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Az ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség 

lehető legteljesebb biztosításával minden ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres részvételt a 

közbeszerzési eljárásban. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció 

rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására 

vonatkozóan; esetleges ellentmondás esetén a felhívás rendelkezései az irányadóak. 
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TÁJÉKOZTATÁS 
 

a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja szerint 

 

 

Az alábbiakban az ajánlatkérő az ajánlat összeállítása kapcsán ad meg alapvető információkat 

azzal, hogy a Kbt. és az eljárásban releváns végrehajtási rendeletek, egyéb jogszabályok 

ismerete elvárás az ajánlattevők felé.  

 

A kért, és a tartalomjegyzékben megadott sorrendet kérjük, szíveskedjenek az ajánlat 

összeállításakor is betartani.  

 

Kérjük, hogy az ajánlattétel során benyújtani kívánt nyilatkozatokat, és az ajánlat 

szakmai részét képező dokumentumokat az elektronikus adathordozón külön file-ként 

szkennelten rögzítsék a könnyebb kezelhetőség érdekében. 

 

Az egyes dokumentumokat, nyilatkozatokat értelemszerűen, a Kbt-ben foglaltakkal 

összhangban kérjük kitölteni.  

 

Amikor ajánlatát teljes körűen összeállította, kérjük, az egyes oldalakat (a tartalomjegyzéket 

is beleértve) a csatolt dokumentumokkal együtt folyamatosan növekvő sorszámmal ellátni.  

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nem zártan, vagy a nem írásban benyújtott ajánlatok 

érvénytelennek minősülnek.  

 

 

KÉRJÜK, HOGY AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN SZÍVESKEDJENEK 

ÁTOLVASNI, ÉS AZ AJÁNLATTÉTEL FOLYAMÁN FIGYELEMBE VENNI, 

MIVEL A FELHÍVÁSBAN - TERJEDELMI KORLÁTOK MIATT - NEM 

TALÁLHATÓ TÖBBLETINFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK! 

 

1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott 

tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. A 

közbeszerzési dokumentumok az alábbi címen érhetőek el elektronikusan, térítésmentesen: 

http://drjobbagykrisztina.hu/kozbeszerzesi-eljarasok/ 

 

Az ajánlattételi dokumentáció a http://drjobbagykrisztina.hu/kozbeszerzesi-eljarasok/ linken 

keresztül elérhető regisztrációs lap kitöltése, eredményeképpen, a kapott jelszó ellenében 

tölthető le az ajánlatkérő honlapjáról, valamint nyitható meg. A regisztrációs lap kitöltött 

példányának megküldésével jelezhetik a gazdasági szereplők az eljárásban való részvételi 

szándékukat.  

  

A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban 

megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton dokumentált módon el kell érnie, az 

ajánlattételi határidő lejártáig, ami az eljárásban való részvétel és az ajánlattétel feltétele. A 

dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. 

 

2. Az ajánlatot 1 eredeti példányban, aláírva papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható 

kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt 

csomagolásban benyújtani. 
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Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkennelve 1 

példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani az ajánlattal közös csomagolásban. 

 

Ezzel kapcsolatban ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani a 

tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem 

módosítható *.pdf file) példánya a papír alapú példánnyal megegyezik. Eltérés esetén a papír 

alapú példány tartalma a mérvadó. 

 

A csomagolásra rá kell írni: "Közbeszerzési ajánlat - "Aláírópad beszerzése", valamint azt, 

hogy "Felbontani kizárólag az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidő lejártakor 

szabad!". 

 

A postán feladott ajánlatot a következő postafiók címre kell küldeni: Dr. Jobbágy Ügyvédi 

Iroda 1277 Budapest  Pf. 107. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti 

határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatkérő a postafiókot az ajánlattételi határidő napján 9:00 

órakor ellenőrzi utoljára a bontás előtt, így az addig oda meg nem érkezett ajánlatok 

elkésettnek tekintendőek. A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő 

beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért, valamint a felhívásban meghatározottak szerint 

az ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, 

ennek kockázata az ajánlattevőt terheli. 

 

A személyesen benyújtott ajánlatokat munkanapon 09:00 és 12:00 óra között lehet leadni a 

Dr. Jobbágy Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Margit krt. 15-17. 6/3. kapucsengő_.63) címén, 

előzetes telefonos egyeztetést (00 36 30 6825009) követően. Az ajánlattételi határidő 

lejáratának napján az ajánlatokat 09:00. és 10:00 óra között lehet leadni. 

 

Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi 

határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti. 

 

3. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 

ajánlattevőt terheli. 

 

4. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági 

szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi 

határidő lejártát követően változás nem következhet be. 

 

Az ajánlatkérő a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten (írásbeli 

nyilatkozatban) elismerik szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik 

személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségét, és teljes jogkörű közös 

képviselőt hatalmaznak meg. Az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó 

ajánlattevők által kötött és valamennyi közös ajánlatot tevő által cégszerűen aláírt 

megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, illetve a 

közös képviselő meghatalmazását. 

 

5. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet 

létrehozását. 

 

6. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján meg kell jelölni 
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a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván 

igénybe venni; 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat. 

 

Amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.  

 

Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 

hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből. 

 

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 66. § (2), (4) és 

(5), (6) a 67. § (4) bekezdései szerint, valamint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti 

nyilatkozatot.  

 

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására 

támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani a 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti 

nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek  kizárólag az 

alkalmassági követelmények tekintetében  az előírt igazolási módokkal azonos módon kell 

igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

 

8. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése 

szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe /székhelye, lakóhelye/, valamint azok a 

főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek). 

 

Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, tartalmaznia kell valamennyi költséget, mely a 

szerződés teljesítése során az ajánlattevő oldalán felmerül. Az ajánlatkérő az ajánlati árat nettó 

HUF értékben kéri megadni.  

 

9. Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az 

ajánlatban átalakulásra hivatkozással jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az 

ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű 

másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. Nem 

használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek 

felhasználására jogutódlás eredményeként a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása 

nélkül maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban 

alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy ha a jogelőd megszűnt megszűnése hiányában 

fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és 

felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban 

felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát 

 

10. Az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában, 

amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása 

céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát 

vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintát vagy ezzel egyenértékű 

okiratot. 
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Az ajánlatban minden nyilatkozatot cégszerűen alá kell írni az erre jogosult(ak)nak vagy 

olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 

meghatalmazást kaptak. 

 

Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatolni kell a polgári perrendtartásról szóló 

1952. évi III. tv. 196. § (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. 

 

Az ajánlattevő vonatkozásában, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 napnál 

nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát is tartalmaznia kell az ajánlatnak. Amennyiben az 

ajánlatkérő által kért cégkivonat a céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, 

elektronikusan elérhető, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat 

csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell. 

 

Egyéni vállalkozók esetén az érvényes vállalkozói igazolvány másolata csatolandó vagy 

kérjük az egyéni vállalkozói nyilvántartási szám feltüntetését. 

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 

esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott 

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

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban 

változásbejegyzési eljárás; az nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni. 

 

11. Amennyiben az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentum az alkalmassági minimum 

követelmények körében meghatározott összeget nem forintban tartalmazza, azt az ajánlatkérő 

a Magyar Nemzeti Banknak az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes 

hivatalos deviza középárfolyamán átszámítva veszi figyelembe. Amennyiben valamely 

devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott deviza az ajánlattevő letelepedése 

szerinti ország központi bankja által jegyzett, az eljárást megindító felhívás feladásának 

napján érvényes árfolyamon számított euró ellenértéke kerül átszámításra. referenciák 

tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. 

 

12. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján az 

ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az 

irat, dokumentum a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. A 

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredeti, aláírt példányban kérjük csatolni az 

ajánlathoz. 

 

13. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő a 

www.pontosido.com weboldal adatai szerint értendő. 

 

14. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a 

Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az 

ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja ily módon 

igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás 

nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elérhetősége. Nem magyar 

nyelvű nyilvántartás esetében a releváns információ, igazolás felelős magyar nyelvű fordítását 

az ajánlatban csatolni kell. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a magyarországi 

nyilvántartások közül kizárólag a hatósági, valamint a külön jogszabályban nevesített 

nyilvántartások tekinthetőek az alkalmasság igazolására megfelelőnek. 
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15. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a 

minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az 

ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának 

feltételeit és azok igazolását (P/1, M/1) 

 

16. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az 

eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 

56. §-a szerint, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet e-mailben a 

drjobbagy@upcmail.hu e-mail címen. Az e-mail tárgyában kérjük kifejezetten megjelölni: 

"Kiegészítő tájékoztatás kérése - "Aláírópad beszerzése". A feltett kérdéseket e-mailen 

szerkeszthető formátumban (*.doc) is kérjük megküldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadást. A 

kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kéréskor meg kell adni legalább az alábbi információkat: 

név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve, levelezési cím, telefonszám, 

elektronikus levelezési cím. 

 

A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a közbeszerzési eljárás részét képezik, ezeket 

az ajánlat benyújtása során figyelembe kell venni. Az ajánlattevő köteles a megfelelő ajánlat 

benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, az ajánlatkérő által meghatározott 

követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek 

jelezni. 

 

17. Üzleti titok: A Kbt. 44. §-a alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, 

valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot 

(ideértve a védett ismeretet is) [Ptk.
2
 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 

megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, 

amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából 

aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített 

irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 

információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára 

aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben 

az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 

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) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat; 

c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 

a. korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve a Kbt. szerinti építés 

vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére 

vonatkozó információkat és adatokat; 

b. gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, 

címkékre vonatkozó információkat és adatokat; 

d) az ajánlatban meghatározott áruk leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól 

meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) bekezdésben 

meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak; 

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem 

értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 

44. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan 
                                                           
2
 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). 
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fennállnak és a Kbt. 44. § (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká 

nyilvánításnak. 

 

A gazdasági szereplő 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 Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem 

tartozó  részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra 

hozatalát megtilthatja. Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti 

titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az 

ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő 

tartalmú dokumentum benyújtására. 

 

18. Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben az eljárás során idegen nyelvű iratok, 

dokumentumok kerülnek benyújtásra, a magyar nyelvű fordítás csatolása kötelező. Az 

ajánlatkérő nem követeli meg hiteles fordítás benyújtását, az ajánlattevő általi felelős fordítást 

is elfogadja. 

 

A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell 

írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: "A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és 

értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.". 

 

Az ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Az ajánlatkérő 

nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha 

azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés 

a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak 

fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az 

ajánlattevőnek viselnie kell. 

 

19. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban, be kell nyújtani 

a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti 

nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek kizárólag az 

alkalmassági követelmények tekintetében az előírt igazolási módokkal azonos módon kell 

igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

 

20. Amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, 

műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, bizonyos 

eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy 

védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 

érdekében történt, és a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni 

kell, mely alapján az ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű vagy a dokumentációban 

rögzítetteknél jobb megoldást is.  

 

Az ajánlatkérő az egyenértékűség igazolása körében - szükség szerint - a dokumentációban, 

illetve a feltételek fennállása esetén kiegészítő tájékoztatás útján határozza meg azon 

minimális elvárást, legfontosabb jellemzőket, amelyeket az egyenértékűség vizsgálata 

körében ellenőriz. Az ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom 

helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai 
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ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló 

dokumentumo(ka)t. 

 

21. Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében 

foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakkal élni kíván, és az ott 

meghatározott körben nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az 

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

szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

 

22. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai:  

A beszerzés tárgya csak egy, azonos típusú termék, amely műszaki szempontból az 

ajánlatkérő számára országosan egységes működtetést, kezelést biztosít, valamint jótállási és 

szavatossági igényérvényesítést tesz lehetővé. 

A beszerzés tárgyát képező azonos típusú terméket az ajánlatkérő nagy mennyiségben kívánja 

beszerezni, amelynek folytán biztosított lehet jelentősebb árkedvezmény, ami a 

költséghatékony közbeszerzést biztosítja. A beszerzés részekre bontása műszaki, jogi 

szempontokra figyelemmel és gazdaságilag sem indokolt. 

 

23. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az 

ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az 

ajánlattevőnek a biztosíték rendelkezésére bocsátásának igazolását az ajánlathoz kell 

csatolnia. 

 

Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában 

megadott időtartam lejártáig, azaz a kötöttség lejárata napján 24:00 óráig. Felhívjuk az 

ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség lejáratának napja munkaszüneti 

napra esik, úgy az a következő munkanapon jár le. 

 

Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.000.000,- Ft. 

 

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az 

ajánlatkérő FHB  Bank Zrt.-nél vezetett 18203332-06000412-40010156 számú fizetési 

számlájára történő befizetésével (a következő megjelöléssel: "Aláírópad beszerzés"), 

pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 

tartalmazó - kötelezvénnyel. 

 

Átutalás esetén, az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét, de különösen az 

ajánlattétellel érintett eljárás megnevezését. 

 

Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát, vagy az eredeti bankgaranciát, 

illetve biztosítói garanciát, vagy az eredeti kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. 

 

Átutalás esetén a biztosítéknak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie az ajánlatkérő 

bankszámlájára. 

 

A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az 

ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) 

bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 
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Az ajánlat beadásával egyidejűleg nyújtott ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség ideje 

alatt kell érvényben maradnia.  

 

A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az 

ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb 

összegben bocsátja rendelkezésre.  

 

Az ajánlati biztosíték nem válik az eljárást lezáró szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.  

 

24. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerint feltételes:  

 

a) ha az ajánlatkérő "KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 azonosító jelű, "Hivatalos 

küldeménykövető" megnevezésű kiemelt projekt megvalósítása keretében 

meghirdetett "Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása" tárgyú közbeszerzési 

eljárása eredménytelen, akkor jelen eljárást is eredménytelennek nyilváníthatja; 

 

b) ha az ajánlatkérő "KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 azonosító jelű, "Hivatalos 

küldeménykövető" megnevezésű kiemelt projekt megvalósítása keretében 

meghirdetett "Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása" tárgyú közbeszerzési 

eljárásában a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés nem lép hatályba, akkor jelen 

eljárást is eredménytelennek nyilváníthatja. 

 

A megkötendő szerződés hatályba lépését az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdés 

alkalmazásával - figyelemmel az 53. § (5) bekezdésre is - felfüggesztő feltételhez köti: ha a 

fenti a) és b) pontokban meghatározott esetek bármelyike bekövetkezik, úgy a szerződés nem 

lép hatályba. 

 

25. A jelen eljárásban kibocsátott felhívás és dokumentáció a külön nyilatkozatban foglaltak 

szerint került a FAKSZ által ellenjegyzésre. 

 

26. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az Eszközökre vonatkozó szervizháttérrel, amely 

szervizháttér keretében biztosított aláírópad termékekre a jótállás időtartamán belül gyári, 

eredeti alkatrész utánpótlása, továbbá olyan hibafelvételi, bejelentési szolgáltatással, melyen 

keresztül Vevő a jótállás körébe tartozó meghibásodásokat telefonon, e-mail-ben, magyar 

nyelven jelezheti.  

Az előírt szervizháttérrel való rendelkezést a gyártó vagy  forgalmazó által 2016. január 1-nél 

nem régebben kiadott nyilatkozattal kell igazolnia.    

 

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjától  

rendelkezni fog a gyártó vagy forgalmazó által igazolt, ajánlatkérő által a szerződéstervezet 

9.1. és 9.2. pontjában előírt szervizháttérrel, továbbá nyilatkoznia kell annak tudomásul 

vételéről, hogy ennek elmaradását ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt a 

szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye, így ajánlatkérő mentesül a 

szerződés megkötésének kötelezettsége alól. 
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Az ajánlatok bírálata és értékelése, az elektronikus árlejtés 

 

1. Az ajánlatok bírálata árlejtés előtt 

 

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

(Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdések).  

Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági 

szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági 

követelmények, a kizáró okok előzetes ellenőrzésére az egységes európai közbeszerzési 

dokumentumba foglalt nyilatkozatot fogadja el, valamint minden egyéb tekintetben, ha az 

ajánlat megfelelőségét ellenőrzi, szükség szerint a 71. § szerinti bírálati cselekményeket 

elvégzi. 

Az ajánlatkérő a fentiek, valamint a Kbt. 108. § (7) bekezdés rendelkezései alapján az 

elektronikus árlejtés előtt csak az ajánlatok előzetes értékelését végzi el, az érvényes 

ajánlatok tekintetében. 

 

2. Az eljárásban alkalmazott elektronikus árlejtés szabályai 

 

Az ajánlati felhívás IV.1.6) pontjában az ajánlatkérő elektronikus árlejtés (a továbbiakban: 

Árlejtés) alkalmazását írta elő, amelynek részletszabályait a közbeszerzési eljárásokban 

elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus 

árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18. 

§ (2) bekezdésében előírtak szerint a dokumentációban kell megadni. Az árlejtéssel 

kapcsolatos általános információkat jelen pont tartalmazza.  

Az ajánlatok előzetes értékelését követően az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot benyújtó 

ajánlattevőket elektronikus úton értesíti az elektronikus árlejtésről, és egyidejűleg felhívja 

arra, hogy vegyenek részt az elektronikus árlejtésen, az értesítésben szereplő utasítások 

szerinti kapcsolattartás alkalmazásával, a megjelölt időpontban. 

Az ajánlatkérő az eljárás folyamán egy alkalommal tervezi elektronikus árlejtést lefolytatását, 

az Árlejtési értesítőben megjelölt szolgáltató elektronikus árlejtési rendszerében 

(továbbiakban árlejtési rendszer) történő árlejtéses aukció keretében. Az elektronikus árlejtés 

időpontjáról az ajánlatkérő Árlejtési értesítőben tájékoztatja az ajánlattevőket. 

 

Az ajánlatkérő az árlejtést az 1. értékelési részszempont vonatkozásában folytatja le 

(nettó ajánlati ár), a 2. és 3. részszempontokra adott megajánlásokat ún. fix tételeknek 

tekinti az árlejtés során. 
 

Elektronikus árlejtésen történő részvétel esetén az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a nettó 

ajánlati árra tett megajánlásokra az árlejtés során első ajánlatának megtételétől az 

elektronikus árlejtés lezárásáig nem áll fenn, az ajánlati kötöttség az árlejtés lezárása után áll 

be, míg az ajánlat egyéb tartalmi elemeihez az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától 

kötve van. 

