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I. BEVEZETÉS  
 

Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekrQl szóló 2015. évi CXlIII. törvény (továbbiakban 
Kbt.) HARMADIK RÉSZ 112. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott szabályok szerint, a 
Kbt. 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás alapján kerül 
lefolytatásra. 
 
A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban AjánlatkérQ) a Kbt. 57. § (1) bekezdése alapján 
- a megfelelQ ajánlattétel elQsegítése érdekében – Közbeszerzési dokumentumokat bocsát 
AjánlattevQk rendelkezésére. 

A Közbeszerzési Dokumentumok kiadásának célja, hogy az esélyegyenlQség és egyenlQ 
bánásmód valamint a verseny tisztasága, átláthatósága és nyilvánossága alapelveinek 
érvényesítése mellett elQsegítse a megfelelQ ajánlattételt valamennyi AjánlattevQ számára. 

Jelen Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az 
AjánlattevQk részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, a részletes feladat-
meghatározást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, valamint 
a szerzQdéstervezetet – azaz a közbeszerzési dokumentumokat. 

A Közbeszerzési Dokumentumokban ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták szerepelnek, 
amelyek használata nem kötelezQ, AjánlatkérQ ettQl eltérQ formájú, de azonos tartalmú 
igazolásokat és nyilatkozatokat is elfogad. 

A Közbeszerzési Dokumentumok az AjánlatkérQ az Ajánlattételi felhívás alapján készültek.  

Az Ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzési Dokumentumok 
rendelkezései irányadóak az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan.  

Az AjánlatkérQ és a gazdasági szereplQk a közbeszerzési eljárásban a jóhiszemqség és 
tisztesség, valamint a rendeltetésszerq joggyakorlás követelményeinek megfelelQen kötelesek 
eljárni. 

Az AjánlattevQk ajánlatuk benyújtásával teljes egészében elfogadják a jelen közbeszerzési 
eljáráshoz készített Ajánlattételi felhívás és Közbeszerzési Dokumentumok összes feltételét az 
ajánlattétel kizárólagos alapjául.  
Az AjánlattevQ kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Közbeszerzési 
Dokumentumokban megadott valamennyi utasítást, formai követelményt, kikötést és elQírást.  

Az AjánlattevQ kockázata és az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását eredményezheti, 
amennyiben az AjánlattevQ elmulasztja az elQírt információk és dokumentumok benyújtását 

3 

 



 
„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•                             

 
Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
a kitqzött határidQkre, vagy olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel 
meg az Ajánlattételi felhívásban illetQleg a Közbeszerzési Dokumentumokban megadott 
követelményeknek. 

Az AjánlatkérQ 
Neve: Központi Statisztikai Hivatal 
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. 
Telefon: 06-1/345-6326 
Fax: 06-1/345-8638 
E-mail:kozbeszerzes@ksh.hu  

AjánlatkérQ – a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott szabályok szerint, a Kbt. 113-
114. §-ban foglalt eltérések alkalmazásával – eredményes közbeszerzési eljárást követQen köt 
szerzQdést nyertes AjánlattevQvel. 

II. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 
 

AjánlattevQ: az a gazdasági szereplQ, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; 
 
Gazdasági szereplQ: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve 
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását 
kínálja; 

Alvállalkozó: az a gazdasági szereplQ, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerzQdés teljesítésében az ajánlattevQ által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplQt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerzQdés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 
alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építQanyag-eladót; 

 
Közbeszerzési dokumentumok: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérQ a 
közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési 
eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében 
hivatkozik, így különösen az Ajánlattételi hirdetmény, az Ajánlattételi felhívásként 
alkalmazott elQzetes tájékoztató, mqszaki leírás, ismertetQ, kiegészítQ tájékoztatás, javasolt 
szerzQdéses feltételek, a gazdasági szereplQk által benyújtandó dokumentumok mintái, 
részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés; 

 
Szakmai ajánlat: a beszerzés tárgyára, valamint a mqszaki leírásban és a szerzQdéses 
feltételekben foglalt ajánlatkérQi elQírásokra tett ajánlat; 
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III. A GAZDASÁGI SZEREPLP KRE ILLETP LEG AZ AJÁNLATTEVP KRE 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 
AjánlatkérQ minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elkerülje az 
összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményezQ helyzetek kialakulását. 
 
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás elQkészítésében és lefolytatásában az AjánlatkérQ 
nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására 
bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevQ 
gazdasági szereplQvel fennálló más közös érdek miatt nem képes.  
Az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 25. § elQírásai határozzák meg. 
 
Az AjánlattevQ ugyanabban a közbeszerzési eljárásban  
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevQvel közösen, 
b) más ajánlattevQ alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlattevQ szerzQdés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) 
bekezdés]. 
 
AjánlatkérQ nem követeli meg, és nem teszi lehetQvé a közös ajánlatot tevQ nyertesek által 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 
 
A közös ajánlattevQkre vonatkozó ajánlatkérQi elvárásokat az Ajánlattételi felhívásban 
rögzítette AjánlatkérQ. 
 

IV. AZ AJÁNLAT, TOVÁBBÁ AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ILLETVE A 
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSA, VISSZALÉPÉS A 

KÖZBESZERZÉSTP L 
 
AjánlatkérQ az ajánlattételi határidQ lejártáig módosíthatja az Ajánlattételi felhívásban, 
illetQleg a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott feltételeket. Az Ajánlattételi 
felhívás, illetQleg a Közbeszerzési Dokumentumok módosított elemeirQl AjánlatkérQ az 
eredeti ajánlattételi határidQ lejárta elQtt közvetlenül, egyidejqleg írásban tájékoztatja azokat 
a gazdasági szereplQket, amelyek az ajánlatkérQnél érdeklQdésüket jelezték. 
 
Az AjánlatkérQ az Ajánlattételi felhívását az ajánlattételi, határidQ lejártáig vonhatja vissza. 
AjánlatkérQ visszalépésérQl, az eredeti határidQ lejárta elQtt egyidejqleg, közvetlenül kell 
tájékoztatni az ajánlatkérQnél érdeklQdésüket jelezték. 
 
AjánlattevQ az ajánlattételi határidQ lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az 
ajánlatát. Ebben az esetben az elsQként benyújtott ajánlatot AjánlatkérQ visszavontnak tekinti. 
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Az ajánlattételi határidQ leteltét követQen az AjánlatkérQ nem köteles az ajánlatokat, elbírálni, 
ha bizonyítani tudja, hogy az ajánlattételi határidQ leteltét követQen beállott, ellenQrzési körén 
kívül esQ és általa elQre nem látható körülmény miatt a szerzQdés teljesítésére nem lenne 
képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerzQdéstQl való elállásnak vagy a szerzQdés 
felmondásának lenne helye. Ezekben az esetekben az AjánlatkérQ az eljárást eredménytelenné 
nyilvánítja. 

