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Tisztelt Ajánlattevő! 

 

1. Ajánlatkérő a tárgyi beruházást közbeszerzési eljárás keretében valósítja meg. 

2. A közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az elektronikus 

közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján az Elektronikus 

Közbeszerzési Rendszerben zajlik, mely a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap webcímről érhető el, 

támogatás a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas webcímről, a rendszert üzemeltető Új Világ Nonprofit 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a https://ujvilag.gov.hu/ekr címről érhető el.  

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5), (6) bek., 67. § (4) szerinti nyilatkozatokat. 

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az ajánlattevő, illetve azon alvállalkozó, akik az ajánlatban nyilatkozatot 

tesznek alábbi okmányainak másolati példányát: 

- aláírási címpéldány, vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti aláírásminta, 

- a cégbejegyzési okmányban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 

személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes 

bizonyító erejű írásos meghatalmazás, 

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

5. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak 

felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, 

amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben 

megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem 

látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A 

fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.  

6. Gazdasági társaság ajánlattevőnek, alvállalkozónak a hatályos adatait tartalmazó cégkivonatának 

ajánlatkérő általi lekéréséhez meg kell adnia adószámát. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált 

módosítás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell az esetleges változásbejegyzési kérelmet. 

Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolványt kell másolatban csatolni. 

7. Az ajánlatkérő a rendelkezésre álló pénzügyi forrásaira és a beérkezett ajánlatokra tekintettel hirdet 

eredményt, vagy nyilvánítja az eljárást eredménytelenné.  

8. Az ajánlati felhívásban és dokumentációban megadott valamennyi órában megadott határidő 

magyarországi helyi idő szerint értendő. 

9. A közbeszerzési műszaki leírásban szerepeltetett gyártmányokra, eredetű-, márkájú-, típusú dolgokra, 

eljárásra, tevékenységre való hivatkozás csak a beszerzési tárgy jellegének, minőségének egyértelmű 

meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azokkal egyenértékű, vagy azoknál Ajánlatkérő számára 

kedvezőbb teljesítést is elfogad. 

10. Az Ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési 

dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. 

11. Az ajánlat érvénytelen, ha bármely okból nem felel meg az ajánlati felhívásban, a Közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Hiánypótlás lehetséges a 

Kbt. szabályai szerint. 

12. A szerződéses feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza. 

13. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell 

viselnie. Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel 

kapcsolatban.  

14. A benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az Ajánlattevők megbizonyosodtak az 

ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott-, illetve ezekből 

következő feladatok és feltételek teljesítésére vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges 

voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden szerződésben foglalt kötelezettséget és 

feladatot, ami a beszerzés maradéktalan teljesítéséhez szükséges. Bármilyen mulasztás következménye, 

amelyet az ajánlattevő követ el azzal, hogy nem szerez megbízható információt a beszerzés tárgyával 

kapcsolatban azokról a körülményekről, amelyek befolyásolják az ajánlattételt, a beszerzés teljesítését, 

befejezését, a szerződés előírásainak betartását, ajánlattevőt terheli. Amennyiben az ajánlata elfogadást 

nyer, a mulasztás ténye, a nem kielégítő információszerzés a beszerzés tárgyáról, nem mentesíti 

https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
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ajánlattevőt szerződéses kötelezettségeinek a vállalt határidőre történő teljesítése alól. A vállalás alapja 

az ajánlati felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamint azok összes melléklete 

együttvéve. Ajánlattevő a feladat megvalósítása során nem hivatkozhat arra, hogy a közbeszerzési 

dokumentumok nem voltak teljes körűek (beleértve az átadott műszaki leírást is). Amennyiben a 

közbeszerzési dokumentumok nem értelmezhetők egyértelműen, az ajánlattevő kötelezettsége saját 

érdekében az ellentmondásokat feloldani, a feladatot pontosítani, körültekintő és megbízható információt 

beszerezni. ajánlatkérő nem vesz figyelembe az ajánlat megváltoztatására irányuló, arra tekintettel 

benyújtott kérelmet, hogy az ajánlattevő a fentiek szerint elmulasztott pontos információkat beszerezni, 

vagy arra hivatkozással, hogy az ajánlatkérő szolgáltatott pontatlan adatokat kivéve, ha a közbeszerzési 

dokumentumok pontosításával kapcsolatban az ajánlatkérő írásban erősítette meg ajánlattevő 

értelmezését vagy információját tájékoztatva erről egyidejűleg valamennyi további ajánlattevőt.  