 

Az ajánlattevők az ajánlati kötöttség időtartama alatt nem módosíthatják és nem vonhatják 

vissza ajánlatukat, ide nem értve, hogy az elektronikus árlejtésen résztvevő ajánlattevők a 

nettó ajánlati árra tett megajánlásokat módosíthatják. Az ajánlatkérő az árlejtés során a 

bevihető értékek közötti minimális csökkentmény mértékét nem határozza meg. 
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Amennyiben az ajánlattevő az elektronikus árlejtés során nem tesz ajánlatot (vagy az 

árlejtésen nem vesz részt), ajánlati kötöttsége az elektronikus árlejtést megelőzően papír 

alapon benyújtott (a Felolvasólapon feltüntetett) megajánlások vonatkozásában marad fenn.  

 

Az elektronikus árlejtést az ajánlatkérő erre jogosult - az árlejtési értesítőben megjelölt - 

szolgáltató árlejtési rendszere segítségével bonyolítja le.  

 

Árlejtéssel kapcsolatos információk elérésének időpontja: 

 

Az Árlejtési értesítő tartalmazza az árlejtéssel kapcsolatos részletes információkat, az értesítő 

megküldésének időpontja az Árlejtés kezdő időpontját legalább 5 munkanappal megelőző 

munkanap. 

Az ajánlattevők ajánlataikat az árlejtési rendszer igénybevételével, az Árlejtési értesítőben 

megjelölt időponttól kezdődően tehetik meg.  

 

Az elektronikus árlejtés menete és az alkalmazott szabályok: 

 

Az ajánlattevőknek a megadott időpontban, az elektronikus árlejtés megkezdését megelőzően 

a rendszerbe belépve, a bekérés időintervallumában fel kell tölteniük a Kbt. 108. § (7) szerint 

előzetesen értékelt ajánlatokban szereplő értékeket. 

Az Ajánlattevők az árlejtés során az előzőleg (papíralapon) megtett ajánlatukhoz képest az 

Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek. Amennyiben az ajánlattevő a korábbival 

azonos vagy nem az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tesz, azt a rendszer nem fogadja 

el.  

Az első szakasz időtartama: 30 perc. Amennyiben az árlejtés utolsó 2 percében olyan ajánlat 

érkezik, amely az ajánlattevők sorrendjét módosítja, akkor az árlejtés időtartama további 5 

perccel meghosszabbodik.  

 

A beérkező ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan – utoljára 

adott licit alapján – értékeli, és egyidejűleg, elektronikus úton közli az ajánlattevőkkel az 

ajánlattevők sorrendjében elfoglalt helyezését. 

 

Az árlejtés során olyan új ajánlat nem tehető, amely holtversenyt eredményezne, így a 

rendszer nem fogadja be azokat az ajánlatokat, amelyekkel holtverseny alakulna ki.  

 

Az árlejtés lezárásakor az ajánlatkérő a Szolgáltató rendszerén keresztül tájékoztatja az 

ajánlattevőket az árlejtés során kialakult sorrendről. Az elektronikus árlejtés eredménye 

alapján az árlejtésen résztvevő ajánlattevőknek az árlejtési sorrendről való, az ajánlatkérő 

általi elektronikus értesítést követő első munkanapon 16:00 óráig be kell nyújtani a 

felolvasólap és az ártáblázat kitöltésével az elektronikus árlejtés során megtett végleges 

ajánlatuknak megfelelő adatokat az ajánlatkérő részére. 

 

A felolvasólap és az ártáblázat benyújtásának címe megegyezik az ajánlatok 

benyújtásának címével. A felolvasólap és az ártáblázat benyújtása egy példányban 

történik. A dokumentumok aláírásának szabályai megegyeznek az ajánlat aláírásának 

szabályaival.  

 

A rendszer további szabályairól a felhasználói kézikönyv rendelkezik, ami a rendszerből a 

regisztrált ajánlattevők részére elérhető és letölthető. 
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Az elektronikus árlejtés lefolytatására szolgáló informatikai rendszer jellemzői, valamint a 

rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges technikai előírások (a 257/2007. (X.4.) Korm. 

rendelet 18.§ (2) bekezdés g) pont szerint). 

 

Elektronikus árlejtés az Electool Hungary Kft. (továbbiakban: Electool) e-Aukció (azaz 

elektronikus árlejtés) rendszerén keresztül kerül lefolytatása.  

 

A feltöltendő dokumentumok az operációs rendszer függvényében az általános feltöltési 

állomány szerint történik (pdf; doc; xls). A rendszerben az Ajánlatkérő előre beállítja, hogy az 

Ajánlattevő az Ajánlatkérő által kért adato(ka)t feltöltheti, értéklistából kiválaszthatja, vagy 

szabad mezőbe beírhatja. 

 

Az elektronikus árlejtési rendszer használatát az Electool Hungary Kft. (továbbiakban 

Electool) az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja: 

 

Operációs rendszer: Microsoft Windows XP/Vista/7/8,10, GNU/Linux 

Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 9, 10, 11, Mozilla Firefox 45.0 vagy újabb 

verzió.   

A rendszerkövetelményekkel kapcsolatban további információval az Electool Hungary Kft. 

HelpDesk szolgáltatása a support@fluenta.eu e-mail címen és a +36-1-8555-999 

telefonszámon áll rendelkezésre. 

 

Ezúton javasoljuk az ajánlattevők részére, hogy az elektronikus árlejtés rendszerébe, annak 

megismerése céljából minél hamarabb regisztráljanak.  

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikus árlejtésen való részvétel feltétele a rendszerbe 

történő regisztrálás!  

 

A regisztráció az Árlejtési értesítőben megadott elérhetőségeken történhet. 

 

 

Az árlejtésen elért első helyezés nem jelenti automatikusan a közbeszerzési eljárásban a 

nyertességet! 

 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a szerződés teljesítéséhez 

rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően 

nem az ajánlatok bontásának megkezdésekor, hanem az elektronikus árlejtés lezárását követő 

tájékoztatás [257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés] során ismertetheti. 

 

Az ajánlatkérő az elektronikus árlejtés lezárása után elvégzi az ajánlatok végleges értékelését. 

Az ajánlatkérő az ajánlatok végleges értékelése során alkalmazza a Kbt. 69. § (4)-(7) 

bekezdések rendelkezéseit. 
 

  

mailto:support@fluenta.eu
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A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás 
 

A Kbt. 73. § (5) bekezdése értelmében tájékoztatásként közöljük azoknak a szervezeteknek a 

nevét, amelyektől tájékoztatást kaphatnak a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon 

környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során 

meg kell felelni.  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium (munkabiztonság) 
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tár 2-4. 

Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 

Web: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 

 

A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása az alábbiak szerint 

történik: 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya Munkavédelmi 

Információs Szolgálatot (MISZ) működtet: 

Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-292  

E-mail cím: munkaved-info@ommf.gov.hu 

 

A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok 

Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályai (elérhetőségeik 

megtalálhatóak a http://www.ommf.gov.hu/index.php honlapon az 

„Elérhetőségek/Munkavédelmi felügyelőségek” menüpont alatt) segítik 

tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és a munkavállalókat, a 

munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket munkavédelemmel 

kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében. 

 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat  
Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.  

Tel.: 06-1- 477-5700  

Fax: 06-1- 477-5800  

Honlap: www.munka.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászati munkavédelem) 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. 

Tel.: 06-1/301-2900 (központi telefonszám) 

Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-258 

E-mail cím: hivatal@mbfh.hu 

 

2015. április 01-től a megyei kormányhivatalokba integrálódott területi 

bányakapitányságok elérhetősége és illetékességi területe megtalálható a 

www.mbfh.hu honlapon az „Elérhetőség/Korábbi bányakapitányságok” menüpont 

alatt. 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

Telefonszám: +36-1-412-9742 

E-mail cím: info@szgyf.gov.hu 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
http://www.ommf.gov.hu/index.php
http://www.munka.hu/
mailto:hivatal@mbfh.hu
http://www.mbfh.hu/
mailto:info@szgyf.gov.hu
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Honlap: www.szgyf.gov.hu 

 

A megyeszékhelyeken a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság megyei 

kirendeltségei (elérhetőségeik megtalálhatóak a www.szgyf.gov.hu honlapon) adnak 

tájékoztatást a gazdasági szereplőknek. 

 

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 

1054 Budapest, Báthory u. 10. 

06-1-795-54-78 

tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 
 

  

http://www.szgyf.gov.hu/
http://www.szgyf.gov.hu/kirendeltségek
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TARTALOMJEGYZÉK
3
 

(a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke) 

 

Irat megnevezés oldal 

Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint   

Tartalomjegyzék   

Egységes európai közbeszerzési dokumentum  

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint   

Nyilatkozat az elektronikus formában benyújtott ajánlatról   

Nyilatkozat a biztosíték rendelkezésre bocsátásáról  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint, Kkvt. szerinti minősítésről   

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (nemleges nyilatkozat is 

kötelező!) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése a)-b) pontja szerint (nemleges nyilatkozat is 

kötelező!) 

 

NYILATKOZAT VÁLTOZÁS-BEJEGYZÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRÓL ÉS 

A KÉRELEM, ÉS AZ ANNAK ÉRKEZÉSÉRŐL A CÉGBÍRÓSÁG ÁLTAL 

MEGKÜLDÖTT IGAZOLÁSA. (ADOTT ESETBEN) 

 

JOGUTÓDLÁS 

 

Közös ajánlattétel (adott esetben)   

Nyilatkozat a közös ajánlattételről (adott esetben)  

Együttműködési megállapodás (adott esetben)  

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján (Jelen 

nyilatkozatot az ajánlatba nem kell csatolni, a részletes igazolásokat az 

ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja alapján (Jelen 

nyilatkozatot az ajánlatba nem kell csatolni, a részletes igazolásokat az 

ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 67. §. (4) bekezdése és 321/2015. Korm.rendelet 15.§ (2) 

bekezdésének megfelelően  

 

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdései vonatkozásában az alkalmasság 

igazolásához kapacitást biztosító szervezetről (vagy személyről) (adott esetben) 

 

Nyilatkozat kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről a Kbt. 65. § (7) 

bekezdése szerint, valamint 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. (adott esetben( 

 

a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan  kötelezettségvállalását tartalmazó 

okiratot, amely alátámasztja a szerződés teljesítésében való tényleges és érdemi 

 

                                                           

3 A FENTI TARTALOMJEGYZÉKET A BENYÚJTÁSRA KERÜLŐ AJÁNLAT TARTALMÁNAK MEGFELELŐEN 

AKTUALIZÁLNI KELL! 
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részvételt. amely biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudást, illetve 

a szakmai tapasztalat érvényesülését. 

Nyilatkozat Pénzforgalmi jelzőszámokról (Jelen nyilatkozatot az ajánlatba nem 

kell csatolni, a részletes igazolásokat az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására 

köteles benyújtani) 

 

Nyilatkozat a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től a 321/2015. Korm. rendelet 

19. § (1) a) bekezdésének megfelelően (Jelen nyilatkozatot az ajánlatba nem kell 

csatolni, a részletes igazolásokat az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására 

köteles benyújtani) 

 

Nyilatkozat a referenciákról (Jelen nyilatkozatot az ajánlatba nem kell csatolni, a 

részletes igazolásokat az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles 

benyújtani) 

 

Referencialevelek (adott esetben) (Jelen nyilatkozatot az ajánlatba nem kell 

csatolni, a részletes igazolásokat az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására 

köteles benyújtani) 

 

Nyilatkozat idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben)  

Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)  

Ártáblázat (kitöltött, beárazott költségvetést papír alapon és elektronikus 

adathordozón excel formátumban is csatolni kell!) 

 

Szakmai Ajánlat   

Nyilatkozat műszaki megfelelősségről (kitöltött műszaki nyilatkozatot papír alapon 

és elektronikus adathordozón excel formátumban is csatolni kell!) 

 

 

 

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy legkésőbb a szerződéskötés 

időpontjától rendelkezni fog a gyártó vagy forgalmazó által igazolt, ajánlatkérő által 

előírt szervizháttérrel, továbbá nyilatkoznia kell annak tudomásul vételéről, hogy 

ennek elmaradását ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt a 

szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye, így ajánlatkérő 

mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól. 

 

 

Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy amennyiben az Ajánlattevő az előírt 

szervízszolgáltatással nem rendelkezik legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig, úgy 

annak elmaradása az Ajánlattevő szerződéstől való visszalépésének minősül. 

 

Az előírt szervizháttérrel való rendelkezés igazolása a gyártó vagy  forgalmazó által 

2016. január 1-nél nem régebben kiadott nyilatkozattal. 

 

Az ajánlattevő vonatkozásában, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 

napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát is tartalmaznia kell az ajánlatnak. 

Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a céginformációs szolgálat 

honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető, a céginformációs szolgálat honlapján 

megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a 

körülményre az ajánlatban utalni kell. 

 

Aláírási címpéldány(ok), aláírásmintá(k), meghatalmazás (adott esetben)   

Egyéni vállalkozók esetén az érvényes vállalkozói igazolvány másolata (vagy kérjük 

az egyéni vállalkozói nyilvántartási szám feltüntetését.) 

 

Ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátásának igazolása  

Szakmai ajánlat (a közbeszerzési dokumentáció III/5. sz. dokumentumnak 

megfelelően) 
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FELOLVASÓLAP 
 

az "Aláírópad beszerzése" 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

Az ajánlattevő (közös ajánlattevők)
4
 adatai:  

 

név: 

(megnevezés) 

 

székhely:  

cégjegyzékszám:  

adószám:  

kapcsolattartó neve:  

kapcsolattartó elérhetősége: 

(telefon, fax, e-mail) 

 

 

Értékelési részszempontok: 

 

1. Nettó ajánlati ár (számmal) 

nettó …… HUF 

+ az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA 

2. Műszaki követelmények 

2.1. Felbontás
5
  

...... pixelszám 

2.2. Rendelkezik USB zárral
6
 

igen/nem 

3. 24 hónapon felüli jótállás időtartama (egész hónapban)
7
 

..... hónap 

 
Kelt……………., 2017. ….. hó … napján  

 ….…………………………………………. 
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy 

 meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása) 
 

                                                           
4
 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőt meg kell nevezni, megjelölve a képviseletre feljogosított közös ajánlattevőt. 

5 Legalább 320*200 pixel, és legfeljebb 1920x1200 pixel. A 320*200 pixel alatti megajánlásokat érvénytelennek nyilvánítjuk, az 
1920*1200 pixel feletti megajánlásokat pedig többletponttal nem értékeljük. 
6 Az USB kábel aláírópadból történő véletlen kihúzódása elleni védelem. Megfelelő válasz (igen vagy nem) aláhúzandó. 
7 Hónapokban megadva, azzal, hogy a 24 hónapon felüli jótállás legalacsonyabb időtartama 0 hónap, legmagasabb időtartama 36 hónap. 
A 0 hónapnál alacsonyabb megajánlást tartalmazó ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítjuk. A 36 hónapnál nagyobb vállalásokat is 

elfogadjuk, de többet pontszámmal nem értékeljük. 
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I. KÖTET 

 

 

 

 

 

 

Egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) formanyomtatványa 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján 

Nyilatkozat elektronikus ajánlat tartalmáról 

Nyilatkozat teljesítési és jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról 

Nyilatkozat Kbt. 66. § (4), (6) bekezdése, 65. § (7) bekezdése szerint 

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról 

 

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (ESPD) az 

ajánlattevőnek, illetve közös ajánlattétel esetében valamennyi közös ajánlattevőnek, illetve 

az alkalmasság igazolásába bevont valamennyi kapacitást nyújtó szervezetnek külön-külön 

kell kitöltenie és becsatolnia. 
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I/1. DOKUMENTUM 
 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának 

kitöltési útmutatója 
 
 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az egységes európai közbeszerzési 

dokumentumot (a továbbiakban: ESPD) az ajánlati felhívásban foglaltaknak megfelelően 

kell kitölteni. 

 

Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek külön ESPD-t kell kitöltenie. Az 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szervezet esetén az ESPD külön, 

értelemszerű kitöltése szükséges. 

 

Az ajánlatkérő segítségként az ESPD formanyomtatványában zöld szövegkiemelő színnel 

jelölte az ajánlattevők által kitöltendő szövegrészeket, valamint áthúzással azon részeket, 

amelyeket nem kell kitölteni.   

 

Nyilatkozattétel: 

- kizáró okok vonatkozásában: "III. rész: Kizárási okok"; 

- alkalmassági követelmények vonatkozásában: "IV. rész: Kiválasztási szempontok". 

 

A nyilatkozatok megtétele során felhasználható elektronikusan, ingyenesen elérhető 

nyilvántartások: 

 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal -  

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes 

- Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal - 

http://www.kozrend.hu/ 

- Közbeszerzési Hatóság -  

http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/ 

- Közbeszerzési Hatóság - 

http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kizart-ajanlattevok-hamis-

adatszolgaltatas/ 

- Közbeszerzési Hatóság - 

http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kbt-62--1-bekezdes-q-pont-/ 

- Közbeszerzési Hatóság 

http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/szerzodesszegesek 

- NGM Munkafelügyeleti Főosztály - 

http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/ 

- Igazságügyi Minisztérium - 

www.e-cegjegyzek.hu 

- Gazdasági Versenyhivatal - 

http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kozbeszerzesi_kartellek 

 

http://www.kozrend.hu/
http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kbt-62--1-bekezdes-q-pont-/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/kozbeszerzesi_kartellek
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Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Kormány 

rendelet 6. § és 7. § szakaszaiban foglaltakra, valamint a Közbeszerzések Tanácsának 

Útmutatójában foglaltakra ((KÉ 2017. évi 82. szám / 2017. május 22.)  

 

„6. § (1)
8
 Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló 

adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell 

tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének 

kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e 

rendelet előírja. 

(2) A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a 

III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult. 

7. § (1) A gazdasági szereplők az adott eljárás során benyújtott formanyomtatványban 

található információkat másik közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az abban 

foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő 

által a másik eljárásban megkövetelt információkat. 

(2) A formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a gazdasági szereplő köteles a 

formanyomtatvány I. részében található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és 

nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. 

Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is 

újból megtenni.” 

