
N/\IK
N EMzErr Ao RiR x uraiis
E5 INNovAcIoS Koz Po NT

2100 0od0116 Szcn● G)0昭yi Albcrt u 4

TclcrOn:(28)526‐ 100

Fa、 :(28)526‐ 101

E‐mail cim:inFoanaik hu

Wcb cim:htt,′′unittl naik hu

FEDEZETIGAZOLAS

lktatoszam:       / …… ′_
H市atkozasi szam _ ′    ′

Ogyintc20:

Dr. Gyuricza Csaba, mint a Nemzeti Agrrirkutatrisi ds Innov6cios Kdzpont f6igazgat6ja, a

kdzbeszerz6sek kdzponti ellen<irz6s6r<il 6s enged6lyez6s6r6l szol6, 32012015. (X. 30.) Korm.
rendelet 6. $ (6) bekezdesdben meghatiirozottak szerint igazolom, hogy a ..Erys6ges
int6zm6nyi szoftverrendszer mtidositisa, b6vit6se, miikiid6s6nek timogat6sa, valamint
szoffver-kdvet6sei, adat karbantartrlsi, javitisi munluiinak elv6g26se" tdrgyi.
kdzbeszerz6si eljiirrls eredmdnyek6ppen megkStend6 szerzod6shez sziikseges fedezet

az N0001 ldmasz6mon:

43.200.000  FtttAfa Osszegben rcndclkez6sre`ll
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Nyilatkozat a diint6shoz6 szem6ly616l

A Nemzeti Agriirkutatiisi ds Innoviici6s Kdzpont ..Egrs6ges int6zm6nyi szoftverrendszer
mridositisa, b6vit6se, miikiid6s6nek t6mogat6sa, valamint szoftver-kdvet6si, adat-
karbantartisi, javit{si munk{inak elv6gz6se" tirgyri, 2015. 6vi CXLIII. tv. alapjrin
lefolytatott kdzbeszerz6si eljriftisban a DONTESHOZO. a k6lts6gvetdsi szerv vezetrije. az
intdzmdny megbizott ftiigazgat6ja.aki az intezmeny kdpviseletdre es kdtelezettsdgviillaliisra
jogosult szem6ly. Dr. Gyuricza Csaba.
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Csaba, mb. foigazgat6
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Osszef6rhetetlens6gi 6s titoktartrisi nyilatkozat

..Egrs6ges int6zm6nyi szoftverrendszer m6dositisa, b6vit6se, miikiid6s6nek t6mogatisa'
valamint szoftver-kiivet6si, adat-karbantartrisi, javit{si munkriinak elv6gz6se" tiirgyf.
krizbeszerzdsi elj 6rrishoz.

Alulirott. kijelentem, hogy a fenti kdzbeszerz6si eljdriisban nem dll fenn a Kbt. 25. $ szerinti
6sszef6rhetetlens6g velem szemben.

K6telezem magam arra, hogy ha a kizdr6 ok az elj6r6s alatt k<ivetkezik be vagy jut
tudom6somra, e116l halad6ktalanul 6rtesitem az illet6keseket.

Tudom6ssal birok az cisszef6rhetetlens6g fenndll6s6nak 6s a titoktartdsi kiitelezetts6gem
megszeg6s6nek jogkcivetkezm6nyei16l.

Jelen nyilatkozatot a jogkiivetkezm6nyek ismeretdben, minden befoly6st6l mentesen, saj6t

kezrileg irom aLi.

Kclti C10d0116.201706 12

Dr. Gyuricza Csaba
mb. f<iigazgat6
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OSSZEFERHETETLENSEGI ES TITOKTARTASI NYILATKOZAT

Alulirott   Nothn`   dr.   Kiss   Adrienn,   aki   kozbeszerz`s   targya

szerinti/pё nzigyi/kOzbeszerz`syiogi szattrtelemmel b`“ szem`iv).

a Nemzeti Agrrirkutatrisi 6s Innoviici6s Kdzpont eltal inditott, Kdzbeszerz6si eljdriisba bevont

szemely kijelentem. hogy velem szemben a Kbt.25. $ -ban rdszletezett dsszefdrhetetlensdgi

kdriilmdnl'ek. az ..Erys6ges int6zm6nyi szoftverrendszer m6dosit6sa, b6vit6se,

miik6d6s6nek timogatisa, valamint szoftver-k6vet6si, adat-karbantartisi, javitisi

munkiinak elv6g26se" tdrgyt elj6nisban

fenn6llnak ./ nem 6llnak fenn

(a megfe I e I 6i a I d h iza n &i ! ) z

Az cisszefCrhetetlensdgi okok:

Ajrinlatk6r,6, illetve iltala az elj6ris el6k6szites6be, lefolytatisdba bevont szemdlyek,
szervezetek r6sz6r6l:
Osszeferhetetlen 6s nem vehet r€szt az e\Arls ekikeszitdsdben 6s lefolltat6seban az
aj6nlatkdr<i neveben olyan szem6ly vagy szervezel. amely funkcioinak pdrtatlan ds

trlrgyilagos gyakorliisiira brirmely okb6l, igy kiildndsen gazdasrigi vagy miis erdek vagy az
eljririsban rdszt vev<i gazdasrigi szerepl<ivel fennrillo mris kiizris 6rdek miatt nem kdpes.