15. Ajánlatkérő ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, meghatározást, 

specifikációt, amelyet a közbeszerzési dokumentumok, vagy az ajánlattételi időszakban esetlegesen 

kiadott kiegészítések, pontosítások tartalmaznak, átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, 

elírás, pontatlanság, nem pótolható hiányosság az ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat 

érvénytelenségét eredményezi. 

16. Az ajánlat elvárt tartalmi felépítése: 

− Felolvasólap (elektronikus űrlap) 

− Egyéb nyilatkozatok (elektronikus űrlap) 

− NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint (elektronikus űrlap) 

− NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében (elektronikus űrlap) 

− NYILATKOZAT Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (elektronikus űrlap) 

− NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (elektronikus űrlap) 

− NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek. (elektronikus űrlap) 

− NYILATKOZAT üzleti titokról (elektronikus űrlap) 

− NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók vonatkozásába (elektronikus űrlap) 

− A megjelölt felelős műszaki vezető szakemberek 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ és 

MV-KÉ, vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságának igazolását, amennyiben a Kbt. 

69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásból nem érhető el, továbbá a szakemberek önéletrajzát általuk 

aláírva, benne a jogosultság megszerzésének napra pontos időpontját, amennyiben ezzel rendelkezik és a 

munkáltatójuk megjelölését. Ha a szakember nem rendelkezik az MV-VZ, vagy MV-KÉ jogosultsággal, 

akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő bemutatását és a képzettségét, 

végzettségét igazoló dokumentumokat kell csatolni. Az önéletrajzban az egyéb információktól 

elkülönítve be kell mutatni továbbá a felhívás II.2.5) pontja szerinti értékelési szempont szerinti 

megajánlás alátámasztásához a szakember MV-VZ, vagy MV-KÉ, vagy azzal egyenértékű felelős 

műszaki vezetői tapasztalatát [megjelölve: a projekt neve, a szakember által végzett feladat megnevezése 

(Vízgazdálkodási építmények szakterület (MV-VZ), vagy Közlekedési építmények szakterület (MV-KÉ) 

vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető), a szakember feladat ellátásának kezdő és befejező 

időpontja legalább év, hó pontossággal]. Csatolni kell továbbá a szakember tárgyi munkára rendelkezésre 

állási nyilatkozatát a szakember által aláírva, az önéletrajzában, vagy külön dokumentumban. Ajánlatkérő 

felhívja a figyelmet az alábbiakra: A szakember tapasztalatnál a megjelölt időszak kezdő és befejező 

naptári hónapja is teljes hónapnak számít. Érvényesen a szakember adott jogosultságának megszerzését 

követő első teljes naptári hónaptól az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma (ajánlattételi felhívás 

V.3) pontja szerint) előtti utolsó teljes naptári hónapig tartó időszak jelölhető meg. Egy adott szakember 

esetében az esetleges párhuzamos időszakok (több szerződés keretében látta el a megjelölt tevékenységet 

azonos időszakban) csak egyszer vehetők figyelembe. Minden pozícióra legfeljebb egy-egy szakember 

jelölhető, ugyanazon szakember több pozícióra is jelölhető. (csatolandó PDF dokumentum)  

− Aláírási címpéldány, aláírás minta (csatolandó PDF dokumentum) 

− Árazott költségvetés (csatoltandó azonos tartalommal excel és PDF dokumentumban) 

− Egyéb iratok szükség szerint (csatolandó PDF dokumentum) 

17. Az ajánlattétellel ajánlattevő hozzájárul ahhoz, hogy ajánlatkérő a Kbt-ben meghatározott nyilvánosság 

biztosításával kapcsolatosan előírt kötelezettségének eleget tehessen. 

18. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. 

19. Ajánlatkérő a hiánypótlást Kbt. 71. §-a alapján biztosítja, azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján 

nem biztosít újabb hiánypótlást abban az esetben, ha a már elrendelt hiánypótlás során az ajánlattevő az 

ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre 

tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

20. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem önálló, 

sem közös ajánlattevők számára. 
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21. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az 

ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az 

ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésében megjelölte. 

22. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak kétséget kizáró módon, egyértelműen tartalmaznia kell a közös 

ajánlattevők nevét és címét. A közös ajánlattevők az ajánlat benyújtásakor azt ne konzorciumként (vagy 

más polgári jogi társaságként) tegyék meg, hanem a felolvasó lapon és az ajánlat többi részében is a közös 

ajánlattevők címének, nevének felsorolásával közös ajánlattevők elnevezés alatt. Közös ajánlattétel 

esetén csatolni kell az ajánlattevők erről szóló megállapodását, amely tartalmazza a közös ajánlattevők 

egyetemleges felelősségvállalását, az ajánlattevők között a feladatkörök, tevékenységek megosztását és 

ehhez kapcsolódóan a számlázás rendjét, valamint ki kell jelölni azt az ajánlattevőt, aki a közbeszerzési 

eljárásban, illetve a szerződése során a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet.  

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

tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére 

jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 

megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

23. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál ajánlattevőnek 

referenciák esetében azok teljesítésének időpontjában, árbevételre vonatkozó adatok esetében az adott 

naptári év fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell 

alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az 

ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által, referenciák esetében azok teljesítésének 

időpontjában, árbevételre vonatkozó adatok esetében az adott naptári év fordulónapján érvényes 

árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.  

24. A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatkérői oldalon közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó dr. Dóka Zsolt /lajstromszám: 00271/ 2000 Szentendre, Széchenyi István tér 35. I. 6., e-

mail cím: drdokazsolt@drdoka.hu tel: +36 302010302. 

25. Az árat nettó összeg + ÁFA bontásban, magyar forintban kell megadni, oly módon, hogy az árba be kell 

építeni a teljesítéssel kapcsolatban felmerült valamennyi díjat és költséget. Az az ajánlat, mely a járulékos 

költségeket külön árazza be, nem lesz összehasonlítható a többi ajánlattal, így azt ajánlatkérő 

érvénytelenné nyilvánítja!  

26. Az ár sem nyersanyag, energia, üzemanyag, vagy egyéb ár-, vagy árfolyamváltozással, sem egyéb 

indokkal egyoldalúan nem módosítható. A megajánlott árat egyértelmű formában úgy kell megadni, hogy 

annak megállapításához további matematikai számítás elvégzésére már ne legyen szükség. A beszerzésre 

kizárólag egyösszegű árajánlat adható be, ajánlattevő részéről semmilyen árklauzula nem kerül 

elfogadásra. Ajánlati árként feltételhez nem kötött, tételenként egy számmal meghatározott ár adható 

meg. Több változatú ár nem adható, különösképpen nem adható olyan többváltozatú ár, amely egyéb 

szempontok függvényében képzett.  

27. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az alábbiakban közli azoknak a szervezeteknek a nevét 

és webcímét, amelyektől ajánlattevő tájékoztatást kaphat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni: 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkafelügyeleti és Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály  

http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=206 

Megyei Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 

Osztályai  

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=228 

Kormányhivatal  

http://www.kormanyhivatal.hu/  

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  

https://mbfsz.gov.hu/ 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 

https://www.nnk.gov.hu/ 

Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/kornyezetvedelmi-es-

termeszetvedelmi-foosztaly 

Megyei Kormányhivatalok környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási ügyekkel 

foglalkozó Főosztályai  

https://www.kormanyhivatal.hu/hu 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal  

http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok 

 

mailto:drdokazsolt@drdoka.hu
http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=206
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=228
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly
http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok
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28. Adatkezelési tájékoztató a közbeszerzési eljárás során kezelt adatokról  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet, a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján az ajánlatkérő 

mint adatkezelő a közbeszerzési eljárások során a személyes adatok kezelése körében az alábbi 

tájékoztatást nyújtja.  

28.1. Adatkezelő (ajánlatkérő) adatai  

− Név: Szentendre Város Önkormányzat 

− Képviseli: Fülöp Zsolt polgármester 

− Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

− Telefon: +36 26 300 407 

− Levelezési cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

− Adatvédelmi tisztviselő: dr. Kocsis Krisztina 

− Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

− Email: dr.kocsis.krisztina@szentendre.hu  

28.2. Az adatfeldolgozó, mint a közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési és jogi szakértelmet biztosító személy 

adatai: 

dr. Dóka Zsolt 

ügyvéd (KASZ: 36075110) 

közbeszerzési szakjogász 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (a továbbiakban: FAKSZ, lajstromszám: 00271) 

cím: 2000 Szentendre, Széchenyi István tér 35. I. emelet 6. 