 

  

                                                           
8
 Megállapította: 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (6). Hatályos: 2017. I. 1-től. 
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Egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa 

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőre vonatkozó információk 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan 

beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást
9
 használták az 

egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos 

lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény
10

 hivatkozási adatai: 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal,  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az 

ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, 

amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. 

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 

kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás 

egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….] 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-

szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és 

kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása
11

 Válasz: 

Név:  Magyar Posta Zrt. 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 

ismertetése
12

: 
"Aláírópad beszerzése" 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási 

szám (adott esetben)
13

: 

- 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb 

információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

  

                                                           
9
 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az 

ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más 

érdekelt felek rendelkezésére. 
10

 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes 

tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény. 

Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes 

tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény 
11

 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés 

esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 
12

 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
13

 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
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II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Azonosítás: Válasz: 

Név: 
[   ] 

Héa azonosító szám (uniós adószám), adott 
esetben: 

Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb 
nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott 
esetben, ha szükséges. 

[   ] 

[   ] 

Postai cím:  [……] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek
14

: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 
középvállalkozás

15
? 

[] Igen [] Nem 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott
16

: A 
gazdasági szereplő védett műhely, szociális 
vállalkozás

17
 vagy védett munkahely-teremtési 

programok keretében fogja teljesíteni a 
szerződést? 
Ha igen, 
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos 
helyzetű munkavállalók százalékos aránya? 
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett 
munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy 
hátrányos helyzetű munkavállalók mely 
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e 
az elismert gazdasági szereplők hivatalos 
jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal 
egyenértékű igazolással (pl. nemzeti 
(elő)minősítési rendszer keretében)? 

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható 

                                                           
14

 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
15

 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról 

(HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.  
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény meghatározása 

szerint. Kérjük a gazdasági szereplő méretét (mikro, kis, közép) is feltüntetni. 
16

 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 
17

 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai 

beilleszkedése. 
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Ha igen: 

Kérjük, válaszolja meg e szakasz további 
részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben 
releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben 
töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen 
töltse ki és írja alá a VI. részt.  

a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék 
vagy az igazolás nevét és a vonatkozó 
nyilvántartási vagy igazolási számot: 
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy 
tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, 
tüntesse fel: 
 
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, 
amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és 
adott esetben a hivatalos jegyzékben elért 
minősítést

18
: 

d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 
kiválasztási szempontra kiterjed? 
Ha nem: 
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor 
töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., 
B., C. vagy D. szakaszában az esettől 
függően, 
ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési 
dokumentumok ezt előírják: 
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a 
társadalombiztosítási járulékok és adók 
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az 
információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
számára, hogy közvetlenül beszerezze azt 
bármely tagország díjmentesen hozzáférhető 
nemzeti adatbázisából? 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat:  

 
 
 
 
 

 
 
a) [……] 
 
b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): 
[……][……][……][……] 

 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 

 
e) [] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……]

19 

Részvétel formája: 
Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz 
részt a közbeszerzési eljárásban?

20 
[] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési 
dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. 

Ha igen: 
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő 
csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus 
feladatokért felelős, ...): 
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők 

 
a:) [……] 
 
 
b): [……] 

                                                           
18

 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
19

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes 
20

 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő 
csoport tagjai: 
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: 

 
 
c): [……] 

Részek Válasz: 

Adott esetben annak a résznek (azoknak a 
részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági 
szereplő pályázni kíván: 

[   ] 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban 

jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: Válasz: 

Teljes név;  

valamint a születési idő és hely, ha szükséges:  

[……] 

[……] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 

Postai cím: [……] 

Telefon: [……] 

E-mail cím: [……] 

Amennyiben szükséges, részletezze a 

képviseletre vonatkozó információkat (a 

képviselet formája, köre, célja stb.)
21

: 

[……] 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Igénybevétel: Válasz: 

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási 

kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. 

részben feltüntetett kritériumoknak és 

szabályoknak való megfelelés során a gazdasági 

szereplő igénybe veszi-e más szervezetek 

kapacitásait?  

[]Igen []Nem 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai 

közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben 

meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki 

szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, 

különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági 

szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.  

Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez 

releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott 

információkat is
22

. 

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI 

SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.) 

Alvállalkozás: Válasz: 

                                                           
21

 Együttes, vagy önálló képviselet. 
22

 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
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Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés 

bármely részét alvállalkozásba adni harmadik 

félnek? 

[]Igen []Nem 

Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja 

fel a javasolt alvállalkozókat:  

[…] 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt 

az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. 

szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra 

(alvállakozói kategóriára) nézve. 
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III. rész: Kizárási okok 

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: 

1. Bűnszervezetben való részvétel
23

; 

2. Korrupció
24

; 

3. Csalás
25

; 

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény
26

; 

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása
27

; 

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái
28

 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében 

foglalt okokat végrehajtó nemzeti 

rendelkezések szerinti büntetőeljárásban 

hozott ítéletekkel kapcsolatos okok: 

Válasz: 

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt 
vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy 

felügyelő testületének tagját, illetve az e 

testületek képviseletére, az azokban való 

döntéshozatalra vagy azok kontrolljára 

vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent 

felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, 

amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, 

vagy amelyben a közvetlenül meghatározott 

kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?  

[] Igen [] Nem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……]
29

 

Amennyiben igen, kérjük,
30

 adja meg a 

következő információkat: 

a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. 

pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet 

okát (okait), 

b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 

 

a) Dátum:[   ], pont(ok): [   ], ok(ok):[   ]
 
 

 

 

b) [……] 

c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett 

                                                           
23

 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi 

kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
24

 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció 

elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, 

a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 

192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában 

foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában 

meghatározott korrupciót is. 
25

 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL 

C 316., 1995.11.27., 48. o.) 
26

 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 

164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az 

említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. 
27

 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való 

felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. 
28

 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok 

védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
29

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
30

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 

megállapítja: 

pont(ok) [   ] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció pontos 

hivatkozási adatai): [……][……][……][……]
31

 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 

olyan intézkedéseket, amelyek a releváns 

kizárási okok ellenére igazolják 

megbízhatóságát
32

 (öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket
33

: 

[……] 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási járulék 

fizetése: 

Válasz: 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes 

kötelezettségét az adók és 

társadalombiztosítási járulékok megfizetése 

tekintetében, mind a székhelye szerinti 

országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, 

ha ez eltér a székhely szerinti országtól? 

[] Igen [] Nem 

 

 

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

a) Érintett ország vagy tagállam 

b) Mi az érintett összeg? 

c) A kötelezettségszegés megállapításának 

módja: 

1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: 

–  Ez a határozat jogerős 

és kötelező? 

– Kérjük, adja meg az ítélet vagy 

a határozat dátumát. 

– Ítélet esetén, amennyiben 

erről közvetlenül rendelkezik, 

a kizárási időtartam hossza: 

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 

kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes 

adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az 

esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, 

vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? 

Adók 
Társadalombiztosítási 

hozzájárulás 

 

a) [……] 

b) [……] 
 

 

c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] 

Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 

 

c2) [ …] 
 

d) [] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, 

részletezze: [……] 

 

a) [……] 

b) [……] 
 

 

c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] 

Nem 

– [……] 
 

– [……] 
 

 

c2) [ …] 
 

d) [] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, 

részletezze: [……] 

Ha az adók vagy társadalombiztosítási (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

                                                           
31

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
32

 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 
33

 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a 

magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  
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járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció 

elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a 

következő információkat: 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
 34

 

[……][……][……]
35

 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK
36

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő 

kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, 

hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát 

takarhat.  

Esetleges fizetésképtelenség, 

összeférhetetlenség vagy szakmai 

kötelességszegés 

Válasz: 

A gazdasági szereplő tudomása szerint 

megszegte-e kötelezettségeit a 

környezetvédelmi, a szociális és a munkajog 

terén
37

? 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 

intézkedéseket, amelyek e kizárási okok 

ellenére igazolják megbízhatóságát 

(öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek 

bármelyikében van-e: 
a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy 

felszámolási eljárás alatt áll, vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 

hasonló eljárás következtében bármely hasonló 

helyzetben van
38

, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, 

vagy 
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 
Ha igen: 

– Kérjük, részletezze: 

– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek 

miatt mégis képes lesz az 

alkalmazandó nemzeti szabályokat és 

üzletfolytonossági intézkedéseket 

figyelembe véve a szerződés 

teljesítésére
39

. 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 
 

 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

                                                           
34

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
35

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes 
36

 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
37

 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint 
38

 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
39

 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek 

valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül 

abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. 
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Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[……][……][……]
40 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos 

szakmai kötelességszegést
41

?  

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem, 
 

 [……] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket:  

[……] 

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny 

torzítását célzó megállapodást más gazdasági 

szereplőkkel? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

[…]
42

 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 

bármilyen összeférhetetlenségről
43

 a 

közbeszerzési eljárásban való részvételéből 

fakadóan? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

[…] 

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely 

hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az 

ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a 

közbeszerzési eljárás előkészítésében? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

[…] 

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely 

korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy 

ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés 

vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat 

előtti megszüntetését vagy az említett korábbi 

szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést 

vagy egyéb hasonló szankciókat? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a 

következőket? 

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve 

a kiválasztási kritériumok teljesülésének 

ellenőrzéséhez szükséges információk 

[] Igen [] Nem 

                                                           
40

 Igazságügyi Minisztérium www.ecegjegyzek.hu 
41

 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

meghatározásait. 
42

 Gazdasági Versenyhivatal www.gvh.hu 
43

 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek 

szerint. 
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szolgáltatása során nem tett hamis 

nyilatkozatot, 

b) Nem tartott vissza ilyen információt, 

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, 

és 

d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy 

olyan bizalmas információkat megszerezni, 

amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának 

számára a közbeszerzési eljárásban, vagy 

gondatlanságból olyan félrevezető 

információkat szolgáltatni, amelyek érdemben 

befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra 

vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket. 

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ 

AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

Tisztán nemzeti kizárási okok
44

 Válasz: 

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 

tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 

vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok meghatároznak? 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban megkívánt 

dokumentáció elektronikus formában 

rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]
45, 46

 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok 

fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázási intézkedéseket?  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket:  

[] Igen [] Nem 

 

 

[……] 

 

  

                                                           
44

 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés: Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja, 

illetve e), f), g), k), l),p) és q) pontjai. 
45

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
46

 Igazságügyi Minisztérium www.e-cegjegyzek.hu; Közbeszerzési Hatóság 

http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltott-ajanlattevok/; Közbeszerzési Hatóság 

http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kizart-ajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas/; Közbeszerzési 

Hatóság http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kbt-62--1-bekezdes-q-pont-/; Közbeszerzési Hatóság 

http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/szerzodesszegesek/; Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti 

Főosztály http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/; Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes; Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal http://www.kozrend.hu/ 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.kozrend.hu/
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IV. rész: Kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontokat illetően ( szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági 

szereplő kijelenti a következőket: 

: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE
47

 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy 

a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 

közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész  

szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene 

töltenie: 

Minden előírt kiválasztási szempont 

teljesítése 

Válasz: 

Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: [] Igen [] Nem 

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben 

az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési 

dokumentumokban. 

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére Válasz: 

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 

tagállamának vonatkozó szakmai vagy 

cégnyilvántartásába
48

: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[…] 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 

szerződéseknél: 
A gazdasági szereplőnek meghatározott 

engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy 

meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie 

ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési 

helye szerinti országban az adott szolgáltatást 

nyújthassa?  

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és 

jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e 

ezzel: [ …] [] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben 

az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

                                                           
47

 Amennyiben nem egyedül felel meg az alkalmassági feltételeknek, hanem közös 

ajánlattevőként, vagy kapacitást biztosító szervezet segítségével, akkor kérjük, hogy itt ne 

jelölje se a "nem", se az "igen" választ, hanem hagyja őket üresen, és a IV. rész B [6) pont - 

P/1] és C [1b) pont - M/1] pontjait töltse ki értelemszerűen. 
48

 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek 

egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük. 
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előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési 

dokumentumokban. 

Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves 

árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 

pénzügyi évben a következő: 

És/vagy 
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves 

árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy 

a közbeszerzési dokumentumokban előírt 

számú évben a következő
49

 (): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) 

árbevétele a szerződés által érintett üzleti 

területre vonatkozóan, a vonatkozó 

hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott módon az 

előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: 

És/vagy 
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves 

árbevétele a területen és a vonatkozó 

hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt számú évben a 

következő
50

: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 

 

 

 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 

árbevételre vonatkozó információ nem áll 

rendelkezésre a kért időszak egészére 

vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági 

szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az 

időpontot, amikor megkezdte üzleti 

tevékenységét: 

[……] 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott pénzügyi mutatók
51

 

tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy 

az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a 

következő(k): 

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

(az előírt mutató azonosítása – x és y
52

 aránya - 

és az érték): 

[……], [……]
53

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 

5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási 

összege a következő: 

[……],[……][…]pénznem 

 

                                                           
49

 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
50

 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
51

 Pl. az eszközök és a források aránya. 
52

 Pl. az eszközök és a források aránya. 
53

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy 

pénzügyi követelmények tekintetében, 

amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban 

meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a 

következőket: 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen 

meghatározott vonatkozó dokumentáció 

elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 

adja meg a következő információkat: 

[……] 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben 

az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 

előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési 

dokumentumokban. 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 

közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán
54

 a gazdasági 

szereplő a meghatározott típusú munkákból 

a következőket végezte:  

Ha a legfontosabb munkák megfelelő 

elvégzésére és eredményére vonatkozó 

dokumentáció elektronikus formában 

rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a 

következő információkat: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

határozzák meg): […] 

Munkák:  […...] 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

1b) Csak árubeszerzésre és 

szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 

szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán
55

 a gazdasági 

szereplő a meghatározott típusokon belül a 

következő főbb szállításokat végezte, vagy a 

következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: 

A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az 

összegeket, a dátumokat és a közületi vagy 

magánmegrendelőket
56

: 

 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

határozzák meg): […] 

Leírás összegek dátumok megrendelők 

    
 

2) A gazdasági szereplő a következő 

szakembereket vagy műszaki 

szervezeteket
57

 veheti igénybe, különös 

[……] 
 

 

                                                           
54

 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi 

tapasztalatot. 
55

 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél 

régebbi tapasztalatot. 
56

 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind 

pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
57

 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a 

gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a 

II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot 

kell kitölteni. 



Magyar Posta Zrt. Közbeszerzési dokumentumok 

„ALÁÍRÓPAD BESZERZÉSE” 

 

35 

 

tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős 

szakemberekre vagy szervezetekre: 

Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési 

szerződések esetében a gazdasági szereplő a 

következő szakembereket vagy műszaki 

szervezeteket veheti igénybe a munka 

elvégzéséhez: 

[……] 

3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása 

érdekében a következő műszaki hátteret 

veszi igénybe, valamint tanulmányi és 

kutatási létesítményei a következők:  

[……] 

4) A gazdasági szereplő a következő 

ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési 

rendszereket tudja alkalmazni a szerződés 

teljesítése során: 

[……] 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy 

teljesítendő szolgáltatások, vagy – 

rendkívüli esetben – különleges célra 

szolgáló termékek vagy szolgáltatások 

esetében: 
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési 

vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben 

szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi 

és kutatási eszközökre és minőségellenőrzési 

intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok
58

 

elvégzését. 

 

 

 

[] Igen [] Nem 

6) A következő iskolai végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkeznek: 

a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, 

és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt 

követelményektől függően) 

b) Annak vezetői személyzete: 

 

 

a) [……] 
 

 

 

b) [……] 

7) A gazdasági szereplő a következő 

környezetvédelmi intézkedéseket tudja 

alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……] 

8) A gazdasági szereplő átlagos éves 

statisztikai állományi létszáma és vezetői 

létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a 

következő volt: 

Év, átlagos statisztikai állományi létszám: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……], 

Év, vezetői létszám: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……] 

9) A következő eszközök, berendezések vagy 

műszaki felszerelések fognak a gazdasági 

szereplő rendelkezésére állni a szerződés 

teljesítéséhez: 

[……] 

10) A gazdasági szereplő a szerződés [……] 

                                                           
58

 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a 

szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 
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következő részére (azaz százalékára) nézve 
59

kíván esetleg harmadik féllel szerződést 

kötni: 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében: 

A gazdasági szereplő szállítani fogja a 

leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, 

leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem 

kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; 

Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá 

kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani 

az előírt hitelességi igazolásokat. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében: 

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 

szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 

hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos 

minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok 

által kiállított bizonyítványokat, amelyek 

műszaki leírásokra vagy szabványokra való 

egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek 

megfelelőségét? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg 

ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb 

bizonyítási eszközök bocsáthatók 

rendelkezésre: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben 

a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy 

a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Minőségbiztosítási rendszerek és 

környezetvédelmi vezetési szabványok 

Válasz: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 

független testület által kiállított igazolást, amely 

tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes 

meghatározott minőségbiztosítási 

szabványoknak megfelel, ideértve a 

fogyatékossággal élők számára biztosított 

hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

[……] [……] 
 

 

                                                           
59

 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy 

részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a 

teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai 

közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. 
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okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 

bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre 

a minőségbiztosítási rendszert illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 

független testület által kiállított igazolást, amely 

tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt 

környezetvédelmi vezetési rendszereknek 

vagy szabványoknak megfelel? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 

bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre 

a környezetvédelmi vezetési rendszereket 

vagy szabványokat illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

[……] [……] 
 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a 

párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére 

alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az 

információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok 

típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a 

hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. 

Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség 

esetében: 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz: 

A gazdasági szereplő a következő módon felel 

meg a részvételre jelentkezők számának 

csökkentésére alkalmazandó objektív és 

megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy 

szabályoknak: 

Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy 

egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse 

fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági 

szereplő rendelkezik-e a megkívánt 

dokumentumokkal: 

Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 

valamelyike elektronikus formában 

rendelkezésre áll
60

, kérjük, hogy mindegyikre 

nézve adja meg a következő információkat: 

[….] 

 

 

 

[] Igen [] Nem
61

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]
62

 

 

  

                                                           
60

 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
61

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
62

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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VI. rész: Záró nyilatkozat 

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–

V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.  