V. ÜZLETI TITOK 
 

AjánlattevQ az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített 
módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  
Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 
nyilvánosságra hozatala az AjánlattevQ üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet 
okozna. AjánlattevQ 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. Az ajánlattevQ által adott 
indokolás nem megfelelQ, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
 
AjánlatkérQ felhívja az AjánlattevQk figyelmét, hogy nem lehet üzleti titoknak nyilvánítani 
különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetQk, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekbQl nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevQ, által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerzQdések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 
adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 
vonatkozó információkat és adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve 
a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevQ által igazoltan fennállnak, 
e) az ajánlattevQ szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható 
elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevQ 
által igazoltan fennállnak és a 44. § (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká 
nyilvánításnak. 
 
AjánlattevQ 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 hozatala 
megtiltható. 
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Amennyiben AjánlattevQ a Kbt. 44. §-ában foglaltakat nem tartja be, úgy AjánlatkérQ 
hiánypótlás keretében felhívja az érintett AjánlattevQt a megfelelQ tartalmú dokumentum 
benyújtására. 
 
Az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében AjánlatkérQ ajánlott iratmintát bocsát az 
AjánlattevQk rendelkezésére. 

VI. KAPCSOLATTARTÁS 

AjánlatkérQ és a gazdasági szereplQk közötti kapcsolattartás, illetve minden nyilatkozattétel 
kizárólag írásban történhet. Az írásbeli nyilatkozatok elektronikus úton is teljesíthetQek, 
(kivéve AjánlattevQk által benyújtott ajánlatok) [Kbt. 41. § (1)-(2)]. 

 
AjánlattevQ által kapcsolattartóként megjelölt személlyel közöltek az AjánlattevQk, illetQleg 
közös ajánlattétel esetén a Közös ajánlattevQk mindegyike vonatkozásában joghatályos 
közlésnek minQsülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra 
vagy e-mail címre küldött bármilyen üzenet, közbeszerzési dokumentum a sikeres elküldés 
visszaigazolásának pillanatában az AjánlattevQ, illetQleg közös ajánlattétel esetén valamennyi 
Közös ajánlattevQ részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendQ.  
 

A kapcsolattartó személyében, illetQleg adataiban bekövetkezQ változást írásban kell az 
AjánlatkérQnek bejelenteni. AjánlatkérQ kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának 
kézhezvételét követQen köteles a kapcsolattartó személyében, illetQleg adataiban bekövetkezQ 
változást figyelembe venni. 

VII. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MENETE 
 

VII/1. KIEGÉSZÍTP  TÁJÉKOZTATÁS 
AjánlattevQ a megfelelQ ajánlattétel érdekében az Ajánlattételi felhívásban, valamint a 
Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítQ (értelmezQ) 
tájékoztatást kérhet az ajánlatkérQtQl a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint. 
 
A kiegészítQ tájékoztatás iránti kérelmet írásban, a kozbeszerzes@ksh.hu e-mail címre 
cégszerqen aláírt formátumban (valamint word formátumban is) kell eljuttatni, a 
közbeszerzés tárgyára történQ hivatkozással. 
 

További információk a következQ címen szerezhetQk be:  
Központi Statisztikai Hivatal, Beszerzési osztály 
1024 Budapest, Buday László u. 1-3. V. emelet 18.   
Email: kozbeszerzes@ksh.hu 
Fax: +36 1 345 8638 
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AjánlatkérQ a kiegészítQ tájékoztatást az ajánlattételi határidQ lejárta elQtt ésszerq idQben adja 
meg írásban, oly módon, hogy a kérdéseket (a kérdezQ személyének feltüntetése nélkül) és a 
válaszokat egyidejqleg megküldi valamennyi, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplQnek. 
Amennyiben a kérdések megválaszolására nem áll megfelelQ idQ rendelkezésre, úgy a 
megfelelQ ajánlattétel biztosítása érdekében AjánlatkérQ a Kbt. 52. §-a szerint élhet az 
ajánlattételi határidQ meghosszabbításának lehetQségével. 

A közbeszerzési eljárás során AjánlattevQ csak a Kbt. által meghatározott írásos formában 
kérhet tájékoztatást az AjánlatkérQtQl, így pl. telefonon érkezQ kérdésekre az esélyegyenlQség 
elvének megfelelQen AjánlatkérQnek nem áll módjában választ adni. 

AjánlattevQ bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet AjánlatkérQ írásban nem 
erQsített meg, ajánlatában nem hivatkozhat. 

A kiegészítQ tájékoztatás továbbá az AjánlatkérQ saját hatáskörében végzett pontosításai a 
Közbeszerzési Dokumentumok részévé válnak, így azok is kötelezQek az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplQk számára. 

Az eljárás bármely szakaszában AjánlattevQ által megadott kapcsolattartónál megjelölt 
faxszámra / email címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés 
visszaigazolásának pillanatában AjánlattevQ, illetQleg közös ajánlattétel esetén valamennyi 
Közös ajánlattevQ részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendQ.  

AjánlatkérQ a Közös ajánlattevQknek szóló tájékoztatását a Közös ajánlattevQk képviselQjének 
küldi meg. 

A kiegészítQ tájékoztatás kézhezvételét az AjánlattevQknek haladéktalanul vissza kell 
igazolniuk. A kiegészítQ tájékoztatás kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az 
AjánlattevQ nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítQ tájékoztatást határidQben nem kapta meg 
hiánytalanul. 

AjánlattevQ kizárólagos felelQssége, hogy olyan telefax-elérhetQséget adjon meg, amely a 
megküldendQ dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak AjánlattevQ 
felelQssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítQ tájékoztatás idQben az arra 
jogosulthoz kerüljön. 

 

VII/ 2. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDP  ÉS AZ AJÁNLATOK BONTÁSA 
 

AjánlattevQk benyújtás után ajánlatukat módosíthatják, visszavonhatják, esetleg újra 
beadhatják az ajánlattételi határidQ lejártáig.  