tel: +36 302010302 és +36 209809071 

e-mail: drdokazsolt@drdoka.hu 

28.3. Az adatkezelés jogalapja: 

- A Kbt. 69. § (14) bekezdése szerinti adatokon felüli többi adat tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

e) pontja alapján az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

- A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint: „az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 69. § (14) bekezdése szerinti adatok tekintetében, azaz: „Az ajánlatkérő jogosult a 

kizáró okok fenn nem állása, az alkalmasság megítélése és az értékelési szempontok alapján a 

gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztása céljából az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben 

megnevezett személyek természetes személyazonosító adatait, valamint képzettségre és végzettségre, 

szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra és gazdasági társaságban fennálló tagságra 

vonatkozó adatait kezelni. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése keretében – a külön 

jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint – a büntetlen előéletre vonatkozó adatról hatósági 

igazolás is kérhető. A kizáró okok hiányának igazolásához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt 

nyilatkozat gazdasági, valamint szakmai kamara előtt annak tagja által tett nyilatkozat is lehet.” 

28.4. Adatkezelés elvei: A GDPR 5. cikk szerint. 

28.5. Az adatkezelés célja: Adatkezelő és adatfeldolgozó a közbeszerzési eljárással kapcsolatban természetes 

személyek és egyéni vállalkozók tekintetében (a továbbiakban: Érintett) az 1. sz. mellékletében 

meghatározott személyes adatokat, az ott meghatározott időtartamban a közbeszerzési eljárás 

előkészítése, lebonyolítása, az értékelés, kizáró okok hiányának igazolása, szakmai ajánlat értékelése és 

bírálata, valamint a közbeszerzési szerződés megkötése és teljesítése érdekében kezeli. 

28.6. Az adatkezelés során alkalmazott eszközök: a közbeszerzési eljárás lefolytatására és a személyes adatok 

kezelésére elsődlegesen az Elektronikus Közbeszerzés Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kerül sor a 

Kbt. és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 

szerint. Az adatkezeléshez használt számítógépek vírusvédelemmel és jelszavas belépési védelemmel 

vannak ellátva, továbbá a képernyők lezárásra kerülnek, amikor a jogosult felhasználó nem tartózkodik a 

számítógépnél. Az eljárás iratanyagáról papír alapú ügyirat is készül, mely zárt szekrényben kerül 

megőrzésre ajánlatkérőnél a Kbt. 46. § (2) bekezdés szerint és az eljárás időtartama alatt a FAKSZ-nál. 

28.7.  Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.  

28.8. A személyes adatok forrása: a jelentkezés, az ajánlat és a jelentkező/ajánlattevő által nyújtott egyéb 

adatok, dokumentumok, valamint ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (11) bekezdés alapján lekért adatok. 

28.9. Az adatok megismerésére jogosult személyek: a személyes adatokat kizárólag az ajánlatkérő 

képviseletében eljáró bírálóbizottsági tagok, döntéshozók és belső ellenőrzést végző személyek, továbbá 

mailto:dr.kocsis.krisztina@szentendre.hu
mailto:drdokazsolt@drdoka.hu
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támogatásból finanszírozott közbeszerzés esetén a támogató képviselői és jogszabály alapján az 

ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező szervezetek, így különösen Közbeszerzési Hatóság, 

Miniszterelnökség, Magyar Államkincstár, Állami Számvevőszék képviselői és munkatársai ismerhetik 

meg. 

28.10. A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által 

üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. Ennek megfelelően adatfeldolgozó az 

EKR üzemeltetésére kijelölt Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(cégjegyzékszám: 01-09-278283), adatkezelői nyilatkozat: https://ekr.gov.hu/portal/adatvedelmi-

nyilatkozat 

28.11. Az adatkezelés időtartama: A melléklet szerint.  

28.12. Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

azok helyesbítését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, az 

érintett továbbá adathordozhatósághoz való joggal rendelkezik a GDPR 20. cikk szerint. Az Érintett az 

Adatkezelőtől írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy az adatkezelő milyen személyes adatát, 

milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, előre láthatóan meddig kezeli, illetve ha ez az adott 

időpontban nem prognosztizálható, akkor melyek a megőrzési idő meghatározásának szempontjai. Az 

Érintett tájékoztatást kérhet továbbá arra vonatkozóan is, hogy az Adatkezelő mely címzettekkel, címzetti 

kategóriákkal közölte, illetve fogja közölni a személyes adatát, továbbá, hogy történik-e automatizált 

döntéshozatal, profilalkotás a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.  

28.13. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, mert az adatkezelés a Kbt. 69. § (14) bekezdése 

szerinti adatok tekintetében a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós és 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, a többi adat tekintetében közérdekből vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.  