 

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre 

képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben: 

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy 

bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül 

hozzájusson a kiegészítő iratokhoz
63

, vagy 

b) Legkésőbb 2018. április 18-án
64

 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció. 

 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Magyar Posta Zrt. hozzáférjen a jelen egységes európai 

közbeszerzési dokumentum II-V. részében az "Aláírópad beszerzése" tárgyú, az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában ..... hivatkozási számon közzétett közbeszerzési eljárás céljára megadott 

információkat igazoló dokumentumokhoz.  

 

Kelt……………., 2017. ….. hó … napján  

 ….…………………………………………. 
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy 

 meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása) 
 

  

                                                           
63

 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó 

hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő 

szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a 

hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.  
64

 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától 

függően. 
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I/2. DOKUMENTUM 

 

 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt tartalommal 
 

 
 

Alulírott ... << ajánlattevő képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << ajánlattevő neve 

>> ... (... << ajánlattevő székhelye >> ...) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai 

kijelentem/kijelentjük, hogy a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 azonosító jelű, 

"Hivatalos küldeménykövető" megnevezésű kiemelt projekt megvalósítása keretében 

meghirdetett "Aláírópad beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásában, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációban, továbbá az ajánlattevők 

által feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott követelményeket megismertük, 

és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk.  

 

Egyúttal nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy kötelezettséget vállalunk a szerződés 

megkötésére, valamint az abban foglaltak teljesítésére az ajánlatban megadott, 

ellenszolgáltatásért a beálló ajánlati kötöttségnek megfelelően. 

 

Kelt……………., 2017. ….. hó … napján  

 ….…………………………………………. 
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy 

 meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása) 
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I/3. DOKUMENTUM 

 

 

Nyilatkozat az elektronikus formátumban benyújtott ajánlat 

megegyezőségéről 

 

 

 

Alulírott ... << ajánlattevő képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << ajánlattevő neve 

>> ... (... << ajánlattevő székhelye >> ...) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 azonosító jelű, "Hivatalos küldeménykövető" 

megnevezésű kiemelt projekt megvalósítása keretében meghirdetett, "Aláírópad 

beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlat 

elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható *.pdf file) 

példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal teljes mértékben megegyezik. 

 

Kelt……………., 2017. ….. hó … napján  

 ….…………………………………………. 
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy 

 meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása) 
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 I/4. DOKUMENTUM 

 

 

Nyilatkozat a biztosíték rendelkezésre bocsátásáról 
 

 

 

Alulírott ... << ajánlattevő képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << ajánlattevő neve 

>> ... (... << ajánlattevő székhelye >> ...) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai 

a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 azonosító jelű, "Hivatalos küldeménykövető" 

megnevezésű kiemelt projekt megvalósítása keretében meghirdetett, "Aláírópad 

beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy: 

- az opció nélküli alapmennyiség vonatkozásban az áfa nélkül számított 

ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § 

(4) bekezdése szerint a szerződés hatálybalépéséig rendelkezésre bocsátjuk; 

- mind az opció nélküli alapmennyiség, mind pedig a vételi jog gyakorlása esetén az 

azzal érintett mennyiség vonatkozásban az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 

%-ának megfelelő összegű hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére 

kikötött biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint a rendelkezésre állási 

kötelezettség kezdetének időpontjakor (a szerződésszerű teljesítés napjától) 

rendelkezésre bocsátjuk. 

 

 

 

Kelt……………., 2017.  ….. hó … napján  

 ….…………………………………………. 
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy 

 meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása) 
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I/5. DOKUMENTUM 

 

 

Nyilatkozat Kbt. 66. § (4), (6) bekezdése, 65. § (7) bekezdése szerint 
 

 

Alulírott ... << ajánlattevő képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << ajánlattevő neve 

>> ... (... << ajánlattevő székhelye >> ...) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 azonosító jelű, "Hivatalos küldeménykövető" 

megnevezésű kiemelt projekt megvalósítása keretében meghirdetett, "Aláírópad 

beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy: 

 

1. a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján, az általam képviselt ajánlattevő  

- a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak
65

 minősül VAGY  

- nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 

hatálya alá
66

 

 

2. az alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az ajánlattevő 

igénybe vesz / nem vesz igénybe
67

 

kapacitást biztosító szervezetet. 

 

’Igénybe vesz’ válasz esetén az eljárást megindító felhívás azon pontjának megjelölése, 

amelynek más szervezet/személy kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni: 

……………..  

 

- a kapacitást biztosító szervezet vagy személy megnevezése: 

név:  

cím:  

cégjegyzékszám/ 

egyéni 

vállalkozói 

nyilvántartási 

szám: 

 

adószám:  

                                                           
65 2004. évi XXXIV. tv. 3. § (1) bekezdés 

KKV-nak 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. 

(4)  Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése 

– tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 
66

 Megfelelő aláhúzandó. 
67

 Megfelelő aláhúzandó, és amennyiben igénybe vesz, csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti iratokat, különösen 

a szervezet szerződéses, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot. 
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3. a Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján, nyertességünk esetén a teljesítésbe alvállalkozókat
68

:  

A) nem kívánunk igénybe venni   

B) igénybe kíván venni az alábbi az alábbiak szerint: 

 

a közbeszerzésnek az a része (részei), 

amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni 

az ezen részek tekintetében 

igénybe venni kívánt és az ajánlat 

benyújtásakor már ismert 

alvállalkozó(k) megnevezése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján nyilatkozom/nyilatkozunk továbbá, hogy az 

alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladja meg a szerződés értékének 65%-át.  

 

 

 

Kelt……………., 2017. ….. hó … napján 

 

 ….…………………………………………. 
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy 

 meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása) 

 

 

 

  

                                                           
68

 A megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem megfelelő törlendő, illetve a táblázat kitöltendő (adott esetben)! 
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I/6. DOKUMENTUM 

 

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okokra 

vonatkozóan 

 

 

Alulírott ... << ajánlattevő képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << ajánlattevő neve 

>> ... (... << ajánlattevő székhelye >> ...) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 azonosító jelű, "Hivatalos küldeménykövető" 

megnevezésű kiemelt projekt megvalósítása keretében meghirdetett, "Aláírópad 

beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján 

nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy: 

 

a Magyar Posta Zrt. Ajánlatkérő fenti tárgyban indított közbeszerzési eljárásában 

megkötendő szerződés teljesítéséhez nem veszek/veszünk igénybe a 62. § (1) és (2) 

bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.  

 

 

Kelt……………., 2017. ….. hó … napján 

 

 ….…………………………………………. 

(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, 

vagy 

 meghatalmazott/meghatalmazottak 

aláírása) 
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I/7. DOKUMENTUM 

 

 

 

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról 
 

 

 

Alulírott ... << ajánlattevő képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << ajánlattevő neve 

>> ... (... << ajánlattevő székhelye >> ...) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 azonosító jelű, "Hivatalos küldeménykövető" 

megnevezésű kiemelt projekt megvalósítása keretében meghirdetett, "Aláírópad 

beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy: 

 

 

 

1. cégünk esetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban, és a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről 

a cégbíróság által megküldött igazolást ajánlatunkhoz csatoljuk; 

 

2. cégünk esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban
69

 

 

 

 

 

Kelt……………., 2017. ….. hó … napján 

 

 ….…………………………………………. 
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy 

 meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása) 
 

  

                                                           
69

 A megfelelő aláhúzandó, és az 1. pont esetében a csatolni kell az ajánlathoz cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
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I/8. DOKUMENTUM 

 

Nyilatkozat Szerződéskötési feltétel fennállásáról  
 

 

Alulírott ... << ajánlattevő képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << ajánlattevő neve 

>> ... (... << ajánlattevő székhelye >> ...) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 azonosító jelű, "Hivatalos küldeménykövető" 

megnevezésű kiemelt projekt megvalósítása keretében meghirdetett, "Aláírópad 

beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy: 

 

legkésőbb a szerződéskötés időpontjától rendelkezni fogok/unk a gyártó vagy forgalmazó 

által igazolt, ajánlatkérő által a szerződéstervezet 9.1. és 9.2. pontban előírt 

szervizháttérrel, továbbá nyilatkozom/unk annak tudomásul vételéről, hogy ennek 

elmaradását az ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt a szerződéstől való 

elállásnak vagy felmondásnak lenne helye, így ajánlatkérő mentesül a szerződés 

megkötésének kötelezettsége alól. 

 

 

 

 

Kelt……………., 2017. ….. hó … napján 

 

 ….…………………………………………. 

(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, 

vagy 

 meghatalmazott/meghatalmazottak 

aláírása) 
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II. KÖTET 

 

 

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) formanyomtatványában tett 

nyilatkozatok alátámasztására szolgáló igazolások, nyilatkozatok, egyéb 

dokumentumok 

 

 

 

 

 

Az ajánlatkérő segítségképpen közreadja az ESPD-ben tett nyilatkozatok alátámasztására 

szolgáló iratmintákat, amelyeket a Kbt. 69. § (4) bekezdés alkalmazásával vizsgál. 

 

Kérjük, hogy a dokumentumok közreadott sorrendjét benyújtásukkor lehetőség szerint 

betartani szíveskedjenek. 

 

 

 

 

 

 
  



Magyar Posta Zrt. Közbeszerzési dokumentumok 

„ALÁÍRÓPAD BESZERZÉSE” 

 

48 

 

II/1. DOKUMENTUM 

Nyilatkozat kizáró okokról70
 

 

Alulírott ... << ajánlattevő képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << ajánlattevő neve >> ... 

(... << ajánlattevő székhelye >> ...) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a Magyar 

Posta Zrt., mint ajánlatkérő által indított, a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 

azonosító jelű, "Hivatalos küldeménykövető" megnevezésű kiemelt projekt megvalósítása 

keretében meghirdetett, "Aláírópad beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban, 

büntetőjogi felelősségem/felelősségünk teljes tudatában akként nyilatkozom/nyilatkozunk, 

hogy: 

 

Az általam/általunk képviselt cégre, mint ajánlattevőre nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) 

bekezdései szerinti kizáró okok, és nem veszünk igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá 

tartozó kapacitás nyújtó szervezetet, alvállalkozót.  A kizáró okok igazolására: 

 

1.1. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjai kapcsán 
 

(   ) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott 

tőzsdén jegyeznek 

 

vagy: 

 

(  ) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott 

tőzsdén nem jegyeznek, és egyúttal nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy cégünk tekintetében a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 

évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rd) alpontjai szerint definiált valamennyi tényleges 

tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 

ajánlatunkhoz csatoljuk71 az alábbiak szerint: 

 

Nyilatkozat a Kbt. 62. 

§ (1) bekezdés k) pont 

kb) alpont 

tekintetében: 

 

Cégünk vonatkozásában a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont 

ra)-rd) alpontjai szerinti tényleges tulajdonosok definiálhatóak: 

 

(   ) IGEN, az alábbiak szerint: 

név: (   ) 

állandó lakhely: (   ) 

 

(   ) NEM, nincs a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rd) 

alpontja szerint definiálható tényleges tulajdonos. 

Nyilatkozat a Kbt. 62. 

§ (1) bekezdés k) pont 

kc) alpont 

tekintetében: 

 

Cégünk vonatkozásában olyan jogi személy vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezet, amely vállalkozásunkban közvetetten 

vagy közvetlenül több mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati 

joggal rendelkezik: 

 

(   ) NINCS  

 

(   ) VAN, az alábbiak szerint: 

cégnév: (   ) 

székhely: (   ) 

 

Fenti jogi személy/személyes joga szerint jogképes szervezet 

                                                           
70

 Közös ajánlattétel esetében ajánlattevőnként kérjük benyújtani! 
71 A táblázat szükség esetén bővíthető. 
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vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában 

hivatkozott kizáró feltételek NEM állnak fenn.  

 

Kelt……………., 2017. ….. hó … napján  

 ….…………………………………………. 
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy 

 meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása) 
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II/2. DOKUMENTUM 

 

 

 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjai, valamint a Kbt. 62. 

§ (2) bekezdése szerinti kizáró okokról72,73
 

 

 

 

 

Alulírott ... << ajánlattevő képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << ajánlattevő neve 

>> ... (... << ajánlattevő székhelye >> ...) ajánlattevő kötelezettségvállalásra 

jogosultja/jogosultjai a Magyar Posta Zrt., mint ajánlatkérő által indított, a KÖFOP-1.0.0-

VEKOP-15-2016-00026 azonosító jelű, "Hivatalos küldeménykövető" megnevezésű 

kiemelt projekt megvalósítása keretében meghirdetett, "Aláírópad beszerzése" tárgyú 

közbeszerzési eljárásban, büntetőjogi felelősségem/felelősségünk teljes tudatában akként 

nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés a) és e) pontjában, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdéseiben meghatározott 

kizáró okok. 

 

 

Kelt……………., 2017. ….. hó … napján  

 ….…………………………………………. 

(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy 

 meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása) 

 

 

  

                                                           
72

 Közös ajánlattétel esetében ajánlattevőnként kérjük benyújtani! 
73

 Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdése a) és e), továbbá a (2) bekezdésben meghatározott 

kizáró okok vonatkozásában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 

valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

8. § a) pontja alapján közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot 
kell benyújtani! 
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II/3. DOKUMENTUM 

 

 

 

 

Cégokmányok 
 

 

A cégokmányokat az alábbiaknak megfelelően kell külön-külön csatolni az 

ajánlatban: 

 

 az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló 

cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, aláírásmintái; 

 

 a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k) 

esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos 

meghatalmazás példánya; 

 

 a felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű 

másolata (Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a céginformációs 

szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető és az ott fellelhető 

adatok 60 napnál nem régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján 

megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a 

körülményre az ajánlatban utalni kell). 
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II/4. DOKUMENTUM 

 

 

 

P/1 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA74
 

 

 

NYILATKOZAT PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMOKRÓL 

 

Alulírott ... << ajánlattevő képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << ajánlattevő neve 

>> ... (... << ajánlattevő székhelye >> ...) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 azonosító jelű, "Hivatalos küldeménykövető" 

megnevezésű kiemelt projekt megvalósítása keretében meghirdetett, "Aláírópad 

beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk az eljárást 

megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban az alábbi pénzforgalmi 

jelzőszámokkal rendelkezett: 

 

 

Számlavezető pénzintézet neve 

Bankszámla 

pénzforgalmi 

jelzőszáma 

Számlanyitás dátuma 

   

   

 

 

A vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlák felsorolása: 

 

Számlavezető pénzintézet neve 

Bankszámla 

pénzforgalmi 

jelzőszáma 

Számla nyitásának és 

zárásának dátuma 

   

   

 

 

Kelt……………., 2017. ….. hó … napján  

 ….…………………………………………. 
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy 

 meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása) 

 

 

 

 

  

                                                           
74

 Kérjük jelen nyilatkozat után csatolni az ajánlatban a számlavezető pénzügyi intézményektől származó, az 

eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónap során vezetett valamennyi 

pénzforgalmi számlára vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű igazolást. 
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II/5. DOKUMENTUM 

 

 

M/1 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA 
 

NYILATKOZAT 

 

az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 év közbeszerzés tárgyából 

származó legjelentősebb munkáiról, és az ahhoz kapcsolódó referencia-igazolások 

 

Alulírott ... << ajánlattevő képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << ajánlattevő neve 

>> ... (... << ajánlattevő székhelye >> ...) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 azonosító jelű, "Hivatalos küldeménykövető" 

megnevezésű kiemelt projekt megvalósítása keretében meghirdetett, "Aláírópad 

beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: 

 

 

A szállítás 

tárgyának rövid 

leírása 

 Szállított termék 

mennyisége 

(darab), 

 

Teljesítés 

ideje
75

 

Nyilatkozat, hogy a 

teljesítés az 

előírásoknak és a 

szerződésnek 

megfelelően történt-e
76

 

Szerződést kötő 

másik fél neve, 

elérhetősége, 

kapcsolattartó neve, 

elérhetősége 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Kelt……………., 2017. ….. hó … napján  

 ….…………………………………………. 
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy 

 meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása) 
 

 

 

  

                                                           
75

 Kezdés (év/hó/nap) – befejezés (év/hó/nap). 
76

 Igen/nem 
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II/6. DOKUMENTUM 

 

 

Referenciaigazolás minta77
 

 

 

A szerződést kötő másik fél (megbízó) neve: 

 

Megrendelő címe: 

 

 

A szerződést teljesítő megbízott megnevezése: 

 

Megrendelő címe: 

 

 

A teljesítés ideje (naptári napban megjelölt "tól-ig" időtartam (év/hó/nap) feltűntetésével): 

 

 

A szállított termék mennyisége (darab): 

 

 A szállított termék részletes ismertetése, műszaki, szakmai jellemzői: 

 

 

Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e: 

 

 

A referenciáról információt adó személy  

 

 neve: 

 beosztása: 

 címe: 

 telefonszáma: 

 faxszáma: 

 e-mail címe: 

 

dátum 

 

aláírás 

 

  

                                                           

77 Minden egyes referencia esetében egyenként, külön-külön kell kitölteni ezt a formanyomtatványt, és 

referenciát igazolónak kell aláírnia ezt a formanyomtatványt. 

A referenciaigazolások akkor fogadhatók el, ha azokból kétséget kizáróan megállapíthatók az igazolt 

referencia munka és az adott, előírt alkalmassági minimumkövetelmény közötti megfelelés. 
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III. KÖTET 

 

 

A jelen kötet az ajánlattételt elősegítő egyéb dokumentumokat tartalmazza, amelyeket 

az ajánlat részeként nem kell becsatolni.  
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III/1. DOKUMENTUM 

 

Értékelési módszertan 
 

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték 

arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékeli. 

 

Részszempont/alszempont Súlyszám 

1. 
Ajánlati ár 
nettó Ft 
(Ártáblázat Összesített ajánlati ár sora) 

60 

2. Műszaki követelmények 20 

 

2.1 

Felbontás 

pixel 
(legalább 320*200 pixel, legfeljebb 1920*1200 pixel) 

15 

2.2 

Rendelkezik USB zárral 

igen/nem 

(az USB kábel aláírópadból történő véletlen kihúzódása elleni 

védelemmel) 

5 

3. 