Az ajánlattételi határidQ: 2016. április 27. 10,00 óra 

Az ajánlatot írásban és zártan, a lent megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell 
benyújtani az ajánlattételi határidQ lejártáig. 
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Személyes beadás esetén az ajánlatokat az ajánlattételi határidQn belül, munkanapokon 9.00 -
11.30 óra között, az ajánlattételi határidQ lejártának napján 9,00 – 10,00 között lehet benyújtani 
a következQ címen: 
Központi Statisztikai Hivatal, Beszerzési osztály 
1024 Budapest, Buday László u. 1-3. V. emelet 1. iroda 
 
Az ajánlat közvetlen benyújtása esetén a beadott ajánlatokról az átvevQ átvételi elismervényt 
állít ki, amelyen feltünteti az átvétel pontos idQpontját (óra, perc), és aláírásával igazolja az 
átvétel tényét. Az ajánlat akkor minQsül az ajánlattételi határidQn belül beérkezettnek, ha az 
ajánlatot tartalmazó zárt és sértetlen csomag legkésQbb az ajánlattételi határidQ lejártáig a fent 
megjelölt helyen – átvételi elismervénnyel igazolva - az AjánlatkérQ képviselQjének birtokában 
van. 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek, elirányításából, elvesztésébQl és az 
esetlegesen ennek következtében fellépQ késedelembQl eredQ kockázat teljes mértékben 
ajánlattevQt terheli. 

Amennyiben ajánlattevQ ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésbQl származó 
bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidQ lejártát követQ kézbesítés, a csomag 
megsérülése) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik. 

A benyújtott ajánlatokat tartalmazó zárt csomagolások sértetlenségérQl az ajánlatok bontásáig 
ajánlatkérQ gondoskodik. 

Az ajánlatok bontási ideje megegyezik az ajánlatok beadásának határidejével, azaz: 

2016. április 27. 10,00 óra 

Helye:  
Központi Statisztikai Hivatal, Beszerzési osztály 
1024 Budapest, Buday László u. 1-3. V. emelet 1. iroda 

A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelQen az ajánlathoz kapcsolódó összes 
levelezést és egyéb anyagokat is magyar nyelven kell elkészíteni.  

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával, illetve az eljáráson való részvétellel kapcsolatban 
felmerülQ valamennyi költséget az AjánlattevQnek kell viselnie. 

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérQ, az ajánlattevQk, valamint az általuk meghívott 
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülQ ajánlatkérQ esetében - a külön 
jogszabályban meghatározott szervek képviselQi, valamint személyek lehetnek jelen. 

Az ajánlatok felbontásakor AjánlatkérQ ismerteti a következQ adatokat: 

− AjánlattevQk neve, 
− AjánlattevQk címe (székhelye, lakóhelye), 
− Azokat a fQbb, számszerqsíthetQ adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) 

alapján értékelésre kerülnek. 
− AjánlatkérQ ismerteti a rendelkezésre álló anyagi fedezetet is. 
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Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását AjánlatkérQ az ajánlattételi határidQ lejártának 
idQpontjában kezdi meg. A bontás mindaddig tart, amíg a határidQ lejártáig benyújtott összes 
ajánlat felbontásra nem kerül. 

Az ajánlattételi határidQ után beérkezett ajánlat csomagolását ajánlatkérQ az ajánlattevQ 
személyének megállapítása céljából bontja fel, amelyrQl külön jegyzQkönyvet vesz fel, melyet 
az összes – beleértve az elkésett – AjánlattevQnek megküld. 

Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetésérQl jegyzQkönyv készül, melyet 
AjánlatkérQ minden AjánlattevQnek a bontástól számított öt napon belül megküld. 

Az ajánlatok felbontása után sem az AjánlattevQk, sem más az ajánlatok elbírálásában 
hivatalosan részt nem vevQ személyek nem kaphatnak információt az ajánlatok bírálatával 
kapcsolatban a Kbt.-ben meghatározott kötelezQen közlendQ információk körén túl. 

VIII. AJÁNLATOK BÍRÁLATA 

 
Az ajánlatok elbírálását a Bíráló Bizottság végzi.  

Az ajánlatok elbírálására, a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint kerül sor.  

Ennek során a Bizottság megvizsgálja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan 
gazdasági szereplQ, akit az eljárásból ki kell zárni. Ennek során, az alkalmassági 
követelmények, a kizáró okok elQzetes ellenQrzését végzi el AjánlatkérQ. AjánlatkérQ 
tájékoztatja az AjánlattevQket, hogy AjánlatkérQ köteles a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglalt 
nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelQségét 
ellenQrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.  

AjánlatkérQ a megfelelQnek talált ajánlatokat ezt követQen a Kbt. 76. § (2) szerinti 
legalacsonyabb ár szempontjai alapján értékeli. 

Fentieken túl, ajánlatkérQ jelen közbeszerzési eljárására megfelelQen alkalmazza a Kbt. 69. §-
ában rögzített, jelen pontban nem ismertetett jogszabályi rendelkezéseket is. 

 

HIÁNYPÓTLÁS: 

AjánlatkérQ jelen eljárásban a Kbt. 71. §-a alapján biztosít lehetQséget a hiánypótlásra. A Kbt. 
71. § (6) bekezdése esetén, ajánlatkérQ teljes körq hiánypótlási lehetQséget biztosít. 

 

FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS: 

AjánlatkérQ az ajánlatokban található, nem egyértelmq kijelentések, nyilatkozatok, igazolások 
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevQktQl írásban felvilágosítást kér, a többi 
ajánlattevQ egyidejq értesítése mellett, a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint.  
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Felhívjuk T. AjánlattevQk szíves figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdésében rögzített 
rendelkezésre, azaz a közbeszerzési eljárás során a hiánypótlás és felvilágosítás megadása nem 
járhat az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerzQdés feltételeire 
adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. 

SZÁMÍTÁSI HIBA: 

Ha az AjánlatkérQ az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását úgy 
végzi el, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az 
alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban 
megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes AjánlattevQt 
egyidejqleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja. 

INDOKOLÁS KÉRÉS: 

AjánlatkérQ az aránytalanul alacsony ár vonatkozásában, valamint ha az ajánlatnak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony 
mértékqnek, illetve kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, indokolást 
köteles írásban kérni. Az indokolás kérések során ajánlatkérQ a Kbt. 72. §-a szerint jár el. 

AjánlatkérQ által az ajánlatok elbírálása során az ajánlatokkal kapcsolatban felmerült, és írásban 
feltett kérdéseit a címzett AjánlattevQ a felelQs képviselQje útján köteles megválaszolni. 

AjánlatkérQ az ajánlatok elbírálása során megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, 
illetQleg van-e olyan AjánlattevQ, akit az eljárásból ki kell zárni. 

 
AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYTELENSÉGE, 

Az ajánlat érvénytelen, amennyiben a Kbt. 73. §-ában foglalt bármely körülmény áll fenn. 
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IX. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE, TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATKÉRP  
DÖNTÉSEIRP L 

 
A tárgyi közbeszerzési eljárás nyertese az az AjánlattevQ, aki az AjánlatkérQ részére az 
Ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott feltételek 
alapján, valamint az ajánlatok értékelési szempontja szerint (Kbt. 76. § (2) szerinti 
legalacsonyabb ár) érvényes ajánlatot tette.  

