozat megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság
jogerős és végrehajtható határozatában
megállapított és bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el; vagy ha az
ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság végleges döntésében
vagy bíróság jogerősen – három évnél
nem régebben – megállapította és
egyúttal bírságot szabott ki,
esetében az ajánlatkérő kellően
megalapozott
információval
rendelkezik annak megállapításához,
hogy az adott beszerzési 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,

Menekültügyi
Hivatal honlapján
adatokból

közzétett

Nem
szükséges
igazolás
benyújtása, a kizáró ok
megvalósulását az Ajánlatkérő
ellenőrzi az eljárás során

Ajánlatkérő
Gazdasági
döntéseiből.

ellenőrzi
a
Versenyhivatal

Részvételre
nyilatkozata

jelentkező
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(1) 17.

(1) 18.

(2)

Ajánlatkérő
ellenőrzi
cégkivonat adataiból, illetve a
a
tevékenység
végzéséhez
a Személy-, Vagyonvédelmi és
letelepedése szerinti országban előírt Magánnyomozói
Szakmai
engedéllyel, illetve előírt szervezeti, Kamara
vállalkozói
kamarai tagsággal nem rendelkezik
névjegyzékéből (ez utóbbiban
a nyilvántartásban szereplés
önkéntes)
a 101. § szerinti előleget nem a
szerződésnek megfelelően használta fel,
és ezt három évnél nem régebben
meghozott, jogerős bírósági, véglegessé Részvételre
jelentkező
vált
közigazgatási
vagy
annak nyilatkozata
megtámadására irányuló közigazgatási
per esetén jogerős bírósági határozat
megállapította.
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 1. pontjában meghatározott
bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben
jogerős ítéletet hoztak és a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem
mentesült, vagy
Részvételre jelentkező bíróság,
b) az (1) bekezdés 1. pontjában
hatóság, közjegyző, kamara
meghatározott bűncselekmény miatt a
vagy szakmai szervezet előtt
jogerős ítéletet az elmúlt öt évben tett, vagy általuk hitelesített
vagy ha ez rövidebb, az adott
nyilatkozata
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.
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
részvételre jelentkező, alvállalkozó és
nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő,
aki az 1978. évi IV. törvény szerinti
légijármű,
vasúti,
vízi,
közúti
tömegközlekedési
vagy
tömeges
áruszállításra alkalmas jármű hatalomba
kerítése, illetve a Btk. szerinti
Vbt. 128. § (1)
terrorcselekmény
feljelentésének
bekezdés
elmulasztása,
terrorizmus
finanszírozása,
valamint
jármű
hatalomba kerítése bűncselekményt,
vagy személyes joga szerinti hasonló
bűncselekményt követett el, feltéve,
hogy a bűncselekmény elkövetése
jogerős bírósági ítéletben megállapítást
nyert, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült.
Vbt. 129. § (1)- Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell
(3)
és
(5) zárnia azt a részvételre jelentkezőt,
bekezdés
illetve ajánlattevőt,
a) aki nem szerepel a jegyzéken és a
beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés
ajánlatkérő
által
történő
kezdeményezése
érdekében
nem
csatolta
a
külön
jogszabályban
meghatározott minta szerinti, kitöltött
adatlapokat, nyilatkozatokat,
b) akit a beszerzéshez kötődő
minősítési vizsgálat eredményeként a
jegyzékre nem vesznek fel,
c) aki a jegyzéken nem szereplő és
alvállalkozóként
bevonni
kívánt
gazdasági szereplő vonatkozásában az
alvállalkozó
beszerzési
eljáráshoz
(1)
kötődő minősítésének az ajánlatkérő
vagy részvételre jelentkező által történő
kezdeményezése
érdekében
nem
csatolta az alvállalkozó által kitöltött, e
törvény felhatalmazása alapján kiadott
miniszteri rendeletben meghatározott
minta
szerinti
adatlapokat,
nyilatkozatokat, vagy
d) akinek a kiegészítő ellenőrzése
során a nemzetbiztonsági szolgálat az
érintett
beszerzési
eljárás
vonatkozásában
nemzetbiztonsági
kockázati
tényező,
vagy
a
nemzetbiztonsági
szolgálat

Részvételre jelentkező bíróság,
hatóság, közjegyző, kamara
vagy szakmai szervezet előtt
tett, vagy általuk hitelesített
nyilatkozata

Alkotmányvédelmi
Hivatal
által kibocsátott, az AH
jegyzékre történő felvételről
kiállított igazolás
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(2)

(3)

(5)

rendeltetésszerű
működését
veszélyeztető biztonsági kockázati
tényező fennállását állapította meg.
a) akit a jegyzékből a beszerzési
eljárás alatt töröltek,
b) aki a megelőző öt éven belül a
jegyzékre való felvételére irányuló
Ajánlatkérő ellenőrzi
eljárás
során
adatszolgáltatási
kötelezettségének teljesítésekor hamis
adatot szolgáltatott, illetve hamis
nyilatkozatot tett.
a részvételre jelentkező vagy az
ajánlattevő
valamelyik
alvállalkozójával
szemben
nemzetbiztonsági kockázati tényező
merül fel, egy esetben a részvételre
jelentkező vagy ajánlattevő ezen
Ajánlatkérő ellenőrzi
alvállalkozó helyett mást jelölhet meg.
A második ilyen esetben, vagy ha két
vagy annál több alvállalkozónál merül
fel nemzetbiztonsági kockázati tényező,
a részvételre jelentkezőt, illetve
ajánlattevőt az eljárásból ki kell zárni.
aki nem teljesíti a Mavtv.-ben a
„Korlátozott terjesztésű!” minősítési
Ajánlatkérő ellenőrzi
szintű adatok felhasználásához előírt
feltételeket.

A Kiegészítő iratok III.7. számú iratmintája akkor fogadható el, ha azt Részvételre jelentkező
(illetve alvállalkozója, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdálkodó szervezet) által
bíróság, hatóság, közjegyző, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy általuk hitelesített
nyilatkozat formájában kerül benyújtásra.
Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.
Budapest, 2018. december 5.
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