Aj6nlattev6, illetve 6ltala az ajinlatt6telbe bevont szem6lyek, szervezetek r6sz6r6l:

Kbt. 25.$ l3) Osszefdrhetetlen es nem vehet rdsa az eljrinisban ajdnlattev6k6nt. r6szv6telre
jelentkezcik6nt. alvrlllalkoz6kdnt vagy az alkalmassrig igazoLisriban rdszt vev<i szervezetkdnt

a) az a:iu:.lalk€ro riltal az eljririssal vagy annak el<ik6szitdsdvel kapcsolatos tevekenys6gbe
bevont szemdly vagy szervezet,

h) az a szewezet, amelynek

ha) vezeto tiszts6gvisekij6t vagy feliigyel<ibizottstig:furak tagirit,

bbl tulajdonosiit.

hc)1 a bo)--bb) pont szerinti szem6ly kdzds hriaart6sb an 6lo hozzAtartozij t az aj6nlatker6 az
eljiiriissal vagy annak el<ikdszitesdvel kapcsolatos tevekenysdgbe bevonta,



ha kdzremr.ikdddse az eljrinisban a verseny tisaasrigrinak sdrelmdt eredmdnyezheti.

(4)5 A (3) bekezddsben foglaltak mellett - a nyilvrinosan miikddri rdszvdnltrirsasig
kivdteldvel - dsszeferhetetlen 6s nem vehet r6sa az elj6r6sban ajiinlattev<ikdnt, rdszvdtelre
jelentkezrikdnt, alv6llalkoz6k6nt vagy az alkalmassig igazolasriban r6sa vev<i szervezetkdnt

d/ a kdaarsasigi elndk,

b)a az OrszAggyiil6s eln6ke, aleln6ke,

c,): a Korm6ny tagla,

d/! a Kirria eln6ke, az Orszigos Bir6s6gi Hivatal elndke,

e/! a leg{iibb iigy6sz,

.lJ 
r" az Alkotmiinybir6vig elntike,

{tt az Allarrri Szirnvev<tsz6k eln6ke,

h)D a Kdzbeszen€si Hat6slg, az Egyenl<i B6nrism6d Hat6sdg, a Gazdasdgi Versenyhivatal, a
Nemzeti Adatv6delmi 6s Informdci6szabadsdg Hat6s:ig, a Nemzeti V:ilasarisi lroda, a
Kdzponti Statisaikai Hivatal, az Orsz6gos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatal4 a Nemzeti Ad6- 6s Vri.rnhivatal, a Nemzeti Kutatrisi, Fejlesadsi 6s

Innov6ci6s Hivatal, a Nemzeti Midia- es Hirkdzl6si Hat6s6g, a Magyar Energetikai 6s

K<izmii-szab6lyozisi Hivatal vezet<ije, vagy

i/r a Magyar Nemzeti Bank elndke

j)-m)D

tulajdonriban, vagy az a)-i) pont szerinti szemillyel kdzds h6ztartasbwr 6lo hozzAtalozbja
tulajdonriban rillo szervezet.

(5) Az ajrhlatk6r6 kdteles felhivni az eljrinis el6k6szitdsdbe bevont szemdly vagy szervezel
figyelm6t arra, ha a (3f{4) bekezd6s alapjrin - kiiltin6sen az eiltala megszerzett tdbblet-
inform6ci6kra tekintenel - a kdzbeszerzdsi eljrfu:risban tiirtdn6 r6szvdtele dsszeferhetetlens6get
eredm6nyezne.

(6) Az ajdnlatkdr<i nev6ben eljrir6 6s az ajri.nlatk6r6 6ltal az elj6nissal vagy annak
el6k6szitds6vel kapcsolatos tevdkenys6gbe bevont szemely vagy szervezet irisban k6teles
nyilatkozni arr6l, hogy vele szemben fenndll-e az e $ szerinti <isszef6rhetetlens6g.

(7) A (3) bekezd6s alkalmaziisiiban nem eredmdnyezi a verseny tisztasiigrlnak s6relmet es

nem <isszef6rhetetlen az olyan szemely (szervezet) r6szv6tele az eljrirrisban,



a) akitdl. illetve amellt6l az ajinlatk€ro az adott kdzbeszerzdssel kapcsolatos helyzet-.
piacfelm6res. illewe a kdzbeszerzds becs0lt 6rtdk6nek felm6r6se 6rdek6ben a k<izbeszerzds
megkezddse id<ipontjrinak meglel<il6se nelkiil, kizar6lag a felm6r6s 6rdekdben sziiks6ges
adatokat k6z<ilve kdrt trijdkoaatrist.

D/ aki. illetve amely az ajdnlatk6r<i riltal folytatott el<izetes piaci konzultrici6ban [28. $ (4)
bekezd6s] vett rdsa,

c/ akitol. illetve amelyt<il az ajiinlatkeni a temogatiisra irrinyul6 ig6ny (pilyfuat)
benytjtrisrlhoz sztks6ges S.raj6nlatot kapott,

felt6ve. hogy az a). b) vagy a c) pont alkalmaz6sa kapcs6n az ajri.nlatk6r6 nem kriz<ilt vele a
kdzbeszerz6si eljiiriis soriin az dsszes aj6nlattev6 vagy r6szvdtelre jelentkez<i r6sz6re
rendelkezesre bocsiitott adatok kdrdt meghalad6 informrici6t.

(8) Az ajrinlattevri vagy rdszvdtelre jelentkez6 az eljdrdsbol e $ alapj6n csak akkor zii.rhat6 ki.
ha kdzbeszerz6si eljririsban rdsa vev<i gazdasegi szerepl6k es6lyegyenl6s6ge miis m6don
nem biaosithat6. A kizlLr6st megeltiz6en az ajiinlatker<i - hidLnyp6tl6s vagy felviliigositils
k6r6s ritj6n k<iteles biztositani annak lehetosegdt, hogy az drintett gazdasiryi szereplo
bizonyitsa, hogy a k<izbeszerz6si elj6riis el6keszit6sdben valo rdszv6tele az es6lyegyenl<isdget
6s a verseny tisaasrigit nem s6rti, vagy az dsszeferhetetlensdgi helyzetet miis m6don
elh6ritsa. Az tisszef6rhetetlensdgi helyzet elhririt6sa 6rdekdben a gazdasrigi szerepl<i riltal tett
intdzked6seket az ajinlatk€r6 kdteles az ajiinlatok (rdszv6teli jelentkez6sek) elbir6l6s6r6l
sz6l6 dsszegezdsben ismertetni.