 
AjánlatkérQ az eljárás eredményérQl vagy eredménytelenségérQl Kbt. 79. § (1) és (2) 
bekezdésének megfelelQen írásban - külön jogszabályban meghatározott minta szerinti írásbeli 
összegezés minden ajánlattevQ részére egyidejqleg, telefaxon vagy elektronikus úton történQ 
megküldésével - tájékoztatja az ajánlattevQket, az errQl hozott döntést követQen a lehetQ 
leghamarabb, de legkésQbb három munkanapon belül. 

 
Eredménytelen az eljárás, amennyiben  
 
a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában 
részvételi jelentkezést; 
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be; 
c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és 
egyetlen ajánlattevQ sem tartja fenn ajánlatát. 
 
AjánlatkérQ a Kbt. 114. § (8) bekezdése esetében is eredménytelenné nyilvánítja a 
közbeszerzési eljárást. 

 

AjánlatkérQ tájékoztatja az AjánlattevQt, hogy a kifizetés az Art. 36/A. §1 hatálya alá esik. 

1 36/A. §1 (1)1 A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekrQl szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes 
AjánlattevQ és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerzQdések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerzQdéses 
viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerzQdések alapján történQ, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot 
meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítQ az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben 
fizethet, ha 

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés idQpontjától számított 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minQsülQ 
együttes adóigazolást, vagy 

b) az alvállalkozó a kifizetés idQpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

(1a)1 Az (1) bekezdés szerinti kifizetést teljesítQnek minQsül az AjánlattevQ, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint minden további, a Kbt. 
szerinti alvállalkozóval szerzQdéses viszonyban álló vállalkozó. 

(2) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerzQdés esetén a kifizetést teljesítQ a szerzQdésben írásban 
tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerzQdés és ennek teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik. 

(3)1 A kifizetést teljesítQ a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig 
visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a 
visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés idQpontjában terhelQ köztartozásért. A visszatartási 
kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítQnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges 
felelQssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg, valamint abban az esetben sem, amennyiben az igazolást 
bemutató szervezet felszámolás alatt áll. 

(4)1 Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolásban állami adó- és vámhatóság 
által nyilvántartott köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejqleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés 
lefoglalásáról. A kifizetést teljesítQ a visszatartás és követelés lefoglalását követQen mentesül az egyetemleges felelQsség alól. A kifizetést 
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X. SZERZP DÉSKÖTÉS  
 

Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményes, AjánlatkérQ a szerzQdést a nyertes 
AjánlattevQvel - közös ajánlattétel esetén a nyertes AjánlattevQkkel - köti meg írásban a 
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerzQdéstervezet és ajánlat tartalmának 
megfelelQen. 

Az AjánlatkérQ csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerzQdést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következQ legkedvezQbb ajánlatot tevQnek 
minQsített AjánlattevQvel, ha Qt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte. 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az AjánlattevQk részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevQ és – amennyiben a nyertes ajánlattevQ visszalép - a 
második legkedvezQbb ajánlatot tett ajánlattevQ ajánlati kötöttsége további 30 nappal 
meghosszabbodik. 

Az ajánlatkérQ a szerzQdést az ajánlati kötöttség idQtartama alatt köteles megkötni, nem köthetQ 
meg azonban a szerzQdés az írásbeli összegezés megküldése napját követQ tíz napos idQtartam 
lejártáig.  

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzQdésre egyebekben a Kbt. Negyedik 
része irányadó. 

 
XI. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI 

KÖVETELMÉNYEK, IRATMINTÁK 
 

XI/1. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

teljesítQ az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást meghaladó összegq kifizetést a rá egyébként kötelezQ fizetési határidQben 
teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye elQtt. 

(5)1 Amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések közvetlen 
megvalósításában részt vevQ mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés idQpontjában fennálló, azon 
kapcsolt vállalkozás állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették. 

(6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti AjánlatkérQ, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes AjánlattevQ között 
létrejött szerzQdésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az AjánlatkérQt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a 
teljesítési biztosítékra, illetQleg az AjánlatkérQnek egyetemleges felelQssége nem keletkezik. 

(7) Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e § hatálya alá tartozó kifizetéseknél több kifizetést 
teljesítQnél is felhasználható. 

(8) Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítQvel szemben fennálló követelését faktorálja (engedményezi), a kifizetést 
teljesítQ abban az esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a kifizetés elQtt a faktor (engedményes) vagy az 
alvállalkozó rendelkezésre bocsátja az alvállalkozóra vonatkozó együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó szerepel a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkezQ esetben a kifizetést teljesítQ egyetemleges felelQssége és visszatartási 
kötelezettsége fennáll. 

(9)1 E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás 2008. szeptember 
30-át követQen keletkezett. 
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„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•                             

 
Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
AjánlattevQnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján jelen dokumentumokban meghatározott 
tartalmi, formai követelmények szerint, oldalszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva kell 
ajánlatát elkészítenie és 1 papír alapú példányban, továbbá az aláírt ajánlat szkennelt változatát 
utólag nem módosítható tartalmú elektronikus adathordozón (CD/DVD) kell benyújtani. Az 
ajánlatok elektronikus adathordozón benyújtott példánya tekintetében AjánlatkérQ elQírja, hogy 
azt jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható file-ben (pl. pdf, vagy azzal egyenértékq 
formátumban) kell elkészíteni. Az AjánlattevQnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az 
ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú példánnyal megegyezik. 
 

Az ajánlatot tartalmazó borítékon/dobozon a  

• 2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és az 
összeírásban való részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai szolgáltatást 

helyettesítQ postai szolgáltatással•    - 

2016. április 27. 10,00 óráig felbontani tilos!”  

megjelöléseket kell feltüntetni. 

Amennyiben az ajánlatok csomagolása nem az elQírtaknak megfelelQen történik, vagy a 
felirat nem megfelelQ, ez nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az 
AjánlattevQ kockázata, amennyiben az ajánlata nem kerül felbontásra, vagy azt máshová 
irányítják. 

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdQdjön és oldalanként növekedjen. ElegendQ a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem 
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 
AjánlatkérQ az ettQl kismértékben eltérQ számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) 
is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelmqen azonosítható. 
AjánlatkérQ a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való 
tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. 

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplQ dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.  

AjánlatkérQ elQírja, hogy az ajánlat részét képezQ nyilatkozatokat cégszerqen (vagy 
szabályszerq meghatalmazással rendelkezQ meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az 
ajánlathoz.  

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása elQtt – módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni. 

Az ajánlattétel nyelve: magyar.  

Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvq dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában 
megegyezQ magyar nyelvq fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. AjánlatkérQ elfogadja a nem 
magyar nyelven benyújtott dokumentumok AjánlattevQ általi felelQs fordítását, amelyen 
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„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•                             

 
Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
AjánlattevQ képviseletére jogosult személy nyilatkozik arról, hogy az mindenben megfelel az 
eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az AjánlattevQ a felelQs. 