24 hónapon felüli jótállás időtartama 

hónap  

(a 24 hónapon felüli jótállás legalacsonyabb időtartama 0 hónap, 

legmagasabb időtartama 36 hónap; a 0 hónapnál alacsonyabb 

megajánlást tartalmazó ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítjuk; a 36 

hónapnál nagyobb vállalásokat is elfogadjuk, de többet pontszámmal 

nem értékeljük) 

20 

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó és felső határa: 

 

1-100 pont 

 

A "Műszaki követelmények" értékelési szempont 2.1 "Felbontás" alszempontja esetében az 

értékelés alapját az összpixelszám/1000 képezi (pl. 320*200 = 64000/1000 = 64) . 

 

Az 1920*1200 pixelnél nagyobb megajánlott felbontás esetén 1920*1200 pixellel 

számolunk. 

 

A 3. bírálati részszempont esetében a 24 hónapon felüli jótállás időtartamát kell feltüntetni 

hónapokban megadva, azzal, hogy a 24 hónapon felüli jótállás legalacsonyabb időtartama 

0 hónap, legmagasabb időtartama 36 hónap. A 0 hónapnál alacsonyabb megajánlást 

tartalmazó ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítjuk. A 36 hónapnál nagyobb vállalásokat is 

elfogadjuk, de többet pontszámmal nem értékeljük 

 

  

A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti 

pontszámot: 
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Az 1. részszempontra adott ajánlat a fordított arányosítás módszerével kerül értékelésre 

az alábbi képlet alapján:  

 

P = (Alegjobb : Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin 

ahol  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke  

 

A 2.1. alszempontra és a 3. részszempontra adott ajánlat az egyenes arányosítás 

módszerével kerül értékelésre az alábbi képlet alapján: 

 

P = (Avizsgált : Alegjobb) x (Pmax - Pmin) + Pmin 

ahol  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke 

 

A 2.2 részszempontra adott ajánlat az abszolút pontozás módszerével kerül értékelésre, 

ahol az "igen" válasz 100 pontot, a "nem" pedig 1 pontot ér. 

 

Az egyes szempontokra adott pontszámok ezt követően, az adott szempontokhoz tartozó 

súlyszámmal felszorzásra kerülnek, és ezeknek az eredménye a súlyozott pontszám. Az az 

ajánlat az összességében legelőnyösebb melynek a súlyozott pontszámok összeadásának 

eredménye, azaz a súlyozott összpontszáma a legnagyobb. 

 

Az ajánlatkérő a súlyozott összpontszámot két tizedes jegyre kerekítve vizsgálja.  
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III/2. DOKUMENTUM 

 

 

Szerződéstervezet 
 

 

amely létrejött egyrészről a 

Magyar Posta Zrt. 

Székhely:     

Cégjegyzékszám:    

Adóigazgatási szám:    

EU adószám:     

Statisztikai számjel:    

Belföldi számlavezető pénzintézete:   

Belföldi pénzforgalmi jelzőszám:   

Képviseli:      

mint vevő (a továbbiakban: Vevő), 

 

másrészről a(z) 

………………… 

EU adószám: 

Belföldi pénzforgalmi jelzőszám:   

Székhely:      

Cégjegyzékszám:     

Adóigazgatási szám:     

Statisztikai számjel:     

Képviseli:      

mint eladó (a továbbiakban: Eladó) 

 

Vevő és Eladó együttesen: felek (a továbbiakban: Felek) között  

 

az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint. 

 

 

1. Előzmények 

 

1.1. Felek jelen adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) előzményeként rögzítik, 

hogy Vevő a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 számú "Hivatalos 

küldeménykövető" megnevezésű kiemelt projekt keretében az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában ……. számon 2017. …………. napján megjelent ajánlati 

felhívással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) Második Rész XV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított 

"Aláírópad beszerzése" tárgyban. 

 

1.2. Az 1.1. pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás nyertese a jelen Szerződés Eladója 

lett. 

 

1.3. A Kbt. 131. § (2) alapján az Megbízott ajánlatának elemei, melyek értékelésre 

kerültek: 

1. ajánlati ár (nettó HUF): 
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2.műszaki követelmények: 

2.1. felbontás:       pixel 

2.2. Rendelkezik USB zárral  (igen/nem) 

3. 24 hónapon felüli jótállás időtartama                    hónap  

 

 

 

1.4. Felek a Szerződést a közbeszerzési eljárás dokumentumai, így az ajánlati felhívás, az 

ajánlati dokumentáció és Eladó által 2017. ……. napján benyújtott írásbeli ajánlata (a 

továbbiakban: Ajánlat) alapján kötik meg. 

 

2. A Szerződés tárgya, tartalma 

2.1. Eladó elad, Vevő megvesz 4053 db (fix mennyiség), a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jelen Szerződésben meghatározott műszaki paramétereknek 

megfelelő aláírópadot (továbbiakban: Eszköz).  

 

2.2. Vevő 1200 db aláírópadra (opcionális mennyiség) Vevő részére - a Ptk. 6:225. § (1) 

bekezdés alapján - vételi jogot alapít.  A vételi jog Vevő számára megrendelési 

kötelezettséget nem jelent. Eladó kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy 

nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha Vevő nem 

vagy csak részben él a vételi jogával. 

 

2.3. Az Eszközök részletes műszaki leírását az 1.1. pontban hivatkozott közbeszerzési 

eljárás ajánlati dokumentációjának részét képező műszaki specifikáció és az Ajánlat 

tartalmazza.  

 

2.4. Vevő az Eszközök használatával a Kbt. 3. § 34. pontja szerint minősülő egyetemes 

postai szolgáltatásokat is biztosítja.  

 

2.5. A Szerződés alapján Eladó az Eszközök tulajdonjogának átruházására, Vevő a 

Szerződéses ellenérték megfizetésére és az Eszközök átvételére köteles. Eladó köteles 

továbbá valamennyi Eszköz vonatkozásában a jótállás időtartama alatt (…. hónap 

időtartamban) előírt a jótállás körébe tartozó karbantartásokat és javításokat elvégezni. 

 

2.6. Eladó kijelenti, hogy a 2.1.-2.2. pontban foglalt Eszközök szállítása tekintetében a 

szerződésszerű teljesítéshez szükséges feltételekkel és információkkal teljes körűen 

rendelkezik, ennek alapján a Szerződés teljesítésének részéről nincs akadálya.  

 

2.7. A Szerződés alapját képező - a Szerződés 1.1. pontjában hivatkozott közbeszerzési 

eljárásban keletkezett - dokumentumok (továbbiakban: Közbeszerzési 

Dokumentumok): 

- ajánlati felhívás; 

- ajánlati dokumentáció; 

- a Vevő ajánlatkérőként kiadott kiegészítő tájékoztatásai; 

- az Ajánlat. 

-  
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2.8. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 1.1. pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárás 

során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a Szerződés 

elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt értelmezendőek. A Szerződés 2.7. 

pontjában hivatkozott dokumentumok fizikailag – papír alapon – nem kerülnek 

csatolásra a Szerződéshez, de Felek kölcsönösen kijelentik, hogy ismerik és a 

Szerződés részeként elfogadják azok tartalmát. 

 

2.9. Ha a Szerződés szövege, illetve a Közbeszerzési Dokumentumok között ugyanazon 

kérdésre vonatkozóan bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség merül fel, a 

dokumentumok hierarchiája a következő:  

a) az ajánlati felhívás  

b) az ajánlati dokumentáció 

c) a Vevő ajánlatkérőként kiadott kiegészítő tájékoztatásai 

d) az Ajánlat.  

 

3. A Szerződés ellenértéke, fizetési feltételek 

 

3.1. A Szerződés 2.1 és 2.2. pontja alapján szállítandó eszközök ellenértéke: 

  

3.1.1 A Szerződés alapján szállítandó 2.1. pontban meghatározott (fix mennyiség) 

eszközök teljes ellenértéke (a fix mennyiség Szerződéses ellenértéke)  nettó 

…………..,- Ft + mindenkor hatályos áfa, azaz nettó ……………. forint + mindenkor 

hatályos általános forgalmi adó. 

 

  

3.1.2. A Szerződés alapján szállítandó a 2.2. pontban meghatározott (opcionális 

mennyiség) eszközök teljes ellenértéke (az opcionálisan lehívható mennyiség 

Szerződéses ellenérték)  nettó …………..,- Ft + mindenkor hatályos áfa, azaz nettó 

……………. forint + mindenkor hatályos általános forgalmi adó 

 

3.1.3 A 3.1.1 és a 3.1.2 pontokban meghatározott szerződéses ellenértékek  

meghatározásának alapjául szolgáló, Eladó Ajánlatát képező Ártáblázat - amely a fix  

 és az opcionális mennyiségre vonatkozó bontásban tartalmazza az egységárakat - a 

Szerződés 1. számú mellékletét képezi. 

A fix és az opciós tételek egységára azonos és az opciós jogra tekintettel kerültek 

megállapításra. 

  

3.2. A Szerződés 3.1 pontjában meghatározott Szerződéses ellenértékek teljes körűen 

tartalmazzák mindazon költségek, és ráfordítások ellenértékét - ideértve a jótállási 

kötelezettség teljesítésének valamennyi költségét, a forgalomba hozatallal 

kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a 

teljesítési helyére történő szállítással és átadással kapcsolatban felmerülő költségeket, 

valamint a jótállás időtartama alatt, annak feltételeként előírt kötelező karbantartás és 

javítás költségeit.  

 

Eladót a Szerződéses ellenértéken túl további díjazás, költségtérítés, vagy 

szolgáltatás semmilyen jogcímen nem illeti meg.  
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3.3. Felek a Szerződés 3.1 pontjában meghatározott Szerződéses ellenértékeket a 

Szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintik, melytől eltérő számlázást Vevő nem 

fogad el.  

 

3.4. A Szerződés 2.1. pontja szerinti fix mennyiség pénzügyi teljesítése a KÖFOP-1.0.0-

VEKOP-15-2016-00026. számú, „Hivatalos küldeménykövető” kiemelt projekthez 

(a továbbiakban: Projekt) kapcsolódik, melynek finanszírozására az Európai 

Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából, valamint Vevő 

saját forrásából kerül sor. A támogatási intenzitás aránya 56,377446 %-ban 

támogatás, 43,622554 % saját forrás. 

A Projekt támogatásból finanszírozott összes elszámolható költségének 80,9% a 

konvergencia (KÖFOP) forrásból, 19,1% a KMR (VEKOP) forrásból kerül kifizetésre. 

3.5. Vevő ÁFA visszaigénylési pozíciójára vonatkozóan - az általános forgalmi adóról 

szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 123. §-ában, illetve az 5. számú 

mellékletében foglaltak szerint meghatározott, előzetesen felszámított adó megosztás 

alapján - a szerződés megkötése évében, azaz a 2017. évben (a 2016. évi tény adatok 

alapján) alkalmazandó „ideiglenes” arányosítási hányada 26-74%. Felek 

megállapítják, hogy az arányosítási hányad változása nem jár a tárgyi szerződés 

módosításával. 

3.5.1. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla ÁFA tartalmának 26%-a - Vevő részleges 

ÁFA visszaigénylési pozíciójából adódóan - a Projekt vonatkozásában el nem 

számolható költségnek minősül, amelynek finanszírozása Vevő saját forrásából 

történik. 

3.5.2. A 2.1. pontban meghatározott fix mennyiségre vonatkozó számla nettó 

ellenértéke, továbbá a számla ÁFA tartalmának 74 %-a, a Projekt 

vonatkozásában elszámolható költségnek minősül, amely elszámolható költség 

finanszírozása 56,377446 %-ban támogatásból, 43,622554 %-ban Vevő saját 

forrásából valósul meg. 

3.5.3. A 3.5. pontban foglaltakon felül Vevő saját forrásából finanszírozza továbbá a 

2.2., illetve 4.3. pontban meghatározott, opcionálisan lehívható mennyiségre eső, a 

3.1.2 pontban meghatározott Szerződéses ellenértéket. 

 

3.6. Eladó a 2.1. pontban meghatározott fix mennyiség vonatkozásában  1 db részszámla  

és 1 db végszámla benyújtására jogosult Vevő által a Kbt. 135. § (1) bekezdésében 

foglaltak szerint kiállított teljesítésigazolás alapján az alábbiak szerint. 

 a) 1. részszámla: a szerződés 4.2. pont szerinti második teljesítési ütemhez 

igazodóan a szerződés hatálybalépésétől számított 60 munkanapig, de legkésőbb 

2017.12.29-ig, a 65 db Eszköz szállítását követően 

b) Végszámla: a szerződés hatálybalépésétől számított 210 munkanapig, de 

legkésőbb 2018.08.06-ig 3988 db Eszköz leszállítását követően. 
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Felek megállapodása alapján az első teljesítési ütemben átadott eszközöket,  

figyelemmel arra, hogy az annak keretében átadott 3 példány értéke a beszerzés teljes 

értékéhez képest csekély, ugyanakkor Vevő részére az eszközök átvétele műszaki 

okokból elengedhetetlen, Felek a második ütem keretében számolják el. Továbbá 

Felek eltérnek a Ptk. 6:389. § (2) bekezdésétől, így nem kell a kölcsönszerződés 

szabályait alkalmazni abban az esetben, amikor az egyik fél által nyújtott szolgáltatás 

megelőzi a másik fél által nyújtott pénzszolgáltatást. 

Eladó a 2.2. pontban meghatározott opciós mennyiség vonatkozásában az adott 

megrendelés teljesítését követően 1 db számla benyújtására jogosult Vevő által a 

Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kiállított teljesítésigazolás alapján 

3.7. Vevő részéről a pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítést követően 

kiállított számla alapján - utófinanszírozás keretében -, utólag átutalással történik 

figyelembe véve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában, a 

Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdéseiben, továbbá a Kbt. 135. § (1), és (5)-(6) 

bekezdésében foglaltakat, figyelemmel a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó 

előírásaira. 

 

3.8. Az Eladónak a Vevő teljesítésigazolása kézhezvételét követően kiállított rész-, és 

végszámláján kötelezően fel kell tüntetnie a következőket:  

 

- a jelen Szerződés azonosítószámát és a megrendelés számát 

- a Projekt azonosítóját: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15--2016-00026 

- „A számla közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés elszámolásához 

kapcsolódik” közleményt. 

 

A számla címzettje: 

Magyar Posta Zrt.  

1138 Budapest  

Dunavirág utca 2-6.  

 

A számla benyújtásának helye: 

Magyar Posta Zrt.  

Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság 

Számviteli Osztály Számla Feldolgozó Csoport 

6722 Szeged 

Tisza Lajos krt. 43-45. 

 

3.9. Vevő a Szerződés tárgyát képező teljesítések ellenértékét az Eladó által a 

teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében, a számla igazolt kézhezvételétől 

számított harminc (30) napon belül átutalással fizeti meg az Eladó szerződő felek 

megnevezésénél feltüntetett számlájára. Egyebekben, a jelen pontban megadott 

pénzforgalmi számla, illetve annak módosításának esetén Eladó tudomásul veszi, 

hogy Vevő belföldi illetőségű jogosulttal szemben fennálló fizetési kötelezettségét 

csak cégnyilvántartásban szereplő belföldi pénzforgalmi számlára teljesíti. 

 

3.10. Felek igazolt átadásnak tekintik a Vevő 3.8. pont szerinti számlakézbesítés címére 

tértivevényes küldeményként, ajánlott levélként, illetve futár útján történő 

kézbesítéseket. 
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Egyebekben Vevő kijelenti, hogy a 3.8. pont szerinti számlakézbesítés címére érkező 

valamennyi számla érkeztetése szigorú sorszámozású iktatórendszeren keresztül 

történik, és amelynek nyilvántartása szerinti érkeztetést tekintik Felek a fizetési 

határidő számítása alapjának. 

 

Eladó számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása Eladó felelősségi 

körébe esik. Amennyiben Eladó által kiállított számla nem Vevő számlabenyújtási 

címére érkezik, akkor a számlán feltüntetett fizetési határidő a számlabenyújtási 

késedelem idejével - azaz a 3.8. pont szerinti számlázási címhez történő iktatásba 

vételig - meghosszabbodik. 

 

3.11.  Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okból nem megfelelő (pl. Eladó nem 

csatolt valamely kötelező mellékletet, így Vevő teljesítésigazolását, vagy a számla 

nem tartalmaz valamely kötelezően előírt adatot, illetve közleményt, vagy azt Eladó 

nem a 3.8. pont szerinti címre nyújtja be), Vevő a számlát nem fogadja be és a 30 

naptári napos fizetési határidő a befogadható számla Vevő általi kézhezvételétől 

számítódik.  

 

3.12. Ha Vevő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított eladói számla miatt 

nem tud eleget tenni, úgy Eladó késedelmi kamat iránti követelését kizárja.  

 

3.13. Fizetési késedelem esetén Felek a szerződés aláírásakor hatályos Ptk. szabályait 

tekintik irányadónak. A késedelmi kamat alapja a kiegyenlítetlen követelés értéke, 

mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) 6:155.§-ban meghatározott mérték. 

 

3.14. Vevő tájékoztatja Eladót, hogy az Art. 36/A. § értelmében közbeszerzési eljárás 

nyertesével kötött szerződés alapján kiállított nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó 

összegű számlákat 2009. február 15-ét követően csak úgy lehet kiegyenlíteni, ha a 

jogosult Eladó szerepel a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói adattárban, 

vagy a tényleges kifizetés időpontjától számított 15 napnál nem régebbi nemlegesnek 

minősülő együttes adóigazolást mutat be, ad át, vagy küld meg. 

 

4. A teljesítés helye, határideje 

4.1.  A teljesítés helye: 

 

- az Eszközök leszállításának helye: Magyar Posta Zrt. Informatikai Raktár: 1149 

Budapest, Egressy út 35-51. 

- a jótállás érvényesítésének helye: Magyar Posta Zrt. 1095 Budapest, Dandár u. 

23.  

 

Eladó köteles az Eszközöket a teljesítési helyen belül Vevő által megjelölt helyre 

elhelyezni. 