Egyrittal kijelentem, hogy a fenti k6zbeszerzdsi eljrirds sordn tudomdsomra jutott

informriciokat kizirolag az eljrinisban haszniilom fel, 6s ezeket, valamint a tudom6somra

j utott tizleti titkot meg<irztim.

c6d6[6, 2,^+ oC lL
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OSSZEFERHETETLENSECI ES TITOKTARTASI NYILATKOZAT

Alulirott Vadon Norbert. aki k6zbeszerzes tergya

szeHndノD`nZ● gvi/kOzbeszerた J40gi SZak`rtelemmel b`r6szem`lv),

a Nemzeti AgMrkutat`J`s lnnovな i6s KOzpont tttal inditott,KOzbeszerttS el五 MSba bevont

szemdy k」dcntCm,hogy vdem szemben a Kbt 25§ ―ban“SJeteze■ Ossze“ rhetedensё gi

kOパilmёnyek.  a2  ..Egys6ges  intと m`nyi  szoftverrendszer  m6dositisa,  b6vit`se,

m6喘d`s`nek timogatisa, valamint s20fh・er‐綺 vet`si, adat‐ karbantartisi, iaVitisi

munMinak elv`gz`sc・・tigy6 cJをムban

fenninnak/nenl l‖ nak fenn

ra″こ酢 ■d6α″力′zα″dφり:

Az Osszetrhetetlens6gi okok:

村 iniatk`r6,ille"e lltala az ellMs e16疑 szit6s`be,lefolytatisiba b"ont szem`lyek,
szervezetek“sz`r61:

Osszetrhetelen 6s nem vehet“ szt az eJaris e16k6szftOsё ben`sに folメatiSaban az

司缶latk`め ncv`bcn oけan sZCmdy vagy szcⅣ czCt,alncけ funkd“nak pttadan`s
targynagos gyakOrlasara b`I::lely okb61, fgy ki10nOsen gazdasigi vagy mas erdek vagy az

ejarぉban“szt vev6 gazdasagi szerep16vel fenn劇 16mお kozOs erdek miatt nem k6pcs

Aiinlatt"6,ille"e iltala az■ inlatt`telbe bevont szem`lyeL szervezetek"sz`r61:

Kbt 25§ (3)Osszetrhete■ en ёs nem vehet“ szt az eJを asban勾缶lattev6k`nt,に szv`telre

jelentkez6kёnt.alvttlalkoz6kё nt vagy az alkalmassag igazolム

`banに
szt vev6 szeⅣ ezetk`nt

″aZ衝加latk`r6atJ az ejをぉsJ vagy annak d6keszit6s`vd kapcsohtos tevё kenysё gbe

bevont szemё ly vagy szervezet,

bソ aZ a SZervezet,alnelynek

わ″VeZet6 tisztsёg宙sel●ёt Vagy feligye16bizottMghak tagi嵐 ,

bり tu!埼 dOnOSit,

みび aみの み″pont SZeHni szemdy kOあ s httanおban d6 hoz“tanozaat az勾

“

htkёめaz

eJarissal vagy annak c16k6szit6s6vcl kapcsolatos tev`kenys`gbe bevonta,



ha kdzremiikdd6se az eljrinisban a verseny tisaasegfuak serelm6t eredmenyezheti.

(4)i A (3) bekezd6sben foglaltak mellett - a nyilviinosan miik6d<i r6szvdnytrirsasrig
kiv6tel€vel - dsszefdrhetetlen ds nem vehet r6szt az eljar6sban ajrinlattev<ik6nt, rdszvdtelre
jelentkeztikent, alv6llalkoz6kdnt vagy az alkalmassiLg igazoldsriban reszt vev6 szervezetkent

a/ a kdarirsaslgi elndk,

b)! az Orszitggyril6s eln6ke, alelndke,

c/: a Kormdny tagia,

d,)E a Ktria elndke, az Orszigos Bir6sdgi Hivatal elndke,

e/e a legfiibb iigyisz,

./)r" az Alkotmiinybir6sdg elndke,

glt az lllarni Szlrnvev<isz6k elniike,

h)D a Kdzbeszendsi Hat6s6g, az Egyenlo B6n6sm6d Hat6srig, a Cazdavigi Versenyhivatal, a
Nemzeti Adatv€delmi 6s Informrici6szabadsrig Hat6s6g, a Nemzeti Viilasa6si lroda. a
Kiizponti Statisaikai Hivatal, az Orszigos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Ad6- ds Vfunhivatal, a Nemzeti Kutatrisi, Fejlesadsi es

Innovrici6s Hivatal, a Nemzeti Mddia- 6s Hirk6zl6si Hat6s6g, a Magyar Energetikai es

Kdzmti-szab:ilyozisi Hivatal vezet6je, vagy

r/! a Magyar Nemzeti Bank elndke

i)-m)tr

tulajdondban, vagy az a)-i) pont szerinti szem6llyel k6zos hAztart6sban 6lo hozzAtartoz6la
tulajdonriban rlll 6 szervezel.