Amennyiben a magyar és az idegen nyelvq dokumentumok között eltérés van, úgy a magyar 
példány tartalma az irányadó. 

AjánlattevQ felelQsséggel tartozik az ajánlatában közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a 
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

A közbeszerzési eljárás során benyújtandó dokumentumok – ha jogszabály eltérQen nem 
rendelkezik – egyszerq másolatban is benyújthatóak. AjánlatkérQ azonban elQírja az olyan 
nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történQ benyújtását, amely közvetlenül valamely 
követelés érvényesítésének alapjául szolgál (Kbt. 47. § (2) bekezdés). Nem elektronikus úton 
történQ ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint írásban benyújtott egy 
példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell 
tartalmaznia. 
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„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•                             

 
Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
XI/2. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI KÖVETELMÉNYEK, 
IRATMINTÁK 
 

Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke: 

Az ajánlatnak az alábbi igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat kell tartalmaznia: 

• Fedlap 
• Tartalomjegyzék 

• Iratminták: 

1. sz. iratminta: Ajánlati adatlap (Felolvasólap) 1.- 2. rész  
2. sz. iratminta: Ellenszolgáltatás részletezQ táblázat 1.- 2. rész  
3. sz. iratminta Nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) és a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 
4. sz. iratminta: Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében  
5. sz. iratminta: Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (A nyilatkozatot eredeti 

aláírt példányban kell benyújtani.) 
6. sz. iratminta: Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésre vonatkozóan 
7. sz. iratminta: Nyilatkozat közös ajánlattételrQl (A nyilatkozatot kizárólag akkor szükséges 

becsatolni, amennyiben közös ajánlattételre kerül sor.) 
8. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) a)-b) pontjaira vonatkozóan (A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén 

is csatolni szükséges.) 
9. sz. iratminta: Nyilatkozatok a Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdés alapján 
10. sz. iratminta: Nyilatkozat a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) részérQl a 

Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 
11. sz. iratminta: Referencia nyilatkozat  
12. sz. iratminta: Elektronikus adathordozóra vonatkozó nyilatkozat 
13. sz. iratminta: Aláírási címpéldány/aláírási minta/meghatalmazás 
14. sz. iratminta:  Nyilatkozat változásbejegyzésrQl 
15. sz. iratminta:  Nyilatkozat üzleti titokról 
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„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•                             

 
Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
1. sz. iratminta 

AJÁNLATI ADATLAP (Felolvasólap)2 
„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és az 

összeírásban való részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai szolgáltatást 
helyettesítQ postai szolgáltatással•  tárgyban 

1. RÉSZ 
 

AjánlattevQ neve3: 
 

 

AjánlattevQ székhelye (címe): 
 

 

Azon fQbb, számszerqsíthetQ adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre 
kerülnek: 

2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása Budapest 23 
kerületének 72 497 címére: 
Teljes ellenszolgáltatás nettó mindösszesen (Ft)4: 
 

 

 

A kapcsolattartó adatai5:  
Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:  

Kapcsolattartó személy faxszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  
 

Kelt: ……………, 2016.  év ………..…. hó ….. nap 
 

 

________________________ 

(Cégszerq aláírás a 
kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 
meghatalmazott/ meghatalmazottak 

részérQl)  

2 Kbt. 68. § (4) bekezdés alapján az ajánlatok bontásakor kizárólag ezen Felolvasólapon szereplQ adatok kerülnek 
ismertetésre. 
3 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevQnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon 
bQvíthetQ. 
4 Az összeg megegyezik az Ellenszolgáltatás részletezQ táblázat „Teljes ellenszolgáltatás nettó mindösszesen 
(Ft)” sor összegével  
5 LehetQség szerint soronként egyetlen elérhetQségi adatot adjanak meg! Az AjánlattevQ felelQssége olyan 
kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az AjánlatkérQ által megküldött információkat. 
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„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•                             

 
Közbeszerzési Dokumentum 

 

 

AJÁNLATI ADATLAP (Felolvasólap)6 
„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és az 

összeírásban való részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai szolgáltatást 
helyettesítQ postai szolgáltatással•  tárgyban 

2. RÉSZ 
 
AjánlattevQ neve7: 
 

 

AjánlattevQ székhelye (címe): 
 

 

Azon fQbb, számszerqsíthetQ adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre 
kerülnek: 

2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása Magyarország 
(Budapesten kívüli) kijelölt 2125 településének 367 
605 címére: 
Teljes ellenszolgáltatás nettó mindösszesen (Ft)8: 
 

 

 

A kapcsolattartó adatai9:  
Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:  

Kapcsolattartó személy faxszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  
 

Kelt: ……………, 2016.  év ………..…. hó ….. nap  

 

 
______________________ 

(Cégszerq aláírás a 
kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 
meghatalmazott/ meghatalmazottak 

részérQl) 

6 Kbt. 68. § (4) bekezdés alapján az ajánlatok bontásakor kizárólag ezen Felolvasólapon szereplQ adatok kerülnek 
ismertetésre. 
7 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevQnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon 
bQvíthetQ. 
8 Az összeg megegyezik az Ellenszolgáltatás részletezQ táblázat „Teljes ellenszolgáltatás nettó mindösszesen 
(Ft)” sor összegével  
9 LehetQség szerint soronként egyetlen elérhetQségi adatot adjanak meg! Az AjánlattevQ felelQssége olyan 
kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az AjánlatkérQ által megküldött információkat. 
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„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•                             

 
Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
2. sz. iratminta 

ELLENSZOLGÁLTATÁS RÉSZLETEZP  TÁBLÁZAT 
• 2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és az 

összeírásban való részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai szolgáltatást 
helyettesítQ postai szolgáltatással•  tárgyban 

 
1. RÉSZ 

 

2016. évi mikrocenzushoz 
kapcsolódó, a felvételben történQ 
kijelölést tartalmazó és az 
összeírásban való részvételre 
felkérQ levél eljuttatása Budapest 
23 kerületének 72 497 címére. 

 

Mennyiség  
db 

Nettó egységár 
(Ft/db) 

Nettó ár összesen 
(Ft) 

 
Címek száma  

 

72 497   

 
Teljes ellenszolgáltatás nettó mindösszesen (Ft)10: 

 
 

 
 

Kelt: ……………, 2016.  év ………..…. hó ….. nap  

 

 
______________________ 

(Cégszerq aláírás a 
kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 
meghatalmazott/ meghatalmazottak 

részérQl) 

 

 
 
 
 
 

10 Az összeg megegyezik az AJÁNLATI ADATLAP (Felolvasólap) „Teljes ellenszolgáltatás nettó 
mindösszesen (Ft)” sor összegével 
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„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•                             

 
Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
 

ELLENSZOLGÁLTATÁS RÉSZLETEZP  TÁBLÁZAT 
• 2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és az 

összeírásban való részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai szolgáltatást 
helyettesítQ postai szolgáltatással•  tárgyban 

 
2. RÉSZ 

 

2016. évi mikrocenzushoz 
kapcsolódó, a felvételben történQ 
kijelölést tartalmazó és az 
összeírásban való részvételre 
felkérQ levél eljuttatása 
Magyarország (Budapesten 
kívüli) kijelölt 2125 településének 
367 605 címére. 