 

4.2. Eladó a Szerződés 2.1. pontja szerinti (fix mennyiség) Eszközöket három ütemben 

köteles szállítani:  

- az első ütemben: 3 db Eszközt Vevő által megadott szállítási helyre (Informatikai 
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Raktárba) a szerződés hatálybalépésétől számított 22 munkanap végéig 

-  a második ütemben: 62 db Eszközt Vevő által megadott szállítási helyre 

(Informatikai Raktárba) a szerződés hatálybalépésétől számított 60 munkanap 

végéig, de legkésőbb 2017.12.29-ig 

- a harmadik ütemben: a fennmaradó 3988 db Eszközt a szerződés 

hatálybalépésétől számított 210 munkanap végéig, de legkésőbb 2018.08.06-ig. 

 A megjelölt időtartam alatt a 3988 db Eszközt Eladó Vevővel történt előzetes 

írásbeli egyeztetés alapján jogosult kisebb részletekbe megbontva ütemezetten 

szállítani. 

 

Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés jelen pontja szerinti teljesítési 

ütemtervet Felek a Szerződés hatályba lépésekor aktualizálják, figyelemmel a 

Szerződés 1.1. pontjában hivatkozott közbeszerzés feltételes jellegére. 

 

4.3. Vevő a Szerződés 2.2. pontjában meghatározott opcionális mennyiség lehívására 

egyedi írásbeli megrendelőt küld Eladó részére. Az egyedi írásbeli megrendelő 

tartalmazza a lehívni tervezett mennyiséget. Az opció mennyisége: 1200 db 

aláírópad. 
 

4.4. Az Eszközök opcionális mennyiségére vonatkozó vételi jog gyakorlására, azaz a 4.3. 

pont szerinti egyedi rendelésre (lehívásra) kizárólag a Szerződés 2.1. pontjában 

meghatározott fix mennyiség teljes körű leszállítását (lehívását) követően, legkésőbb 

2019. június 30. napjáig kerülhet sor.  

 

4.5. Eladó a 4.3. pont szerinti megrendelő alapján köteles a megrendelőben meghatározott 

mennyiséget a megrendelő kézhezvételétől számított 45 naptári napon belül szállítani.    

 

4.6. A 4.3. pont szerinti megrendelő kézhezvételével Vevő és Eladó között a megrendelt 

mennyiség vonatkozásában egyedi ügylet jön létre. 

 

4.7. Eladó a második és a harmadik ütemben az Eszközök szállítását a 4.2. pontban előírt 

véghatáridőt legfeljebb 30 naptári nappal megelőzően (előteljesítés) kezdheti meg a 

Vevővel történt előzetes egyeztetés szerinti ütemezésnek megfelelően, figyelemmel 

arra, hogy Vevő a Szerződés tárgyát képező Eszközöket a Projekt megvalósítás 

keretében szerzi be. 

 

4.8.  Ha jelen Szerződés keretében EKÁER kötelezett küldeményt szállít Eladó a Vevő 

részére, úgy a szállítólevélen fel kell tüntetni az EKÁER számot, illetve annak a 

kapcsolattartónak a nevét, elérhetőségét (e-mail címét), ahova az áru átvételére 

vonatkozó visszajelzést kéri az Eladó. Az EKÁER rendszerben az áru átvételét a 

feladó (Eladó) rögzíti. 

 

5. Az átadás-átvétel szabályai, kárveszély átszállása 

 

5.1. Eladó Vevőt legalább 3 munkanappal korábban köteles értesíteni a szállítás várható 

időpontjáról. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított 

Eszközöket csak az értesítési határidő lejártát követően köteles átvenni.  

 Amennyiben az értesítési kötelezettség elmulasztása miatt a szállítás részben vagy 

egészben a Szerződésben meghatározott teljesítési határidőn kívül történik, Vevő az 
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értesítési határidővel megnövelt teljesítési határidőt veszi figyelembe a késedelem 

jogkövetkezményeinek alkalmazása során. 

 A szállítás és az átvétel közötti időben az Eszközök őrzéséről Eladó költségére és 

veszélyére Vevő gondoskodik. 

 

5.2.  Ha a Szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő, 

amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban 

értesítenie kell a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. 

Értesítés esetén sem mentesül Eladó a késedelmes teljesítéshez fűződő 

jogkövetkezmények alól. 

 

5.3. Eladó köteles kifogástalan (azaz technológia, anyag, gyártási és egyéb hibáktól 

mentes), új eredeti gyári termékeket szállítani, gyári bontatlan csomagolásban. 

 Eladó köteles az Eszközöket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen 

károsodás, sérülés ne érje. A szállítás során keletkezett károkért Eladó vállalja a 

felelősséget. 

 

5.4.  Eladó az Eszközöket, amennyiben azok származása szükségessé teszi, vámkezelten, 

az 5.3. pontban meghatározott előírásoknak megfelelő csomagolásban köteles átadni 

Vevőnek a meghatározott teljesítési helyen.  

 

5.5. Valamennyi átadott Eszköznek CE jelöléssel kell rendelkeznie. Eladó az Eszközöket 

azok rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentummal, okirattal 

(így különösen legalább 1 db CE megfelelőségi tanúsítvánnyal, gyári számokat 

tartalmazó listával, magyar nyelven kiállított használati utasítással, magyar nyelvű 

részletes felhasználói és fejlesztői dokumentációval) együtt köteles átadni. A 

felhasználói dokumentációnak tartalmaznia szükséges a hibajavítással kapcsolatos 

útmutatót és a hibakódok jegyzékét. Eladó köteles továbbá csatolni az Eszközök 

gyártójának magyarországi forgalmazója által cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, 

hogy a jelen Szerződés szerinti jótállási idő alatt a forgalmazó támogatja Eladót a 

jelen Szerződésben meghatározott gyártói garancia teljesítése érdekében. 

 

5.6. Eladó köteles a mennyiségi átvétel során átadni Vevőnek mindegyik, jelen 

Szerződésben meghatározott termék CE megfelelőségi tanúsítványát egy példányban, 

valamint a leszállított termékek gyári számát (S/N) tartalmazó listát, továbbá a 

Szerződés 5.5. pontja szerinti, forgalmazó által kiállított nyilatkozatot papír alapon és 

elektronikus adathordozón. Vevő jótállási igényét a leszállított Eszközök gyári számát 

tartalmazó listára hivatkozva tudja érvényesíteni.  

 

5.7  Vevő a leszállított Eszközöket átadás-átvételi eljárás keretében veszi át a teljesítés 

helyén, amely átvétel során először mennyiségi, majd minőségi átvétel történik. Az 

Eszközök mennyiségi átadás-átvétele megtörténtét Felek a szállítólevél aláírásával 

igazolják. 

 

5.8. A mennyiségi átvétel során Vevő ellenőrzi, hogy: 

 Eladó jelen a Közbeszerzési Dokumentumokban és a szállítólevélen 

meghatározott gyártmányú és/vagy típusú termékeket szállította-e, 

 a leszállított mennyiség megfelel-e a szállítólevélen feltüntetett 

mennyiségnek, 

 Eladó az 5.5-5.6. pontban meghatározott dokumentumokat átadta-e, 

 az Eszközök csomagolása megfelel-e az 5.3-5.4 pontjában meghatározott 
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előírásoknak 

 

5.9. Vevő a mennyiségi átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja, melynek melléklete az 

Eszközök gyári számát tartalmazó lista egy példánya. Vevő a mennyiségi átvételt 

megtagadhatja az alábbi okok bármelyikének fennállása esetén: 

- Eladó nem a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott gyártmányú 

és típusú termékeket, a meghatározott mennyiségben kísérelte meg átadni 

- a leszállított mennyiség nem felel meg a szállítólevélen feltüntetett 

mennyiségnek, 

- Eladó nem adta át az 5.5-5.6. pontokban meghatározott dokumentumokat, 

- az Eszközök csomagolása nem felel meg az 5.3.-5.4. pontokban 

meghatározott előírásoknak. 

 

5.10. A mennyiségi átvétel megtagadásáról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben 

legalább az alábbiakat rögzíteni kell:  

- az átadás-átvételi eljárás időpontja és helye, 

- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása, 

- az átvétel megtagadásának az indoka, 

- azon Eszköz(ök) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, mely(ek) 

átvételét Vevő megtagadta, 

- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges 

észrevétele, 

- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja, 

- Felek képviselőinek aláírása. 

 

5.11. A mennyiségi átvétel megtagadása esetén az át nem vett Eszköz(ök) helyett szállított 

ugyanolyan típusú más termékekre Felek ismételt mennyiségi átadás-átvételi eljárást 

folytatnak le, melyre az 5.8-5.10. pontok, valamint jelen pont rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni. 

 

5.12.  Az aláírt szállítólevéllel igazolt mennyiségi átvételt követően Vevő az átvett 

Eszközöket – a Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt műszaki specifikációnak 

való megfelelőség szempontjából, szúrópróba vizsgálat módszerével, legfeljebb a 

mennyiségi átvételt követő 5 munkanapon belül a teljesítés helyszínén minőségileg is 

ellenőrzi, úgy, hogy a kiválasztott Eszközöket Vevő üzembe helyezi és meggyőződik 

működőképességükről.  

Akkor szerződésszerű a teljesítés, ha az Eszközöket a Vevő az 5.7. pont szerinti 

szállítólevél aláírásával átvette, továbbá a jelen pont szerinti minőségi vizsgálat során 

az 5.13. pontban felsorolt hiba nem merült fel. 

 

5.13. Vevő a minőségi ellenőrzés során az adott szállítás minimum 2%-nyi termékének 

minőségi ellenőrzését végzi. Amennyiben az ellenőrzéskor a vizsgált Eszközök, több 

mint 5%-a hibás (bármilyen tizedes jegyes darabszám esetén, a felfelé kerekítés 

szabályát használva), Vevő a minőségi átvételt megtagadhatja. A minőségi ellenőrzés 

maximális időtartama 5 munkanap. A lefolytatott minőségi vizsgálat során hibásnak 

minősül a vizsgált Eszköz, amennyiben a lenti esetek bármelyike előfordul: 
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- az Eszköz nem kapcsolható be, 

- az Eszközön külső sérülés látható, 

- az Eszköz bármely műszaki paraméterét tekintve nem felel meg a 

Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott előírásoknak, a műszaki 

specifikációnak. 

- az Eszköz esetében hiányzik akár csak egy tartozék/alkatrész – a 

Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott előírásokhoz képest 

 

5.14. Vevő - amennyiben a teljesítés szerződésszerű - a minőségi átvétel lezárását követő 5 

munkanapon belül a szerződésszerű teljesítést a vevői nyilatkozat 

(teljesítésigazolás) (amelynek mintája a Szerződés 2. számú mellékletében található) 

3 példányban történő aláírásával igazolja. A teljesítés időpontja a teljesítésigazolás 

Vevő részéről történt aláírás napja.   

 

5.15. A minőségi átvétel során tapasztalt esetleges eltérésről – legalább két példányban – 

jegyzőkönyv készül, melyben legalább az alábbiakat kell feltüntetni: 

- az át nem vett Eszközök megnevezése, azonosító adatai (típus, gyári szám), 

- az átadás-átvételi eljárás során történt lényeges események felsorolása, 

- az átadás-átvételi eljáráson tapasztalt bármilyen rendellenesség leírása, 

- az átvétel megtagadásának indoka valamint a megismételt átadás-átvételi 

eljárás időpontja, 

- átadás-átvételi eljárás helye, időpontja, 

- Felek jelen lévő képviselőnek neve, beosztása, aláírása, Felek 

bélyegzőjének lenyomata. 

 

5.16.  Amennyiben Vevő valamely Eszköz minőségi átvételét megtagadja, Felek a 

minőségi átvételről felvett átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített időpontban 

megismételt átadás-átvételi eljárást tartanak, melyre a Szerződés 5.12.-5.15. pont 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  

 

5.17. Eladó szerződésszerűen teljesít, amennyiben a jelen Szerződésben meghatározott 

Eszközöket határidőben leszállította és az azokra lefolytatott mennyiségi és minőségi 

átvétel sikeres volt és Vevő a teljesítésigazolást ez alapján kiállította.  

 

5.18. Amennyiben Vevő nem él az 5.12. pont szerinti minőségvizsgálat lehetőségével, 

vagy ezen vizsgálat során nem derül ki az esetleges nem szerződésszerű teljesítés, ez 

nem jelenti az Eszközzel kapcsolatos minőségi, szavatossági, garanciális, kötbér, 

kárigényeiről történő lemondást. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi 

fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon 

igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként megilletik. Vevő 

nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, 

illetőleg amelyekre a jótállás kiterjed. 

 

6. Kárveszély, jogszavatosság, felhasználási jog 
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6.1. A szerződésszerű mennyiségi és minőségi átadás-átvétel megtörténtével a kárveszély 

Eladóról a Vevőre száll át. A Szerződés tárgya mindaddig az Eladó tulajdonát képezi, 

amíg annak ellenértékét Vevő Eladónak meg nem fizeti. 

 

6.2.  Eladó szavatolja, hogy a Szerződés tárgyainak teljesítésére – a Szerződés szerinti 

tartalommal és terjedelemben - jogosult és/vagy jogosított. A jelen szavatosság 

vállalás megsértéséből eredő, Vevővel szemben harmadik személy és/vagy hatóság 

által támasztott bármely igényért Eladó teljes mértékben és közvetlenül felel. Ezen 

kötelezettség Eladót a Szerződés megszűnését követően is terheli. Egyebekben a 

valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő - a kártérítési 

igényének fenntartása mellett - a Szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani. 

 

 

6.3. Amennyiben a jelen Szerződés keretében Eladó a Vevő részére védelemben részesülő 

szellemi terméket – így adott esetben szoftvert - ad át, úgy Vevő megszerzi az Eladó 

által a Szerződés szerint átadott valamennyi védelemben részesülő és a Vevő részére 

átadott szellemi termék felhasználási jogait. A felhasználási díjat a Szerződés 3.1. 

pontja szerinti szerződéses ellenérték tartalmazza.  

 

7. A szerződésszegés következményei 

 

7.1. Eladó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján abban az esetben köteles kötbér fizetésére, 

ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a Szerződést. 

 

7.2. Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles az alábbiak szerint:   

 

a) az Eszközök szállítása tekintetében minden megkezdett késedelmes nap után napi 

1 %. 

A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.  

A késedelmi kötbér maximális mértéke  nettó szerződéses érték 20 %-a. 

 

b) a hibák kijavítására nyitva álló határidő elmulasztása, illetve a hibaelhárítás 

befejezésének késedelme esetén  fizetendő késedelmi kötbér a késedelem minden 

megkezdett munkanapjára 2.000,- Ft/munkanap/készülék, de legfeljebb maximum 

20.000,- Ft/készülék. 

 

7.3. Eladó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha hibásan teljesít. Hibás teljesítésnek 

minősül különösen, ha az Eladó által szállított Eszköz(ök) nem felel(nek) meg a 

Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint az Eladó közbeszerzési eljárásban 

benyújtott ajánlatában rögzített műszaki paramétereknek. A hibás teljesítési kötbér 

mértéke a hiba felmerülésétől, illetve észlelésétől kezdődően a hiba kiküszöböléséig 

terjedő időtartamra minden megkezdett naptári nap után a Szerződés 3.1 pontjában  

meghatározott nettó szerződéses ellenértékek 1 %-a.  

 

7.4. Ha a Szerződés 7.2. a) pontja szerinti késedelmi kötbér értéke és/vagy a Szerződés 7.3. 

pontja szerinti hibás teljesítési kötbér összesített értéke eléri a Szerződés 3.1 pontjában 

meghatározott nettó szerződéses ellenértékek 20 %-át, úgy Vevő jogosult a 

Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni. 

 

7.5. A Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és 
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szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A kötbér a Vevőnek akkor is jár, ha kára 

nem merült fel. 

 

7.6. Késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a teljesítés 

alól. Eladó felelőssége fennállása esetén, a kötbérfizetési kötelezettségén felül köteles 

Vevőnek a kötbért meghaladó igazolt és bizonyított kárát is megtéríteni. 

 

7.7. Az esedékessé vált kötbér utáni késedelmi kamatfizetése - a Ptk. 6:189. §-ból fakadó 

jogi alapon - történik. 

 

7.8. A kötbérszámítás szempontjából minden megkezdett nap teljes napnak számít. Vevő 

jogosult a kötbér összegét az esedékes számla utalandó összegéből a beszámítás 

szabályai szerint visszatartani (Ptk. 6:49. §). 

 

7.9. Vevő a kötbérigényét írásban köteles közölni az Eladóval, külön megjelölve annak 

jogalapját és összegét. Amennyiben Eladó kifogásolja a Vevő kötbérigényét, köteles a 

kifogását a bejelentett kötbérigény kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül 

írásban közölni az Eladóval. E határidő elmulasztása esetén a Vevő bejelentett 

kötbérigényét az Eladó részéről elfogadottnak kell tekinteni. 

 

7.10. Eladó késedelmes vagy hibás – nem megfelelő minőségű Eszköz – teljesítése esetén, 

a Ptk. 6:143 § (2) bekezdése alapján köteles megtéríteni a Vevő vagyonában kelezett 

egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt, ami a szerződéskötés időpontjában előre 

látható volt. Felek ilyen körülménynek tekintik különösen a Szerződés késedelmes 

teljesítéséből adódóan a régi eszköz és az új eszköz karbantartási költségei közötti 

különbséget, valamint azt a kieső bevételt, mely a Vevő szerződéses partnerei 

megnövekedett kapacitás igényének visszautasításából adódik. 

 

8. Szavatosság, jótállás 

 

8.1. Eladó garanciát vállal a jelen Szerződés keretében szállított Eszközök kifogástalan és 

szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított Eszközök mentesek 

mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, gyári újak, és 

megfelelnek a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint az Eladó közbeszerzési 

eljárásban benyújtott ajánlatában rögzített műszaki paramétereknek. 

 

8.2. Eladó jótállási kötelezettsége az Eszköz sikeres minőségi átvétele befejezésének 

időpontjában kezdődik és az attól számított …….hónapra szól. Ha a jogszabály 

hosszabb jótállási kötelezettséget ír elő, úgy az az irányadó. A jótállás kiterjed az 

Eszköz minden, a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott tartozékára 

(beleértve az Eszköz akkumulátorát is).  