(5) Az ajdnlatk6ni kiiteles felhivni az eljrinis el<ik6szit6s6be bevont szemdly vagy szervezet
figyelmdt arra. ha a (3H4) bekezd6s alapjrin - kiilOndsen az 6ltala megszerzett tdbblet-
informdci6kra tekintettel - akdzbeszerzdsi eljrlu:isban ttirt6n<i rdszv6tele dsszef6rhetetlenseget
eredmdnyezne.

(6) Az ajanlatkdr6 nevdben eljri.r6 6s az ajrinlatk6r6 riltal az eljrinlssal vagy annak
el6kdszitds6vel kapcsolatos lev6kenysdgbe bevont szem6ly vagy szervezet iriisban k6teles
nyilatkozni an6l, hogy vele szemben fenniill-e az e $ szerinti iisszefdrhetetlensdg.

(7) A (3) bekezdds alkalmazasriban nem eredm6nyezi a verseny tisaasrigrinak sdrelmdt is
nem dsszefdrhetetlen az olyan szem6ly (szervezet) r6szv€tele az eljrinisban,



a/ akit<il. illetve amelytril az ajinlatkdro az adott kdzbeszerzdssel kapcsolatos helyzet-,
piacfelm6rds. illetve a k<izbeszerzes becsiilt ertdkdnek felmdrdse 6rdekeben a k<izbeszerzes
megkezddse id6pontj6nak megje16ldse ndlkiil. kizlr6lag a felmerds drdek6ben sziiksdges
adatokat krizrilve kdrt trij6koaatrist,

b/ aki, illetve amely az ajrinlatkdr6 6ltal folytaton el<izetes piaci konzultiici6ban [28. $ (4)
bekezddsl vett rdszt.

c/ akit6l. illetve amelyt6l az ajrfurlatk6r6 a tiimogatesra ini'nyul6 ig€ny (piiyiuat)
benyijtrisri*roz sziiksdges drajdntatot kapott.

felt6ve, hogy az a). b) vagy a c) pont alkalmazrisa kapcsrin az ajrinlatkeni nem kiiz6lt vele a
kdzbeszerzesi eljairiis soriin az dsszes ajiinlattev<i vagy rdszv6telre jelentkez<i reszere
rendelkezesre bocsiitott adatok kdrdt meghalad6 informrici6t.

(8) Az ajanlattev6 vagy rdszvdtelre jelentkezti az eljrir6sb6l e $ alapjdn csak akkor zirhat6 ki.
ha kdzbeszerzdsi eljdrisban r6szt vevo gazdasigi szerepl<ik esdlyegyenl<isege miis modon
nem biztosithat6. A kizrirrist megel6zrien az ajrinlatkdr6 - hi6nypotl6s vagy felviliigositiis
kdrds ritjrin - kdteles biaositani annak lehet<is6get, hogy az erintett gazdasrigi szerepl<i
bizonyitsa, hogy a k<izbeszerzdsi eljiir6s el<ikdszit6sdben val6 reszvdtele az esdlyegyenl6s6get
6s a verseny tisztasiigiit nem serti, vagy az dsszefdrhetetlensegi helyzetet miis m6don
elh6ritsa. Az dsszefdrhetetlensdgi helyzet elh6ritrisa erdek6ben a gazdasrlgi szerepl6 altal tett
intezkeddseket az ajrinlatk6ni k6teles az ajrinlatok (reszvdteli jelentkez6sek) elbir6l6LsdLr6l

sz6lo 6sszegezdsben ismertetni.

Egyrittal kijelentem. hogy a fenti kdzbeszerzdsi eljrir6s sordn tudom6somra jutotl

informriciokat kizirolag az eljririisban haszniilom fel, 6s ezeket. valamint a tudomdsomra

jutott iizleti titkot meg<irzdm.

ヱこに
c6d6[6, 9-n'o6.tz,
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()SSZEFERHETETLENSEGI ES TITOKTARTASI NYILATKOZAT

Alulirott Madardsz Mik16s,     aki kiizbeszerz6s      tirgva

szerintyp6nzigyi/kOzbeszerzesi40gi sZak`rtelemmel bfr6 szem`l■ 7),

a Ncmzcti Agrarkutatasi es lnnovici6s K6zpOnt 1ltal indftott,Kё zbeszcrz6si ctaMsba bevont

szem61y ktelCntcm,hogy vclcm szcmbcn a Kbt 25§ ―ban rёSZletezett ёsszetrhctcdcns`gi

kё■lm`nyck,  az  ..Egys`ges  int`zm`nyi  szoherrendszer  m6dositisa,  b6vlt`se,

mik6d`s`nek t`mogatisa, valamint szo"er‐ kいet`si, adat‐ karbantartisi, javitisi

munMinak eiv`多
`se"tを

gyt e」 arttban

fennalinak/neln i‖ nak fenn

脅″ζ&μノσα′イカJzα″あり:

Az 6ssze“ rhetetlensё gi okok:

村 inlat"“ ,■letve iltala az ellris e16【 szltOs`be,lefolytatisiba bevont szem`veL
szervezetek r`sz`r61:

OsszctrheteJen 6s nem vehetで szt a7_eJaras d6kё szft`s`bcn 6s Lfolytatム あan az

萄缶latk`6 nev6ben olyan szemdy vagy szeⅣ ezct,amdy inkci6inよ pttatlan`s
targyilagOs gyakoriasara binnely okb61 lgy ki10nosen gazdasagi vagy mお 6rdck vagy az

cbをasbanに s2t VeV6 gazdas`gi szerep16vel fenn`116 mis kOzOs erdck miai nem k6pes

村 inla“ ev6,ille"e iltala az aiinla"`telbe bevont szem`vek,SZewezetek r6sz`r61:

Kbt 25§ (3)Osszetrhctc■ cn ds nem vehetに szt az cb`MSban a“ lmev6kё nt,“ szv`tclrc

jclcntkcz6k6nt,alvalalkoz6k6nt vagy az alkJmassag igaz。 1ム

`banに
szt vcv6 szeⅣ ezetk`nt

″aZ ttnlatkё r6 Jtal az eJを

`SSal vagy annak e16k6szit6sё

vel kapcsolatos tevё kcnys6gbc

bcvont szcm61y vagy szervezet,

の aZ a SZCⅣ ezet,卸nelynek

b″ VCZCt6 tiszts`gvisel街

`t vagy feligye16bizottsiginak ta画

乱,

らの tulaidOnOS嵐 ,

bり三ab″ bb'pOnt szcrind szemdy kOzOs hセ tartasban`る hoztttartoz可 狙 az街麺 latkOr6 az

ellarassal vagy annak c16k6szft6s`vcl kapcsolatos tcv`kenys6gbe bevonta,



ha kcizremiikdddse az eljeriisban a verseny tisaasdgrinak sdrelm6t eredm6nyezheti.

(4)5 A (3) bekezddsben foglaltak mellett - a nyilvdnosan mrikttd6 r6szv6nytiirsasiig
kivdteldvel - dsszef6rhetetlen 6s nem vehet rdszt az eljrirdsban ajdnlattevrikdnt, r6szvdtelre
jelentkez<ikdnt, alvrillalkoz6kdnt vagy az alkalmassdg igazoLisriban r6sa vev6 szervezetkdnt

a) a kdarirsasrigi elndk,

b)t az Orszitggyiil6s eln6ke, alelndke,

c,)l a Kormriny tagla,

d)! a Kriria elndke, az Orszlgos Bir6s6gi Hivatal eln6ke,

e)e a legftibb iigydsz,

/)r'r az Alkotmiinybir6sdg elndke,

glu az Allami Sz6mvev<iszdk elndke,

i/r a K<izbeszerzdsi Hat6s6g, azEgyenli5 Brinrism6d Hat6srlg, a Gazdasigi Versenyhivatal, a
Nemzeti Adatv6delmi 6s lnformrici6szabadsdg Hat6slg, a Nemzeti V6lasadsi lroda. a
K<izponti Statisaikai Hivatal, az Orszigos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatal4 a Nemzeti Ad6- ds Vri.rnhivatal, a Nemzeti Kutatrisi, Fejlesa6si 6s
Innoviici6s Hivatal, a Nemzeti Mddia- 6s Hirk6zl6si Hat6srig, a Magyar Energetikai 6s
Kdzmri-szabrilyozisi Hivatal vezet6je, vagy

r)D a Magyar Nemzeti Bank elndke

j) m)tr

tulajdonriban, vagy az a)-i) pont szerinti szem6llyel kdziis hriztartrisban 6li5 hozzatarlozb1a
tulajdonriban iill6 szervezet.

(5) Az aj6nlatk6r6 k6teles felhivni az eljrinis el6kdszit6s6be bevont szemdly yagy szervezet
figyelmdt ana ha a (3H4) bekezd6s alapjiin - kiildndsen az 6ltala megszerzett tdbblet-
informdci6kra tekintettel - akdzbeszerzflsi eljrinisban tdrt6no rdszvdtele dsszefdrhetetlens6get
eredm6nyezne.

(6) Az aj6nlatkdro nev6ben eljiir6 6s az ajrinlatk6r6 riltal az eljdtlssal vagy annak
el<ik6szit6s€vel kapcsolatos tevdkenys6gbe bevont szem6ly vagy szervezet ir6sban kiiteles
nyilatkozni arr6l, hogy vele szemben fenndll-e az e $ szerinti dsszeferhetetlensdg.

(7) A (3) bekezdds alkalmazrisdban nem eredm6nyezi a verseny tisztasrigrinak serelmdt 6s
nem iisszef6rhetetlen az olyan szem6ly (szervezet) r€szvdtele az eljrlnlsban,



a/ akitril. illetve amelyttil az ajrinlatk6r6 az adott kiizbeszerzdssel kapcsolatos helyzet-.
piacfelmdrds. illetve a kdzbeszerzds becstilt 6rtek6nek felmerese drdekdben a k6zbeszerz6s
megkezddse id6pontjrinak megje16lese ndlkiil, kizir6lag a felm6r6s drdekdben sztks6ges
adatokat kdztilve k6rt trij dkoaatrist,

6/ aki, illetve amely az aj6nlatk6ro 6ltal fol)'tatott el<izetes piaci konzultilci6ban [28. $ (4)
bekezdds] vett rdszt.

c/ akitol. illetve amelytril az ajrinlatkdr<i a temogatesra ir6nyul6 igdny (piiyinat)
benytjtris6hoz sztiksdges rirajri,nlatot kapott,

feltdve. hogy az o). b) vagy a c) pont alkalmazlsa kapcsiin az ajdnlatkdr<i nem kdzdlt vele a
kiizbeszerzdsi elji{riis soriin az dsszes ajiinlattev6 vagy reszvdtelre jelentkez6 rdsz6re
rendelkezesre bocsiitott adatok kdret meghalad6 informrici6t.

(8) Az ajenlattevri vagy reszvdtelre jelentkezri az eljrlr6sb6l e $ alapjriLn csak akkor zirhat6 ki.
ha k6zbesz-erz6si eljrinisban r6sa vevri gazdasAgi szerepl6k eselyegyenlosdge m6s m6don
nem biztosithat6. A kizirdst megel6z<ien az ajriLnlatk6r6 - hirimyp6tLis vagy felvikigositds
k6rds ftjrin - kdteles biaositani annak lehettisdget. hogy az drintett gazdasrigi szereplo
bizonyitsa, hogy a k6zbeszerzesi eljrinis el6kdszitdsdben val6 reszvdtele az esdlyegyenloseget
6s a verseny tisztas6get nem s6rti, vagy az 6sszeferhetetlensdgi helyzetet miis m6don
elh6ritsa. Az dsszeferhetetlens6gi helyzet elhifu-itiisa drdekdben a gazdasrlgi szerepki riltal tett
intdzked6seket az ajdnlatk6r6 kiiteles az ajAnlatok (rdszv6teli jelentkezesek) elbinikisrir6l
sz6l6 6sszegezdsben ismertetni.