Mennyiség  
db 

Nettó egységár 
(Ft/db) 

Nettó ár összesen 
(Ft) 

 
Címek száma  

 

367 605   

 
Teljes ellenszolgáltatás nettó mindösszesen (Ft)11: 

 
 

 
 

Kelt: ……………, 2016.  év ………..…. hó ….. nap  

 

 
______________________ 

(Cégszerq aláírás a 
kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 
meghatalmazott/ meghatalmazottak 

részérQl) 

 

 
 
 
 
 

11 Az összeg megegyezik az AJÁNLATI ADATLAP (Felolvasólap) „Teljes ellenszolgáltatás nettó 
mindösszesen (Ft)” sor összegével 
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„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•                             

 
Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
3. sz. iratminta 

Nyilatkozat 
a Kbt. 67. § (1) és Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 

1. RÉSZ / 2. RÉSZ12 
„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és az 

összeírásban való részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai szolgáltatást 
helyettesítQ postai szolgáltatással•  tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban 

 
Alulírott ……………………………………, mint a(z) 
& & & & & & & & & & & & & & & & .. ajánlattevQ aláírásra jogosult képviselQje 
felelQsségem tudatában ezennel  

nyilatkozom 
 

- hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

g)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok.  

- hogy az általam képviselt szervezet a szerzQdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 

62. § (1) bekezdésének g)-k) és m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá esQ 

alvállalkozót/alvállalkozókat, valamint – amennyiben ilyen szervezet igénybe vételére 

sor kerül – az általam képviselt ajánlattevQ által az alkalmasságának igazolására igénybe 

vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k) és m) pontjai szerinti 

kizáró okok hatálya alá. 

- hogy az ajánlattételi felhívás ….13 pontjaiban rögzített alkalmassági követelményeknek 

az általam képviselt szervezet maradéktalanul megfelel. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a fentiekben rögzített kijelentések a valóságnak mindenben 

megfelelnek. 

 
Kelt: ……………, 2016.  év ………..…. hó ….. nap  

__________________________ 

(Cégszerq aláírás a 
kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 
meghatalmazott/ meghatalmazottak 

részérQl) 

12 Részenként külön-külön kérjük kitölteni! Az adott részre vonatkozóan a megfelelQ aláhúzandó. 
13 Azokra az alkalmassági követelményekre szükséges hivatkozni, amelyekre vonatkozóan az ajánlattevQ, vagy az általa 
bevont erQforrást biztosító szervezet megfelel. A hivatkozásokat az ajánlattételi felhívásban rögzítettek szerint  szükséges 
megjelölni. 
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„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•                             

 
Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
4. sz. iratminta 

NYILATKOZAT  
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k pont kb) alpontja tekintetében 

 
1. RÉSZ /2. RÉSZ14 

 
Alulírott, ……………………… (név) mint a(z) .................................................................... 
(cég megnevezése, címe, cégjegyzék száma1) képviselQje a „2016. évi mikrocenzushoz 
kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való részvételre 
felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•  
tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében  
 
Alulírott………………………………., mint a(z)………………………………………………. 
ajánlattevQ képviseletre jogosult tagja, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára tekintettel 
felelQsségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlattevQ olyan társaságnak minQsül, melyet: 
 
a) szabályozott tQzsdén jegyeznek;15 
 
b) nem jegyeznek szabályozott tQzsdén, és16:  
 
ba) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelQzésérQl és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonosa17: 
 

Név Állandó lakhely 
  

 

14 Részenként külön-külön kérjük kitölteni! Az adott részre vonatkozóan a megfelelQ aláhúzandó. 
15 A megfelelQ pontot kérjük aláhúzni! 
16 Vagy a ba) pontot kell aláhúzni és kitölteni vagy a bb) pontot kell aláhúzni, attól függQen, hogy ajánlattevQnek van-e 
tényleges tulajdonosa.  
17 A táblázat sorai szükség szerint bQvíthetQek. 
A 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pont ra)–rb)  vagy rc)–rd) alpontok szerint 
r) Tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezQ szervezetben közvetlenül vagy - 
a Polgári TörvénykönyvrQl szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - 
közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkezQ szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi 
szabályozással vagy azzal egyenértékq nemzetközi elQírásokkal összhangban lévQ közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezQ szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) 
bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendQ 
kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve mqködtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták 
meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelQ szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. 
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„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•                             

 
Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
bb) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelQzésérQl és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontok szerinti tényleges 
tulajdonosa nincs.  
 
 
 

Kelt: ……………, 2016.  év ………..…. hó ….. nap 
 
 

 

 
 

_________________ 
(Cégszerq aláírás a 

kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/ 
meghatalmazottak részérQl) 

 
 

Megjegyzés: 
Valamennyi AjánlattevQ (közös AjánlattevQ) által kitöltendQ, benyújtandó külön-külön.  
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„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•                             

 
Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
5. sz. iratminta 

NYILATKOZAT18  

a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan 
 
 

Alulírott, ……………………… (név) mint a(z) .................................................................... 
(cég megnevezése, címe, cégjegyzék száma1) képviselQje a „2016. évi mikrocenzushoz 
kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való részvételre 
felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•  
tárgyú közbeszerzési eljárásban Nyilatkozom, hogy az Ajánlattételi felhívás/közbeszerzési 
dokumentumok feltételeit megismertem és elfogadom, nyertességem esetén a szerzQdést a 
szerzQdéstervezetben meghatározott feltételekkel megkötöm és teljesítem az ajánlatban kért 
ellenszolgáltatásért. 

- Az Ajánlattételi felhívásban és az Közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi 
feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk; 

- A szerzQdést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevQ kiválasztásra kerülünk – az 
ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért és a szerzQdéstervezetben meghatározott 
feltételekkel teljesítjük az 1. rész / 2. rész19 vonatkozásában; 

- A jelen ajánlatunkban megadott ajánlati ár tartalmaz valamennyi költséget, amely a 
szerzQdés teljesítéséhez szükséges; 

- Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
az Ajánlattételi felhívással, az Közbeszerzési dokumentumokkal vagy annak bármely 
feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen; 

- Amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy nyertest követQ második 
legkedvezQbb ajánlattevQként az AjánlatkérQ által megjelölésre kerülünk, és a nyertes 
ajánlattevQ a szerzQdéskötéstQl visszalép –, akkor a szerzQdést megkötjük, és a szerzQdést 
teljesítjük az Ajánlattételi felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumban és az 
ajánlatunkban foglaltak szerint. 