  

9. Hibajavítás jótállási kötelezettség körében 

 

 

9.1. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik az Eszközökre vonatkozó szervizháttérrel, amely 

szervizháttér keretében biztosított aláírópad termékekre a jótállás időtartamán belül 

gyári, eredeti alkatrész utánpótlása, továbbá olyan hibafelvételi, bejelentési 

szolgáltatással, melyen keresztül Vevő a jótállás körébe tartozó meghibásodásokat 

telefonon, e-mail-ben, magyar nyelven jelezheti. 
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Eladó a szervizhátteret, valamint a szervizháttér keretében biztosított hibajavítási 

szolgáltatást alvállalkozói rendelkezésre állás keretében is jogosult biztosítani. 

 

9.2. Eladó kijelenti,  rendelkezik  a gyártó / forgalmazó által 2016.január 1-nél nem 

régebben kiadott nyilatkozattal igazolt, ajánlatkérő által előírt szervizháttérrel, melyből 

megállapítható, hogy ajánlattevő saját szervizes szakemberei rendelkeznek a 

szállítandó eszközök szervizelésének képességével, vagy ezt a szervizszolgáltatást a 

gyártó biztosítja a számára, továbbá olyan tartalmú gyártói / forgalmazói 

nyilatkozattal, mely szerint gyártó / forgalmazó a szállítandó eszközökhöz biztosítja a 

gyári, eredeti új alkatrészeket legalább a teljesítéstől számított teljes jótállási időtartam 

alatt.  

 

9.3. Vevő Service Manager (SM) rendszert használ. Az Eladó felé a hibabejelentések ezen 

a rendszeren keresztül történnek meg, illetve Eladó a 9.6 pontban jelzett 

visszajelzéseket ezen keresztül teszi meg az alábbiakban felsorolt háromféle megoldás 

valamelyikét alkalmazva: 

 

a) Vevő a hibát a SM rendszeren keresztül küldi meg e-mailen, Eladó a hiba 

elhárításáról e-mailen jelez vissza a Vevő által megadott sablon e-mailnek 

megfelelő kötött formában. 

b) A hibabejelentés, valamint az elhárításra vonatkozó összes információ átadása, 

illetve konkrét esetekkel kapcsolatos kommunikáció a Vevő által Eladónak 

biztosított webes kliensen keresztül történik. 

c) Eladó saját SM rendszerének használata estén Vevő SM rendszerével történő 

integrációval. Ebben az esetben Eladó szabvány felületet biztosít a saját 

rendszeréhez való kapcsolódáshoz, melynek megfelelően Vevő lefejleszteti a 

saját rendszeréhez szükséges interface-t, amennyiben Eladó vállalja az ehhez 

szükséges költségek biztosítását. 

 

9.4. Az SM rendszer elérhetetlensége esetén Vevő a meghibásodott Eszköz(ök)ről 

hibabejelentést küld Eladó kijelölt kapcsolattartójának a meghatározott 

elérhetőségekre, ezen eseteket az SM rendszerbe utólag rögzítik. 

 

9.5. Hibabejelentés kizárólag szolgáltatási időszak (minden munkanap hétfőtől csütörtökig 

8:00-17:00 óra között, pénteken 8:00-16:00 óra között) alatt tehető. A 

hibabejelentésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 meghibásodott Eszköz – az átadott tartozékok pontos megjelölésével – 

azonosító adatai (típus, gyári szám, posta azonosító/FM szám), 

 

9.6. Eladónak a bejelentett Eszköz(ök)et a hibabejelentést követően a szolgáltatási időszak 

alatt kell Vevő 1097 Budapest, Dandár u. 23. szám alatti telephelyén javításra 

átvennie. Az Eszköz(ök) átadása szállítólevéllel történik, amelyhez mellékelni kell az 

átadásra kerülő Eszköz(ök)  – a fenti pontban meghatározott - adatait is tartalmazó 

dokumentumot papír alapon.  

 

9.7. Eladó a megjavított vagy kicserélt Eszköz(öke)t  a szolgáltatási időszak alatt köteles 

Vevőnek átadni, a Vevő meghatározott telephelyén. 

 

9.8. Eladó a megjavított vagy kicserélt Eszközhöz köteles szervizmunkalapot csatolni.  

 A szervizmunkalapnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 
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 a megjavított Eszköz(ök) azonosító adatai, vagy azon termék(ek), amely(ek) 

helyett új Eszköz kerül átadásra (típus, gyári szám, FM szám),  ez utóbbi 

esetben az új Eszköz(ök) azonosító adatai (típus, gyári szám) és a csere 

indoka, 

 annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodott Eszköz(ök) 

hibabejelentése megtörtént, 

 hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása, 

 hibajavítás során kicserélt alkatrészek/tartozékok felsorolása, meghibásodás 

oka, 

 annak meghatározása, hogy a hibajavítás jótállás körébe tartozik-e vagy 

sem, amennyiben nem tartozik a hibajavítás a jótállás körébe, a 9.12. pont 

szerint járnak el a Felek. 

 

9.9. A megjavított Eszköz(ök) átvétele során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy az átadott 

Eszköz(ök)höz  csatolva lett-e a szervizmunkalap, valamint, hogy a 

szervizmunkalapon szereplő adatok megegyeznek-e az átadásra kerülő Eszköz(ök) 

adataival. Vevő az Eszköz(ök) átvételét megtagadhatja, ha nem lett hozzá(juk) 

csatolva a szervizmunkalap, vagy a szervizmunkalap nem tartalmaz valamennyi 

fentebb meghatározott adatot. 

 

9.10. A megjavított Eszköz(ök) átvétele szállítólevéllel történik, melyhez mellékelni kell 

a szervizmunkalapokat. 

 

9.11. A jótállás körébe tartozó hibajavítással kapcsolatos további előírások: 

 

a) Eladó a javításra elszállított Eszköz(öke)t legkésőbb a hibabejelentéstől számított 

10 munkanapon belül köteles megjavítva átadni vagy köteles a meghibásodott 

Eszköz(ök) helyett új, a meghibásodott Eszközzel/Eszközökkel azonos típusú, vagy 

legalább azonos műszaki paraméterekkel rendelkező végleges cserét biztosítani 

Vevő telephelyén (hibajavítás befejezése).  

b) Amennyiben, ugyanazon Eszköz(ök) a jótállási idő alatt, azonos okból három 

alkalommal meghibásodik/meghibásodnak, Eladó köteles a meghibásodott 

Eszköz(ök) helyett a meghibásodott Eszközzel/Eszközökkel azonos típusú, új 

Eszköz(öke)t adni Vevőnek.  

c) Amennyiben Eladó neki felróható okból jótállási kötelezettségét nem vagy 

késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott Eszköz(ök) cseréjét/javítását 

harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli. Vevő ezen 

igényét Eladó felé írásban jelzi, melyet követően Eladó 2 munkanapon belül 

köteles a meghibásodott Eszköz(öke)t a javításra átadott állapotában Vevő részére 

visszaadni.  

d) Alkatrész- és tartozékcsere esetén a felhasznált alkatrész vagy kicserélt tartozék 

jótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján számítandó, de nem lehet rövidebb, 

mint az Eszköz hátralévő jótállási ideje. A kicserélt hibás alkatrészek vagy 

tartozékok az Eladó tulajdonába kerülnek. 

e) A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget – így 

különösen a javítás díját, a cserealkatrészek/tartozékok, cseretermékek költségét, 

kiszállási díjat, szállítási költséget – az Eladó viseli. 

 

A jelen pontban meghatározottak szerint cserélt Eszköz(ök)re a jelen Szerződés 5. 

pontjában meghatározott átadás-átvételi szabályok vonatkoznak. 
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9.12. Jótállás körébe nem tartozó hibákkal kapcsolatos előírások: 

 

a) ha Eladó megítélése szerint valamely hiba nem tartozik a jótállás körébe, Eladó 

köteles erről Vevő kapcsolattartóját a meghibásodott termékjavításra történő 

átvételétől számított 2 munkanapon belül írásban értesíteni. Eladónak az általa 

jótállás körébe nem tartozónak ítélt meghibásodásról jegyzőkönyvet kell felvennie, 

melyben szerepeltetnie kell a meghibásodás okát, a termékazonosító adatait (típus, 

gyári szám, postai azonosító/FM szám/) továbbá a jegyzőkönyvhöz – szükség esetén 

– csatolnia kell a meghibásodott Eszközről készített fényképet. 

 

b) Felek rögzítik, hogy a jótállás körébe nem tartozó hibák javítása nem tartozik a jelen 

szerződés tárgyához, arra a jelen szerződés nem terjed ki.  

 

10. A Szerződés biztosítékai 

 

10.1. Eladó a Szerződés teljesítésének elmaradása esetére, ha a teljesítés a 11.3. pont 

szerint a Vevő jogszerű azonnali hatályú felmondása, illetve az Eladó magatartása 

miatt meghiúsul a szerződésszerű teljesítés biztosítékaként a Szerződés 3.1. 

pontjában meghatározott - áfa nélkül számított - szerződéses ellenérték 5%-ának 

megfelelő összegű, azaz ……………..,- Ft, azaz …………………… forint teljesítési 

biztosítékot nyújt a - fix mennyiség tekintetében - Szerződés hatálybalépésével 

egyidejűleg 

A teljesítési biztosíték Vevő részére történő biztosításáról szóló igazolás(sok) a 

Szerződés elidegeníthetetlen 3. számú mellékletét képezi.  

 

A teljesítési biztosítéknak (a fix mennyiség tekintetében) a teljesítés teljes időtartama 

alatt és Szerződés 4.2. pont második francia bekezdésében foglaltak szerinti teljesítés 

időtartama – végéig, folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 

 

Vevő jogosulttá válik a teljesítési biztosíték részben vagy egészben történő lehívására 

egyoldalú nyilatkozattal, amennyiben a Szerződés teljesítése az Eladónak felróható 

okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, meghiúsul, illetve a Szerződés 

teljesítését az Eladó részben vagy egészben megtagadja. 

 

A teljesítési biztosíték igénybe vétele nem érinti a Vevő azon jogát, hogy a 

szerződésszegéssel okozott és a teljesítési biztosíték összegével nem fedezett kárának 

megtérítését követelje. 

 

A teljesítési biztosíték nyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget az Eladó köteles 

viselni. 

 

10.2. Eladó a Szerződés 8.2. pontjában meghatározott jótállási időtartamra (+ 45 napra 

amennyiben  jótállást az Eladó okirati formában nyújtott biztosítékot bocsát a Vevő 

rendelkezésére) szerződésszerű teljesítés biztosítékaként a Szerződés 3.1. pontjában 

meghatározott - áfa nélkül számított - Szerződéses ellenérték(ek) 5%-ának 

megfelelő összegű, azaz a fix mennyiség tekintetében …………….,- Ft összegű, 

azaz ……………………………. forint összegű (az opció keretében lehívott 

mennyiség vonatkozásában ugyanilyen mértékű) jótállási biztosítékot nyújt, amely 

egyben a teljesítési biztosíték felszabadítását eredményezi.  
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Eladó köteles a jótállási biztosítékot a teljesítéssel egyidejűleg a Vevő 

rendelkezésére bocsátani, mely a számla kifizetésének feltétele. 

 

Ha a jótállási biztosíték határideje lejár, Vevő a biztosítékot felszabadítja. 

 

10.3. A teljesítési, jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában előírtaknak 

megfelelően az Eladó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt 

pénzösszegnek a Vevő FHB  Bank  Zrt.-nél vezetett 18203332-06000412-40010156 

számú számlájára történt átutalással, a következő megjelöléssel: "Aláírópad 

beszerzés", pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 

kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 

kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 

 

Ha az Eladó a teljesítési, jótállási, biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító 

által vállalt garancia, vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási 

szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény 

formájában nyújtja, abban az esetben a garancia, illetve a készfizető kezesi 

kötelezettségvállalás akkor megfelelő, ha 

  

 kedvezményezettként az a Vevő nevére kiállított,  

 tárgya a jelen Szerződés,  

 futamideje a teljesítési biztosíték esetén szerződés hatálybalépésétől a 

Szerződés 4.2. pont második francia bekezdésében foglalt teljesítési 

határidő + annak Eladó általi esetleges késedelme esetén a 

szerződésszerű teljesítés időtartama végéig / jótállási biztosíték esetén a 

Szerződés 4.2. b) pontjában foglalt teljesítéstől a jótállás időtartamáig + 45 

naptári napra szól. 

 tartalmazza a bank/biztosító által nyújtott biztosíték összegét, továbbá, 

hogy a biztosíték feltétel nélküli és visszavonhatatlan, valamint azt, hogy a 

Vevő által lehívni kívánt összeg - a jogviszony banki/biztosító általi 

vizsgálata nélkül - 5 banki napon belül igénybe vehető. 

 

11. A Szerződés megszűnése, azonnali hatályú felmondás, elállás 

 

11.1. Jelen Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 

 

11.2. Azonnali hatályú felmondásnak súlyos szerződésszegés esetén van helye. 

 

11.3. Vevő jogosult a Szerződés azonnali hatállyal írásban történő felmondására, vagy a 

Szerződéstől – amennyiben a Vevő a kapott termékeket visszaszolgáltatja – elállni 

Eladó súlyos szerződésszegése esetén különösen, ha  

 a Szerződés 7.4. pontjában foglaltak szerint a kötbér elérte a maximális 

mértéket, vagy  

 ha Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, vagy  
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 ha az Eladó által leszállított Eszköz nem a Szerződésben előírt minőségű és 

azt az Eladó a Vevő felszólítására, határidőre nem cseréli ki, vagy nem 

javítja meg, vagy  

 Eladóval szemben a jelen Szerződés megkötésére lefolytatott, az 1.1. 

pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában 

meghatározott kizáró okok valamelyike a jelen Szerződés teljesítése során 

bekövetkezik. 

 

11.4. Eladó jogosult a Szerződés azonnali hatállyal írásban történő felmondására, ha Vevő 

fizetési kötelezettségének ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget az 

ismételt írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, vagy ha 

a Vevő az Eszközök átvételét indoklás nélkül megtagadja. 

 

11.5. Bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, 

ha a másik fél ellen jogerősen csődeljárást vagy felszámolási eljárást rendeltek el – 

kivéve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény 11. § 

(2) bek. h) pontjában meghatározott esetet -,, vagy, ha a másik fél végelszámolással 

történő megszűnését határozza el. 

 

11.6. Vevő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a Szerződést 

felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

 

a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel; 

 

b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 

 

11.7. Az azonnali hatályú felmondásnak írásban kell történnie. A Szerződés 

megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.  

 

11.8. A jelen Szerződésben meghatározott feltételek nem érintik a Ptk.-ban meghatározott, 

a szerződés megszüntetésére vonatkozóan rögzített jogosultságok 

érvényesíthetőségét. 

 

11.9. A Szerződés 11.3-11.8. pontja szerinti felmondás esetén Vevő a Szerződés 

megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére 

jogosult. 

 

12. Vis maior 

 

Az Eladó érdekkörén kívül bekövetkezett, elháríthatatlan külső ok (természeti katasztrófa, 

háború, blokád, export-, illetve import tilalom) esetén Eladó kártérítési, illetve 
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kötbérfizetési kötelezettsége nem áll be. Eladó azonban az ilyen jellegű eseményekről és 

annak várható időtartamáról haladéktalanul köteles Vevőt írásban értesíteni. Amennyiben 

az elháríthatatlan külső ok miatt a Szerződés teljesítése három hónapot meghaladó 

késedelmet szenved, bármely fél jogosult a Szerződést 30 naptári napos határidővel 

felmondani. Ebben az esetben Felek a felmerült kárukat maguk viselik.  

 

13. Értesítés, kapcsolattartás 

 

13.1. Feleknek a Szerződés teljesítésigazolás aláírásával kapcsolatos aláíró és a 

szerződéses teljesítési kérésekben állásfoglalásra kijelölt képviselői a Szerződés 1. 

számú függelékében meghatározott személyek. 

 

13.2. Minden értesítést és üzenetet írásban postán (tértivevényes ajánlott levél formájában) 

vagy telefax, illetve e-mail útján kell továbbítani a másik Szerződő Fél részére, 

kivéve, ha a Szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik. Az értesítések abban az 

időpontban tekinthetők átadottnak, amikor azokat a tértivevény tanúsága szerint a 

Szerződésben megjelölt címre kézbesítették, illetve faxon, vagy e-mail útján történő 

továbbítás esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott 

igazolást, illetőleg az elektronikus levél sikeres kézbesítéséről a visszaigazolást a 

küldő fél megkapja. A Szerződésben megjelölt címre postai úton továbbított 

tértivevényes küldemény az elküldéstől, postára adástól számított 5. munkanapon 

akkor is kézbesítettnek minősül, ha az „nem kereste”, vagy „átvételt megtagadta” 

jelzéssel érkezik vissza az Eladóhoz. 

 

13.3. A Szerződés megszüntetésével, jogérvényesítéssel kapcsolatos értesítés kizárólag 

tértivevényes ajánlott levél formájában, vagy faxon történhet. 

 

13.4. A kapcsolattartók személyét Felek egyoldalú, a másik félhez intézett írásos 

nyilatkozattal jogosultak módosítani. A Szerződés 1. számú függelékében 

megnevezett személyek adataiban megkövetkezett változásról Felek haladéktalanul 

kötelesek egymást írásban tájékoztatni. 

 

14. Titoktartás, bizalmas információk kezelése 

 

14.1. Minden olyan üzleti információt, üzleti titkot, vagy adatot, amelyet a Szerződés 

teljesítése során az egyik Fél a másiktól kap, vagy amelyet ők vagy nevükben bárki a 

Szerződéssel vagy az ebben foglaltakkal kapcsolatban közölt, vagy amelyekhez a 

Felek a Szerződés teljesítése során hozzájutottak, bizalmasan kell kezelni.  

 

14.2. A jelen Szerződés tartalmáról egyik Fél sem nyilatkozhat a másik beleegyezése 

nélkül, illetve egyik Fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ 

kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás 

tesz szükségessé. 

 

14.3. A fentiekben foglalt kötelezettségek megszegéséből származó, a másik Felet ért 

bizonyított kárt, az információt jogtalanul kiadó Fél köteles megtéríteni. 

 

14.4. A jelen pontban meghatározott, a bizalmas információk kezelésére vonatkozó 
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kötelezettségek a Szerződés bármely okból történő megszűnését követően is 

fennmaradnak. 