Egyrittal kijelentem. hogy a fenti kdzbeszerz6si eljards sordn tudomdsomra jutott

informriciokat kizArolag az eljrinisban hasznilom fel, 6s ezeket, valamint a tudom6somra

j uton iizleti titkot meg6rz6m.

c6d6u6, ,!^*. oA.lZ .
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BIRALOBIZOTTSAGI TAG MEGBIZASA

MEGBiZAS

A kdzbeszerzdsekril sz6l6 2015. 6vi CXLIII tv. 27. $-ban foglaltakra hivatkozva megbizom

az al6bbi szemdlyt. hogy Nemzeti Agr6rkutatisi 6s Innovicit6s Ktizpont riLltal inditott

" Erys6ges int6zm6nyi szoftverrendszer m6dositisa, b6vit6se, mffk6d6s6nek tdmogatdsa,

valamint szoftver-kiivet6si, adat-karbantartdsi, javitisi munkiinak elvegz6se" trlrgyti,

Kbt alapjin lefolytatni kivrint Kdzbeszerzesi eljrirrlsban, mint a Biril6bizottsdgi

tag vegyen r6sa.

Nev: Madarisz Mikltis

Beosads: informatikai vezet6, mint a krizbeszerz6s tdrgya szerinti szak6rtelemmel bir6

szemdly,

A megbizott szemely a kdzbeszerz6sekol sz6l6 tdrvdny. valamint a Nemzeti Agtlrkutatrlsi 6s

Innovrici6s Kozpont F<iigazgatoi Utasitdsban kiadott Beszerz6si Szabillyzat alapjrin jogosult

6s kdteles eljitmi (912016. szlmf F6igazgat6i Utasitds: Beszerz6si Szabrllyzat).

A megbizott szem6ly az e\6ris sor6n tudomiisukra jutott adatokkal ds informrici6kkal

kapcsolatban titokta(asra kdteles. A megbizott szem6ly az eljinis folyamrin felmeriilt, a Kbt.

25. $-ban meghatiirozott Osszefdrhetetlensdgi okokr6l a megbiz6t halad6ktalanul iriisban

tdjdkoaatni kdteles. 
a

GOddll,6, 2017. 06.r2.

A megbizist aroguao-,..\s\:*-.
fijigazgatit
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BIRALOBIZOTTSAG ELNOKENEK MEGBIZASA

Vadon Norbert

Gazdilkodお 1 0sztalyVezet6

p6nzigyi szak6rtclcmmel rendelkez6 szem`ly

Tisztelt Vadon Norbert!

A Nemzeti Agrerkutat6si ds Innoviici6s Kdzpont ..Erys6ges int6zm6nyi szoftverrendszer
m6dosit{sa, bdvit6se, miikdd6s6nek tdmogrtisa, valamint szoftver-k6vet6si, adat-
karbantart6si, javitisi munkiinak elv6gz6se" tirgyi kdzbeszerz6si eljrftisai keretdben
beerkezett ajdnlatok birillata 6s 6rt6keldse 6rdekdben - a Kbt 27.$ (4) bekezd6se alapjdn -
ldtrehozott Bir{tribizottsigiba 6nt. birdlata 6s drt6kelese alapjrin. elnbknek jel<iltim ki.

K6rem. hogy elniiki feladatainak ell6tiisa sordn gondoskodjon a Birril6bizottsrig munkrijrinak
megszen ez6sdr6l ds a biriilat szabiilyos, szakszerti lefolytatrisrir6l, a Kbt. rendelkezesei
alapjdn.

Munkrijrinak v6gz6se soriin a jogszabilyokban es a szakmai-etikai szabrilyokban foglaltaknak
megfeleloen lelel<is a kij elcil6s riltal feladatk<irdbe tartgz6'uglekben.

Gdd6il6. 2017 06.12. 
lil_t,

t6igazgat6

A megbiz6st elfogadom: ノ

lktatoszam:         _  ′ _ _  _′  _

Hiv」よo4si szam: _ ′  _  ′_
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BIRALOBIZOTTSACI TAG MEGBIZASA

MEGBiZAS

A kdzbeszerz6sekr6l szol6 2015. 6vi CXLIII. tv. 27. $-ban foglaltakra hivatkozva megbizom

az alirbbi szemdly. hogy Nemzeti Agrirkutatisi 6s Innovici6s K6zpont dltal inditott

" Egrs6ges int6zm6nyi szoftverrendszer m6dositisa, b6vit6se, mrffkiid6s6nek timogatisa,

valamint szoftver-kdvet6si, adat-karbantartisi, javitisi munkiinak elv6p6se" trirgyri.

Kbt alapjrin lefolyatni kiviint K<izbeszerzdsi eljrlnisban, mint a Biril6bizotts{gi

tag vegyen r6sa.

Nev: Vadon Norbert

Beosztiis: gazd6lkod6si osa6l),vezet6, mint penzi.igyi szak6rtelemmel bir6 szemdly.