 
Kelt: …………, 2016.  év ………..…. hó ….. nap  

_________________ 
(Cégszerq aláírás a 

kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak 
részérQl) 

 

18 A nyilatkozatot eredeti aláírt példányban kell benyújtani figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésében 
foglaltakra. 
19 Részenként külön-külön kérjük kitölteni! Az adott részre vonatkozóan a megfelelQ aláhúzandó! 
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„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•                             

 
Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
6. sz. iratminta  

NYILATKOZAT  
a Kbt. 66. § (4) bekezdésére vonatkozóan 

1. RÉSZ / 2. RÉSZ20 

 
 

Alulírott, ……………………… (név) mint a(z) .................................................................... 
(cég megnevezése, címe, cégjegyzék száma1) képviselQje „2016. évi mikrocenzushoz 
kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való részvételre 
felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•  
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevQ besorolása 
a kis- és középvállalkozásokról, fejlQdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
alapján21: 

 

Mikrovállalkozás  

Kisvállalkozás  

Középvállalkozás  

Nem tartozunk a törvény hatálya alá  

 

Kelt: …………, 2016.  év ………..…. hó ….. nap  
_________________ 

(Cégszerq aláírás a 
kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 
meghatalmazott/ meghatalmazottak 

részérQl) 

 

 

20 Részenként külön-külön kérjük kitölteni! Az adott részre vonatkozóan a megfelelQ aláhúzandó. 
21A vonatkozó sort kérjük X-szel megjelölni. 
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„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•                             

 
Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
7. sz. iratminta 

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRP L22 
….. RÉSZ 

 
Alulírott …………………………………, mint a(z) & & & & & & & & & & .. ajánlattevQ 
cégjegyzésre jogosult képviselQje továbbá & & & & & & & & & & & & & & & .. mint a(z) 
& & & & & & & & & & & & .. ajánlattevQ aláírásra jogosult képviselQi23 ezennel kijelentjük, 
hogy a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérQ által „2016. évi mikrocenzushoz 
kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való részvételre 
felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•  
tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot kívánunk benyújtani az 
alábbiak szerint. 

 

Közös AjánlattevQ 1  
AjánlattevQ neve:  

AjánlattevQ székhelye:  

Nyilvántartó cégbíróság neve:  

AjánlattevQ cégjegyzékszáma:  

Belföldi adószáma:  

KépviselQ neve:  

 

Közös AjánlattevQ 224 
AjánlattevQ neve:  

AjánlattevQ székhelye:  

Nyilvántartó cégbíróság neve:  

AjánlattevQ cégjegyzékszáma:  

Belföldi adószáma:  

KépviselQ neve:  

 
Közös ajánlattevQk képviseletében eljáró ajánlattevQ: 
 

AjánlattevQ neve:  

AjánlattevQ székhelye:  

22 Kizárólag közös ajánlattétel esetén, részenként szükséges kitölteni. 
23 A táblázat kiegészíthetQ a közös ajánlattevQk számától függQen. 
24 A táblázatot közös ajánlattevQnként szükséges kitölteni, a táblázat szabadon bQvíthetQ. 
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„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•                             

 
Közbeszerzési Dokumentum 

 

 

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:  

Kapcsolattartó személy faxszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 
Nyilatkozunk továbbá, hogy nyertességük esetén a szerzQdés teljesítéséért egyetemleges 
felelQsséget vállalunk, továbbá tudomásul vesszük, hogy a közös ajánlattevQk személye az 
eljárás ideje alatt nem változhat. 

 
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 
 

 

 

 
 

Közös ajánlattevQ 1 Közös ajánlattevQ 2  
 

A nyilatkozatot kizárólag akkor szükséges becsatolni, amennyiben közös ajánlattételre 
kerül sor. 

  

25 Valamennyi közös ajánlattevQnek alá kell írnia a nyilatkozatot. 
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„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•                             

 
Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
8. sz. iratminta 

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS A)-B) PONTJAIRA VONATKOZÓAN 
1. RÉSZ / 2. RÉSZ26  

 
A Központi Statisztikai Hivatal által a „2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben történQ 
kijelölést tartalmazó és az összeírásban való részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•  tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
Alulírott ……………………………………, mint a(z) ………………………………………….. 
ajánlattevQ aláírásra jogosult képviselQje ezennel nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevQ / 
közös ajánlattevQ27 a szerzQdés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni: 

 
IGEN / NEM28 

IGEN válasz esetén: 
a.) a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni: 
 

- 

- 

- 

 
b.) az a) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor 
ismert alvállalkozók29:  

Alvállalkozó neve/megnevezése Alvállalkozó, székhelye (lakóhelye): 

  

  

   
Kelt: ……………, 2016.  év ………..…. hó ….. nap  

 

________________________ 

(Cégszerq aláírás a 
kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 
meghatalmazott/ meghatalmazottak 

részérQl) 

A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni szükséges.  

26 Részenként külön-külön kérjük kitölteni! Az adott részre vonatkozóan a megfelelQ aláhúzandó. 
27 A megfelelQ aláhúzandó. 
28 A megfelelQ aláhúzandó. 
29 Amennyiben az ajánlat benyújtásakor még nem ismert úgy kérjük, egyértelmqen jelezzék! 
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„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•                             

 
Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
9. sz. iratminta 

 
NYILATKOZAT a Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdése alapján 

AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZET / 
SZEMÉLY VONATKOZÁSÁBAN 

 
1. RÉSZ / 2. RÉSZ30 

 
Alulírott, mint a(z) ................................................................................... (cég megnevezése, 
címe, cégjegyzék száma) cégjegyzésre jogosult képviselQje/meghatalmazottja a „2016. évi 
mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban 
való részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai szolgáltatást helyettesítQ postai 
szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam képviselt 
ajánlattevQ / közös ajánlattevQ31 az alkalmasság igazolására más szervezetet / személyt kíván 
igénybe venni: 

IGEN / NEM32 
 
IGEN válasz esetén: 

 

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett 
más szervezet / személy megjelölése (név, 

cím) 

Azon alkalmassági minimum 
követelmény(ek) megjelölése, melynek 
igazolása érdekében az ajánlattevQ más 

szervezet / személy kapacitásaira 
támaszkodik33 

  

  

 

(A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlatban – a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset 
kivételével – csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerzQdéses 
vagy elQszerzQdésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, 

30 Részenként külön-külön kérjük kitölteni! Az adott részre vonatkozóan a megfelelQ aláhúzandó. 
31 A megfelelQ aláhúzandó. 
32 A megfelelQ aláhúzandó. 
33 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt erQforrást biztosító szervezet bevonása 
esetén, az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevQ a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához 
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérQt az ajánlattevQ teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
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„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•                             

 
Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
hogy a szerzQdés teljesítéséhez szükséges erQforrások rendelkezésre állnak majd a szerzQdés 
teljesítésének idQtartama alatt.) 