 

14.5. A titoktartási kötelezettség a fentiek szerint, teljes körűen kiterjed az alvállalkozókra, 

illetve a teljesítésbe bevont egyéb személyekre is. Eladó a Szerződés jelen 15. 

pontjának megsértéséből eredő valamennyi kárt a Vevő részére teljes mértékben 

köteles megtéríteni. 

 

15. A Szerződés hatálya, szerződésmódosítás 

 

15.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.1. pontban hivatkozott közbeszerzési 

eljárást Vevő a Kbt. 135. § (12) bekezdés alkalmazásával - figyelemmel az 53. § (5) 

bekezdésére is - feltételes közbeszerzésként folytatta le. Ennek megfelelően:  

 

15.1.1. Szerződő Felek a Ptk. 6:116. § alapján megállapodnak, hogy a jelen Szerződés - 

a Vevő KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 azonosító jelű, "Hivatalos 

küldeménykövető" megnevezésű kiemelt projekt megvalósítása keretében 

meghirdetett "Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása" tárgyú 

közbeszerzési eljárásában a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés (a 

továbbiakban: eKR Szerződés) - hatályba lépését követően, Vevő részéről az 

eKR Szerződés hatályba lépéséről szóló írásbeli értesítésének Eladó által történő 

kézhezvétele napján lép hatályba. 

 

15.1.2. Amennyiben az eKR Szerződés hatályba lépésére nem kerül sor úgy a jelen 

Szerződés nem lép hatályba, tekintettel arra, hogy a jelen Szerződés Vevő saját 

forrásból történő finanszírozására nincs lehetőség. Ez esetben Eladó semmilyen 

jogcímen Vevő részéről térítésre nem jogosult. 
  

15.1.3. Vevő az eKR Szerződés hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül értesíti 

Eladót az eKR Szerződés hatályba lépéséről. 

  

15.2. Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződést csak a Kbt. szerződésmódosításra 

vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel módosíthatják. 

 

15.3. A Szerződés módosítása csak írásban, a cégjegyzésre jogosultak aláírásával 

történhet, kivéve a Szerződés 1. számú függelékét, amelyről Felek a másik Félhez 

intézett – a cégjegyzésre jogosultak aláírásával ellátott – egyoldalú nyilatkozattal 

értesíthetik egymást. 

 

16. Vegyes rendelkezések 

 

16.1. A Szerződés értelmezésére és Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 

Ptk. adásvételi szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit, valamint a Ptk. 

szerződésekre vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni.  

 Egyéb kérdésekben a további vonatkozó jogszabályok, valamint a Közbeszerzési 
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Dokumentumok az irányadóak. 

 

16.2.  Eladó - a Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelően - legkésőbb a Szerződés 

megkötésének időpontjában köteles a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót 

bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és - ha az 1.1. pontban 

hivatkozott közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a 

bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.  

 Eladó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőnek minden további, 

a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel 

együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll 

kizáró okok hatálya alatt.  

 Eladó a Szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozó/szakember tevékenységéért úgy 

felel mintha maga járt volna el. 

Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során az alvállalkozók és szakemberek 

személyének változása tekintetében egyebekben a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdéseiben 

foglaltak szerint kell eljárni.  

 

16.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket 

elsődlegesen tárgyalások útján, egyeztetés keretében kísérlik meg rendezni. 

Amennyiben a vitás kérdések rendezésére kezdeményezett tárgyalásaik nem 

vezetnek eredményre, úgy a jogvitájuk elbírálására a rendes bírósági fórumokat 

választják. 

 

16.4. Eladó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződésben foglaltak szerint őt 

megillető követelés engedményezése és az őt terhelő kötelezettségek (mint 

tartozások) átvállalása, valamint a jövőbeni Vevő felé fennálló követelésének a 

zálogba adása kizárólag Vevő előzetes írásbeli beleegyezése birtokában történhet. 

 

16.5. Felek kijelentik, hogy nem válik a Szerződés tartalmává minden szokás, amelynek 

alkalmazásában Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden 

gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és 

gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles 

körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak. 

 

16.6. Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 

alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 

melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

16.7.  Eladó vállalja, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

 

16.8.  Felek kijelentik, hogy minden a Szerződéssel, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos 

jognyilatkozatot, beleértve a Szerződés módosítását is csak írásba foglaltan tekintik 

érvényesnek és hatályosnak.  

 

16.9. Eladó kijelenti, hogy a Szerződés aláírásával hozzájárul a Szerződés főbb adatainak 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontja szerinti közzétételéhez. 
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16.10. Eladó a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése szerint központi költségvetési 

kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve 

létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem 

minősül átlátható szervezetnek.  

 

Vevő, mint kötelezettségvállaló, ezen feltétel ellenőrzése céljából, a Szerződésből 

eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ában foglaltak szerint jogosult a jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, 

az Áht. 55. § b) pontjában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 

55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály más feltételeket is megállapíthat a 

visszterhes szerződések megkötésének, vagy azok alapján történő kifizetések 

feltételeként. 

 

16.11. Eladó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) 

bekezdésében foglalt rendelkezések ismeretében kijelenti, hogy az Áht. 1. § 4) 

pontjában hivatkozott, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 

3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerint átlátható szervezetnek minősül, így az 

Áht. 41. § (6) bekezdése alapján – és egyéb akadály hiányában – jogosult a 

Szerződés megkötésére. 

 

16.12. Felek rögzítik, hogy Eladó – az átláthatósági feltétel ellenőrzéséhez szükséges, az 

Áht. 55. § b) pontja szerinti – adatait az Eladó képviselője által a Szerződés aláírását 

megelőzően kiállított, külön okiratba foglalt Nyilatkozat (a továbbiakban: 

Nyilatkozat) tartalmazza. 

 

16.13. Eladó a Szerződés aláírásával is tudomásul veszi, és kifejezett hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy Vevő az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, az ott előírt 

átláthatósági feltétel teljesítésének ellenőrzése céljából, a Szerződésből eredő 

követelések elévüléséig az Áht. 55. § b) pontjában meghatározott adatokat kezelje. 

 

16.14. Eladó tudomásul veszi, hogy képviselője az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése 

alapján köteles a jelen pontban hivatkozott, az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján 

kiállított Nyilatkozatban foglalt bármely adat vagy tény változása esetén arról a 

Vevőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni. 

 Amennyiben Vevő a Szerződés megkötését követően tudomást szerez arról, hogy a 

Nyilatkozat valótlan adatokat tartalmaz, vagy az Eladó képviselője a Nyilatkozatban 

foglalt adatok, tények változás-bejelentésére vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, 

Vevő a Szerződést – az Eladóhoz címzett írásbeli nyilatkozattal, a 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján – azonnali hatállyal felmondja, 

illetve amennyiben a Szerződés alapján az Eladó részéről teljesítésre még nem került 

sor, a Vevő a Szerződéstől – az Eladóhoz címzett írásbeli nyilatkozattal, a 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján – eláll. 

 

16.15. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok 
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közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

16.16. Amennyiben jelen Szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás 

folytán érvénytelenné válna, úgy ezen tény a Szerződés többi rendelkezésének 

érvényességét nem érinti. 

 

16.17. Felek kijelentik, hogy a jogviszonyukra a magyar jog az irányadó, jogvita esetén 

kikötik hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság és a Székesfehérvári 

Törvényszék illetékességét.  

 

Jelen Szerződés …. számozott oldalból, ….. mellékletből és … függelékből áll, 6 (hat) 

egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyből 4 (négy) 

példány Vevőt, 2 (kettő) példány Eladót illet meg, és amelyet Felek annak elolvasása és 

értelmezése után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag cégszerűen írtak alá.  

 

 

 

Budapest, 2017. ………………………..…… 

 

 

_______________________________ 

Magyar Posta Zrt. 

Vevő 

 

__________________________ 

______________________ 

Eladó 

  

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: ártáblázat 

2. sz. melléklet: beruházási teljesítésigazolás 

3. sz. melléklet: teljesítési biztosíték 

4. sz. melléklet: a Kbt. 138. § (3) bekezdés alapján valamennyi alvállalkozó nevének, 

cégadatainak megjelölését tartalmazó Eladó részéről cégszerűen aláírt 

nyilatkozat 

Függelék: 

számú függelék: Kapcsolattartók 
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III/3. DOKUMENTUM 
 

 

Műszaki leírás 
 

 

1. A „Hivatalos küldeménykövető” megnevezésű kiemelt projekt általános leírása  

 

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (továbbiakban: KÖFOP) 

keretein belül a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 

„Posta” vagy „Ajánlatkérő”) egy olyan küldeménykövető rendszer kidolgozását kezdte 

meg, amelyben a postai technológiai folyamat több pontján leolvasásra kerülnek a postai 

azonosított levélküldemények azonosítói (ez a szolgáltatás jelenleg csak a 

csomagküldemények tekintetében elérhető). A projekt keretében a levélküldemények 

életútjára vonatkozó információk követésének újraszervezése (belső folyamatszervezés) 

történik meg, amihez kapcsolódnak IT fejlesztések és eszközbeszerzések egyaránt. 

 

A fejlesztés megvalósítja a jelenlegi fizikai levél teljes logisztikai folyamatának 

átalakítását, az elektronikus kommunikációs technológiák adta lehetőségek kihasználását, 

ezzel a folyamat működési hatékonyság javítását, minőségének, transzparenciájának és 

tervezhetőségének emelését, ezáltal is hozzájárulva a kormányzat teljes körű elektronikus 

közigazgatás kialakítását célzó törekvéseihez, illetve a magyar gazdaság 

versenyképességének növeléséhez.  

 

A fejlesztés célja az információhiányból eredő bizonytalansági tényezők kiküszöbölése, 

valamint az átláthatóság növelése és a határidők betartásának elősegítése, emellett a 

fejlesztés jelentős költség- és adminisztráció tehercsökkenést jelent mind a szolgáltatást 

használóknak (államigazgatási szervek, vállalkozások, lakossági ügyfelek) mind a Magyar 

Postának. 

 

A fejlesztéssel – piackutatásokkal megfelelően megalapozott tervezéssel - bevezetésre 

kerül egy új levéltermék, a regisztrált közönséges küldemény, valamint megszüntetésre, 

elektronizálásra kerül a papír alapú tértivevény, és minden postára feladott levélküldemény 

azonosítottá válik, ezzel biztosítva a terméktípustól függő mélységű és elérhetőségű 

postatechnológiai életútkövetést. Az innováció az ügyfelek részére további kényelmi 

szolgáltatások lehetőségét is jelenteni fogja, illetve támogatja a kézbesítési folyamatot. 

 

2. A beszerzendő eszköz által támogatott üzleti folyamat és az infrastrukturális 

környezet leírása  

 

Jelen beruházás központi eleme a kézbesítési folyamatok informatikai támogatásának 

jelentős mértékű fejlesztése.  

 

A postahelyi kézbesítés (sikertelen házhoz kézbesítés utáni letéti kézbesítés, fiókbérleti 

kézbesítés, illetve postán maradó küldemények kézbesítése) támogatását az Integrált Posta 

Hálózat rendszer jelenlegi funkciójának módosításával, papírmentes kezelés 

megvalósításához szükséges aláíró pad rendszerhez illesztésével lesz megvalósítva. 

 

Valamennyi levélküldemény kézbesítése - a fejlesztés megvalósítását követően – 8135 

legnagyobb forgalmú posta kézbesítő járásaiban valamint a logisztikai üzemekben és az 
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Országos Logisztikai Központban mobil eszközzel támogatottan, papírmentesen történik. 

A kézbesítési folyamat támogatására új rendszer, az Elektronikus Kézbesítési Rendszer 

(eKR) kerül bevezetésre. Az eKR-Telephelyi ÁtVétel modul a telephelyen átadott 

küldemények kézbesítését (átvételét) támogatja (kiemelt ügyfelekhez kihelyezett aláírópad 

segítségével).  

 

3. Szállítási információk  

 

3.1 Beszerezni kívánt darabszám: 

 

Fix mennyiség:4053 db  

Opciós mennyiség: 1200 db. Az opciós tételek szállítása esetén amennyiben az 

eredetileg szállított termék már nem elérhető a gyártó termékpalettáján, vagy a 

gyártótól nem rendelhető, ugyanazon gyártó által gyártott, az eszközt kiváltó 

magasabb műszaki tartalommal rendelkező termék - az eredetileg megajánlott áron 

- szállítandó.  A termék szállítása csak Ajánlatkérő jóváhagyása után történhet. 

 

3.2  Beszállítási helyszínek: 

 

Informatikai raktár, 1149 Budapest, Egressy út 35-51., valamint a jótállás tekintetében 

1095 Budapest, Dandár u. 23. 

 

3.3 Beszállítási határidő:  

 

Darabszám Beszállítási határidő 

fix darabszám: 3 db a szerződés hatályba lépésétől számított 22 munkanap  

tervezetten 2017.augusztus 2. – I. ütem 

fix darabszám: 62 db a szerződés hatályba lépésétől számított 60 munkanap, de 

legkésőbb 2017.12.29 – II. ütem 

fix darabszám: 3988 db   a szerződés hatályba lépésétől számított 210 munkanap, de 

legkésőbb 2018.08.06. – III. ütem 

opciós darabszám: 1200 db  Az egyes opciós megrendelések kiadását követő 45 naptári 

napon belül. Az opciós mennyiségre egyedi megrendelést 

kiadni a fix mennyiség teljes körű lehívását követően, 

legkésőbb 2019. június 30-ig lehetséges.  

 

A II. ütem esetén a szállítás a véghatáridőhöz képest megkezdhető egy hónappal korábban 

(tervezetten 2017. november 1. napjától) az Ajánlatkérővel egyeztetett ütemezés szerint.      

 

4. Részletes műszaki specifikáció  

     Alkalmassági minimum feltételek: 

i. Kommunikáció: USB interfész, legalább USB 2.0 szabványnak megfelelő. 

USB 2.0 és USB 1.1 kompatibilitás elvárt. 

ii. Áramellátás: USB interfészen keresztül 

iii. USB kábel: minden aláíró padhoz legalább 3 m hosszú, a szállított eszköz 

PC-hez való csatlakoztatását és működését biztosító USB kábelt kell 

szállítani 
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iv. Kijelző: Minimum 4” aláírásra alkalmas nyomás érzékeny nappali fényben 

is olvasható kijelző (közös aláíró és megjelenítő képernyő) az aláírás 

hitelesítéséhez szükséges biometrikus jellemzők (xy koordináta, gyorsulás, 

sebesség és nyomás) gyűjtésének képességével, valamint a gyűjtéshez 

szükséges illesztőprogramokkal 

v. Rögzítés: gyárilag kialakított megoldást használva csavarral történő 

rögzítési lehetőség legyen biztosított  

vi. Felbontás: Minimum 320x200 pixel 

vii. Méretbeli korlátozások: maximális befoglaló méret (ceruzatartót és 

behelyezett ceruzát is figyelembe véve) hosszúság * szélesség * magasság: 

200 * 180 * 150 mm  

viii. Támogatott platformok: Windows 7, és újabb Microsoft kliens operációs 

rendszerek. Az aláíró pad használatát támogató jelenlegi eszközpark döntő 

többsége Windows 7 kliens operációs rendszert futtat 

ix. Eszközillesztő program: A szállított eszköz támogatott platform szerinti 

operációs rendszerrel való együttműködését, kezelhetőségét biztosító 

meghajtó (driver) program, a szállított eszközök mennyiségének megfelelő 

mennyiségben történő szabad felhasználási joggal. 

x. Ceruza tárolása: Integrált ceruza tároló, opcionális ceruzarögzítési 

lehetőséggel 

xi. Megjelenítés: Magyar karakterkészlet támogatása 

xii. Ceruza: Szállított eszközhöz használható akkumulátor nélküli ceruza, 

minden aláírópad mellé összesen három darab 

xiii. Testre szabhatóság: A kijelzőn küldeményadatok (pl.: 

küldeményazonosító, feladó, stb.) és aláírás kép megjelenítése, legyen 

lehetőség az aláírás folyamata alatt az aláírás képének megjelenítésére is 

xiv. Fejlesztői opciók: Elérhető API/SDK a testre szabáshoz 

xv. CE megfelelőségi tanúsítvány: A szállított terméknek rendelkeznie 

kell az Európai Unió – szállítás időpontjában érvényes – előírásainak 

megfelelő CE megfelelőségi tanúsítvánnyal, melyet a szállított eszközzel 

együtt át kell adni. 

xvi. Jótállás: legalább 24 hónap, az ajánlattevő vállalása szerinti időtartamban  

xvii. Egyéb elvárások: A szállított eszközökhöz a magyar nyelvű felhasználói és 

fejlesztői dokumentációt kell biztosítani nyomtatott és elektronikus 

formában egyaránt. A felhasználói dokumentációnak tartalmaznia 

szükséges a hibajavítással kapcsolatos útmutatást, hibakód jegyzéket. 
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III/4. DOKUMENTUM 

 

 

Ártáblázat 

 
 

 

Az ajánlatkérő tételes ártáblázatot is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri 

beárazni, megtartva a táblázat sorrendjét. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 

az ártáblázatban tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez 

tartozó mennyiségeket megváltoztatni, vagy a mennyiség egységét megváltoztatni. 

Valamennyi tételt be kell árazni. 

 

Az ajánlatkérő a beárazott költségvetés "Összesített ajánlati ár" sorában (E4 cella) 

feltüntetett összeget bírálja nettó ajánlati árként és ezt az összeget kell a 

felolvasólapon is szerepeltetni. 

 

Az ártáblázatot alább objektumként ágyaztuk be, és dupla kattintással érhető el: 
 

Ártáblázat 
aláírópad.xlsx

 
 

Kérjük a kitöltött, beárazott költségvetés papír alapon és elektronikus adathordozón 

excel formátumban való becsatolását is. 
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III/5. DOKUMENTUM 

 

 

Szakmai ajánlat 
 

 

 

 

A szakmai ajánlat részeként benyújtandó műszaki megfelelőségről szóló 

nyilatkozatokat alább objektumként ágyaztuk be, és dupla kattintással érhető el: 

 

Nyil. műszaki köv. 
telj. Aláírópad.xlsx

 
 

 

A nyilatkozatok mellékleteként kérjük csatolni a megajánlott termékek részletes műszaki 

leírását. 

 

 

Kérjük a kitöltött műszaki nyilatkozat papír alapon és elektronikus adathordozón, 

excel formátumban való becsatolását is. 
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