A megbizott szemdly a k<izbeszerzdsekr6l szol6 tdrveny, valamint a Nemzeti Agrirkutatiisi ds

Innoviicios Kdzpont F6igazgat6i Utasit6sban kiadott Beszerz6si Szabrilyzat alapjdn jogosult

ds kdteles eljdmi (9/2016. szamti F<iigazgat6i Utasitris: Beszerz6si Szabdlyzat).

A megbizott szemdly az eljfuAs sorrin tudomdsukra jutott adatokkal es informrici6kkal

kapcsolatban titoktartiisra k6teles. A megbizott szemdly az eljAr s folyamiin tblmeriilt, a Kbt.

25. $-ban meghatdrozott dsszefdrhetetlens6gi okok6l a megbiz6t haladdktalanul iriisban

trij6koaatni kdteles.

GOdO■6,2017.06.12.

…………ZノA megbizist elfogadom:.... Y..-;1.'.:..:.... ..........
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OSSZEFERHETETLENSECI ES TITOKTARTASI NYILATKOZAT

Alulirott Dr. Kozma Gyiirgr. aki kdzbeszerzds tfugya

szeHnd/〆nzngyνk6zbeszerz6srlogi szak`rtelemmel bir6 szem`lv),

a Nemzeti Agrarkutatム i ёs lnnovaci6s KOzpont iltal inditott,KOzbeszez6si el奮 iSba bevont

szemdy kJelentem,hogy velcm szcmben a Kbt 25§ ‐banてSZletezett 6sszetrhete■ensё gi

kё■im`n〉 ek.  az  ..Egys`ges  int`zm`nyi  szof"errendszer  m6dositisa,  b6vlt`se,

m6k6d`s`nek timogatisa, valamint szoher‐ k6vet`si, adat‐karbantartisi, iav`tiSi

munkう inak eiv`gz`se~tを gyi eJを
`sban

fenn五‖nak/nem ilinak Fenn

ra″ζ&μJび a″力

“

レα″d′り:

Az Osszeた rhetetlens`gi okok:

村 inlatk`r6,illeWe iltala az e16riS e16k`szit6s`be,lefolytatisiba bevont szem`veL

szervezetek r`sz`r61:

Osszetrheteden 6s nem vehet Fszt az e」
`Ms e16k`szit`s`ben 

ёs lefolメ atホ

`ban az珂anlatkdr6 nevё ben oけan SZemdy vagy szcⅣ ezet,arndy inkci6inak pl■ atlan 6s

targynagOS gyakOri`sira binncly okb61. igy kt10nOsen gazdasigi vagy mas`rdek vagy az

eJ`MSbanだ szt vcv6 gazdasagi szerep16vel fennll16 mis kё zёs`rdek miatt nem k`pes

Aiinlattev6,illetve iltala az ttinlatt`telbe bevont szem`lyeL SZewezetek r6sz`“ 1:

Kbt 25§ (3)Oss7_etrheteden 6s nem vehet“ szt az etarぉ ban atthttev6kёnt,にszv`telre

Jelentkez6kёnt,alv`‖ alkoz6k`nt vagy az alkalmassag igazolasabanに szt vev6 szcⅣ ezetk`nt

″aZ ttanlatk“ JtJ az el奮aSSal vagy annak e16kOszft6s`vd kapcsolatos tevё kenys`gbe

bevont szcmOly vagy szervezet,

bノ az a szervezet,alnelynck

み″ VeZet6■ szts6gviscl● 6t Vagy feligye16bizotts`ghak tagiat,

みの tulaidOnOSat.

bリ
ー
ab″ みら

'pOnt szeHnti szcm`け

kOあsh`Zartisban d6 hoztttartozoな az勾

“

latk6r6 az

euaMssal vagy annak e16kOszit`s6vcl kapcsolatos tev`kenys6gbe bevonta,



ha kdzremtikiiddse az elj6resban a verseny tisztas6g6nak serelm6t eredmenyezheti.

(4)i A (3) bekezddsben foglaltak mellett - a nyilviinosan miikdd<i reszv6nyrirsasrig
kivdteldvel - dsszeferhetetlen is nem vehet r6sa az eljar6sban ajdnlattev6kdnt, rdszvdtelre
jelentkez<ikdnt, alvrillalkoz6kdnt vagy az alkalmassrig igazol6siban resa vev<i szervezetk6nt

a,) a kdztrirsasigi elndk,

b)! az OrszAggyiilds eln6ke, aleln6ke,

c/l a Kormriny tagla,

r//E a Kriria elndke, az Orszlgos Bir6srigi Hivatal elndke,

e/e a legftibb iigy6sz,

l)r" az Alkolmiinybir6vig eln<ike,

{tt az Allani Szi.rnvev6szek eln6ke,

h)t2 a Klzbeszerzdsi Hat6s6g, az Egyenl6 Banrismdd Hat6srig, a Gazda$igi Versenyhivatal, a
Nemzeti Adatv6delmi 6s Informiici6szabads6g Hat6srig, a Nemzeti V6lasztrisi lroda, a
K6zponti Statisaikai Hivatal, az Orsz6gos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Ad6- is Vdrnhivatal, a Nemzeti Kutatrisi, Fejlesa6si ds

Innovici6s Hivatal, a Nemzeti Mddia- 6s Hirk6zl6si Hat6vig, a Magyar Energetikai ds

Kdzmti-szabrllyozisi Hivatal vezet6je, vagy

i/! a Magyar Nemzeti Bank elndke

j)-m)tr

tulajdon6ban, vagy az a)-i) pont szerinti szemdllyel kdzds h6atart6sban €lo hozzAtar(ozoja
tulajdon6ban 6ll6 szervezet.