28.14. Az Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az 

intézkedés elmaradásának indokáról az Érintettet legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos 

határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A 

határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem 

kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Érintett az Adatkezelőtől írásban 

kérheti, hogy Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésben 

meghatározott valamely körülmény fennáll. 

28.15. Adatbiztonság: Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai 

intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az Érintett magánszférájának védelmét, így 

különösen informatikai rendszereit a megfelelő jelszavas belépési védelemmel és vírusvédelemmel látta 

el, biztosítja az elektronikus- és a papír alapú dokumentumok, iratok, adatok zárt szekrényben és irodában 

történő tárolását és a jogosultak általi visszakereshetőséget, továbbá sérülés, adatvesztés esetén a 

reprodukálhatóságot. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi feltételek 

biztosításával gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatot védje többek között a 

jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az Adatkezelő és az 

Adatfeldolgozó biztosítja, hogy az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes 

adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának 

megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog 

kötelezi őket. Ennek érdekében Adatkezelő és Adatfeldolgozó tevékenységében közreműködő személyek 

kizárólag a feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben és módon kezelhetnek személyes adatot, 

valamint titoktartási nyilatkozatot tesznek, amennyiben jogszabály erejénél fogva titoktartási 

kötelezettségük nem áll fenn.  

28.16. Az adatok továbbításáról adatkezelő dönt, mely csak az adatkezelés céljával összhangban, az 

adatkezelésre jogosult személyeknek az adatkezelésre meghatározott eszközökkel és módon történhet. 

28.17. Jogorvoslat: Érintett a személyes adat kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő 

Adatvédelmi Tisztviselőjéhez, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

fordulhat, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, webcím: 

https://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerinti törvényszékhez fordulni webcím: https://birosag.hu/torvenyszekek. 

  

Melléklet: A kezelt személyes adatok köre. 

Adatkezelés megnevezése  Személyes adatok köre Adatkezelés időtartama 

Ajánlat, részvételi jelentkezés 

értékelése, bírálata, őrzése 

1. Jelentkező/Ajánlattevő 

kapcsolattartójának neve, 

címe, telefonszáma, fax 

száma, e-mail címe,  

A közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 46. § (2) 

bekezdés szerint 5 év, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. 

https://ekr.gov.hu/portal/adatvedelmi-nyilatkozat
https://ekr.gov.hu/portal/adatvedelmi-nyilatkozat
https://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html
https://birosag.hu/torvenyszekek
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2. amennyiben aktuális: a 

teljesítésbe bevont, 

szakember, olyan személy, 

aki az értékelés körében 

bemutatásra kerül, az 

önéletrajzában megadott 

személyazonosító adatok, 

életrajzi adatok,  tanulmányi 

adatok 

(képzettség/végzettség), 

szakmai tapasztalattal 

kapcsolatos adatok: elvégzett 

releváns munkák/feladatok, a 

munkavégzés időtartama 

(kezdő-befejező időpont), az 

egyes munkák során betöltött 

pozíció/beosztás, ellátott 

szakmai feladatok, 

fennálló jogviszony, 

nyelvismeret, 

szakmagyakorlási 

jogosultságok, 

szakmai tisztségek, 

szervezeti tagságok 

3. tulajdonos név, cím adatok,  

4. képviselő személyes 

azonosító adatai, 

aláírásmintája 

5. egyéb, a 

jelentkező/ajánlattevő által 

megadott személyes adatok 

törvény 169. § (1) bekezdés 

szerint 8 év, a 424/2017. (XII. 19.) 

Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés 

szerint 5 év, az ügyvédi 

tevékenységről szóló 2017. évi 

LXXVIII. törvény 53. § (3) 

bekezdés alapján 5, illetőleg 10 év. 

Közbeszerzési szerződés és 

esetleges módosítása 

A szerződő felek képviselőinek 

neve, beosztása, aláírás mintája; 

kapcsolattartók neve, beosztása; 

teljesítést igazoló neve, beosztása; 

fenti személyek elérhetőségei; 

pénzügyi ellenjegyző neve, 

beosztása 

A közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 46. § (2) 

bekezdés szerint 5 év, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 169. § (1) bekezdés 

szerint 8 év, a 424/2017. (XII. 19.) 

Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés 

szerint 5 év, az ügyvédi 

tevékenységről szóló 2017. évi 

LXXVIII. törvény 53. § (3) 

bekezdés alapján 5, illetőleg 10 év. 

 

 

 

 

 