(5) Az ajrinlatk6r<i kdteles felhivni az elj6ras el6k6szit6sdbe bevont szem6ly vagy szervezel
figyelmdt ana, ha a (3){4) bekezdds alapjrin - kiilOniisen az illtala megszerzett tiibblet-
inform6ci6kra tekintettel - akdzbeszerzdsi eljrirdsban ttirtdn6 rdszvdtele dsszef6rhetetlensdget
eredm6nyezne.

(6) Az ajrirnlatkdr6 nevdben eljd.r6 6s az ajd.nlatk6r6 6ltal az eljrir'assal vagy annak
ekikdszitdsevel kapcsolatos tevdkenys6gbe bevont szemdly vagy szervezet iriisban ktiteles
nyilatkozni arr6l, hogy vele szemben fenn6ll-e az e $ szerinti dsszeferhetetlensdg.

(7) A (3) bekezd6s alkalmazrisriLban nem eredm6nyezi a verseny tisaasdganak sdrelm6t 6s

nem dsszef6rhetetlen az olyan szemdly (szervezet) reszv6tele az eljri.risban,



ai akitril. illetve amelyril az ajrinlatk6r<i az adott kdzbeszerzdssel kapcsolatos helyzet-.
piacfelmdrds. illetve a k6zbeszerzds becstilt 6rtek6nek felmdrdse drdekeben a kdzbeszerzes
megkezdese id6pontjrinak megjel6lese ndlkiil, kizir6lag a felm6rds drdek6ben sziiks6ges
adatokat kdzcilve k6rt tiijekoztat6st.

b/ aki, illetve amely az ajri,nlatkdrri riltal folyaton el6zetes piaci konzultiicioban t28. $ (4)
bekezd6s] vett rdszt.

c) akitol, illetve amelytril az ajinlatk&b a tiirnogat6sra iriinyulo igdny (pirlyiuat)
benyrijtris6hoz sziiksdges 6Lrajrinlatot kapott,

feltdve. hogy az a), b) :lagy a c) pont alkalmaziisa kapcsiin az ajrinlatk6r<i nem kdzdlt vele a
kiizbeszerz6si eljrlnls sontr az dsszes ajii.nlattevri vagy rdszvdtelre jelentkez<i r6szdre
rendelkezesre bocsiitott adatok kiirdt meghalad6 informdci6t.

(8) Az ajrinlattev<i vagy rdszvdtelre jelentkez6 az elj6rrisb6l e $ alapj6n csak akkor zrirhat6 ki.
ha ktizbeszerz6si eljdrdsban r6sa vev6 gazdasAgi szerepkik esdlyegyenltis6ge miis m6don
nem biztosithat6. A kizrinist megel<iz<ien az ajiinlatk6r<i - hirinypotkis vagy felvildgositris
kdrds [tj6n - kdteles biztositani annak lehet<is6get. hogy az erintett gazdas6gi szerepl6
bizonyitsa, hogy a ktizbeszerzdsi eljritis el6k6szitdsdben val6 r6szvdtele az esdlyegyenltisdget
6s a verseny tisztasAget nem serti, vagy az dsszefdrhetetlensegi helyzetet miis m6don
elhtlritsa. Az dsszeferhetetlensdgi helyzet elhriritdsa 6rdekdben a gazdasiigi szerepl6 iiltal tett
intdzkeddseket az ajrinlatk6r<i ktiteles az ajrhlatok (r6szv6teli jelentkezdsek) elbinlkiLsriLr6l

sz6l6 6sszegezdsben ismertetni.

Egyrittal kijelentem. hogy a fenti kdzbeszerz6si eljrirds sordn tudom6somra jutott

informrici6kat kizAr6lag az eljririsban haszndlom fel, 6s ezeket, valamint a tudomdsomra

jutott tizleti titkot meg6rzdm.

caaarc,h4x. oG.(L.
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BIRALOBIZOTTSAGI TAG IIIEGBIZASA

MEGBiZAS

A k6zbeszerz6sekr6l szol6 2015. 6vi CXLIII. tv.27. $-ban foglaltakra hivatkozva megbizom

az alihbi szemdlyt. hogy Nemzeti Agrdrkutatdsi 6s Innovici6s Kiizpont iiltal inditott
" Erys6ges int6zm6nyi szoftverrendszer m6dositdsa, bdvit6se, mtkSd6s6nek timogat{sa,

valamint szoftver-kiivet6si, adat-kgrbantartrisi, javitdsi munkiinak elv6g6se" trirgyri.

Kbt alapjrin lefolyatni kivilnt K<izbeszerzdsi eljdrrisban, mint a Birdt6bizottsigi

tag vegyen rdsz.

Ndv: Dr. Kozma Gytirgr

Beoszt6s: felel<is akkreditirlt kdzbeszerz6si szaktaniicsad6, mint kdzbeszerz6si 6s jogi

szak6rtelemmel bir6 szemdly,

A megbizott szemdly a kdzbeszerzesekrril sz6l6 tdrveny. r'alamint a Nemzeti Agriirkutatiisi 6s

Innoviicios Kdzpont Friigazgat6i Utasitrisban kiadott Beszerzdsi Szabrilyzat alapjrin jogosult

6s kdteles e\emi Ql20l6. szirmi F oigazgat6i Utasi6s: Beszerzdsi Szabiiyzat).

A megbizott szem6ly az eljri.nis soriin tudomdsuka jutott adatokkal es informrici6kkal

kapcsolatban titoktartdsra kdteles. A megbizott szem6ly az eljAr66 folyamrin felmeriilt, a Kbt.

25. $-ban meghatdrozott iisszefdrhetetlensdgi okokol a megbiz6t halad6ktalanul iriisban

tejdkoztami kdteles. .a)

G6d6il6, 2017. 06.12.
／

ｒ
し

fiiigazgat6
A megbizdst elfogadom:......