 
Kelt: ……………, 2016.  év ………..…. hó ….. nap 

 
 

________________________ 
(Cégszerq aláírás a 

kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak 
részérQl) 
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„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•                             

 
Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
 

10. sz. iratminta 

NYILATKOZAT 
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részérQl 

a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 

1. RÉSZ / 2. RÉSZ34 

 
 

Alulírott, mint a(z) ................................................................................... (cég megnevezése, 
címe, cégjegyzék száma) cégjegyzésre jogosult képviselQje (meghatalmazottja a „2016. évi 
mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban 
való részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai szolgáltatást helyettesítQ postai 
szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a szerzQdés teljesítéséhez 
szükséges erQforrások rendelkezésre állnak majd a szerzQdés teljesítésének idQtartama alatt. 
 

 
Kelt: ……………, 2016.  év ………..…. hó ….. nap 

 
 

_________________________ 
(Cégszerq aláírás a 

kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak 
részérQl) 

 
 

Jelen nyilatkozatot csak abban az esetben kell csatolni az ajánlatba, ha az AjánlattevQ az 
elQírt alkalmassági követelmény(ek)nek más személy és/vagy szervezet kapacitására 
támaszkodva kíván megfelelni. 
 

  

34 Részenként külön-külön kérjük kitölteni! Az adott részre vonatkozóan a megfelelQ aláhúzandó. 
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Közbeszerzési Dokumentum 

 

 

11. sz. iratminta 

REFERENCIA NYILATKOZAT 
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja vonatkozásában 

 
„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való részvételre felkérQ levél eljuttatása 

egyetemes postai szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•  tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

1. RÉSZ / 2. RÉSZ35 
 

Alulírott …& & & & & & & & & & & & & & .. mint a(z) & & & & & & & & & & & & .. ajánlattevQ nyilatkozat tételre jogosult képviselQje a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelQen ezennel kijelentem, hogy a(z) 
 

& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. ajánlattevQ / közös ajánlattevQ / alvállalkozó / az alkalmasság igazolására igénybe vett 
más szervezet 36 

 
ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített legjelentQsebb, referenciái a következQképpen 
alakultak: 
 

 SzerzQdést kötQ másik 
fél megnevezése, címe 

Beszerzés tárgya 
(olyan részletességq leírása, amely alapján 

az alkalmassági 
minimumkövetelményeknek való 

megfelelés egyértelmqen eldönthetQ) 

Teljesítés ideje  
(év, hónap, nap szerinti 

bontásban) 

Saját teljesítés 
aránya 

(%) 

Nyilatkozat arról, hogy a 
teljesítés az elQírásoknak 

és a szerzQdésnek 
megfelelQen történt-e 

(IGEN / NEM) 
1.      

35 Részenként külön-külön kérjük kitölteni! Az adott részre vonatkozóan a megfelelQ aláhúzandó. 
36 A megfelelQ aláhúzandó. 
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Kelt: ……………, 2016.  év ………..…. hó ….. nap 

 

Igazolási mód: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § bekezdése szerint. 
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Közbeszerzési Dokumentum 

 

 

12. sz. iratminta 
 

Elektronikus adathordozóra vonatkozó nyilatkozat 
1. RÉSZ / 2. RÉSZ37 

 
a „2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és az 

összeírásban való részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai szolgáltatást 
helyettesítQ postai szolgáltatással•   tárgyban 

 

 

Alulírott, ___________________________________ mint a(z) 
_________________________ cégjegyzésre jogosult képviselQje kijelentem, hogy az általam 
elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvashatóan, de nem módosítható PDF file vagy azzal 
egyenértékq formátumban) benyújtott ajánlat mindenben megegyezik a papír alapú ajánlattal. 

 

 

 
Kelt: ……………, 2016.  év ………..…. hó ….. nap 

 
 

 
 
_________________________ 

(Cégszerq aláírás a 
kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 
meghatalmazott/ meghatalmazottak 

részérQl) 
 

 

37 Részenként külön-külön kérjük kitölteni! Az adott részre vonatkozóan a megfelelQ aláhúzandó. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Központi Statisztikai Hivatal 
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7. | Postacím: 1525 Budapest, Pf. 51. 

Telefon: (+36-1) 345-6326 | Telefax: (+36-1) 345-8638 
E-mail: kozbeszerzes@ksh.hu | Honlap: www.ksh.hu 

34 

 
 

                                                 

http://www.ksh.hu/


 
„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
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Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
13. sz. iratminta 

 

Aláírási címpéldány/aláírási minta/meghatalmazás 
 

a • 2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és az 
összeírásban való részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai szolgáltatást 

helyettesítQ postai szolgáltatással•    tárgyban 
 
 
AjánlattevQ aláírási címpéldánya/aláírási mintája egyszerq másolatban a cégszerqség és a 
képviseleti jog megállapíthatósága érdekében. Az ajánlatot, valamint annak részét képezQ 
nyilatkozatokat aláíró, cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i), az ajánlat, valamint 
az annak részét képezQ nyilatkozatok meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelQ meghatalmazás, valamint a meghatalmazást aláíró cégjegyzésre 
jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 
aláírási-minta. 
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Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
14. sz. iratminta 

 
AJÁNLATTEVP I NYILATKOZAT 

VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL 
1. RÉSZ / 2. RÉSZ38 

 
a „2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és az 

összeírásban való részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai szolgáltatást 
helyettesítQ postai szolgáltatással•   tárgyban 

 
 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. 
ajánlattevQ nyilatkozat tételre jogosult képviselQje, felelQsségem tudatában nyilatkozom, hogy39: 
 
a) Társaságunkkal kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás van folyamatban. Nyilatkozom 
továbbá, hogy az Ajánlattételi felhívás szerint becsatoltam a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérQl a cégbíróság által megküldött igazolást. 
 
b) Társaságunkkal kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.  
 

 

 

Kelt: ……………, 2016.  év ………..…. hó ….. nap  
_________________________ 

(Cégszerq aláírás a 
kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 
meghatalmazott/ meghatalmazottak 

részérQl) 
 

38 Részenként külön-külön kérjük kitölteni! Az adott részre vonatkozóan a megfelelQ aláhúzandó. 
39 A megfelelQ (• a•  vagy • b• ) pontot kérjük aláhúzni! 
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Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
15. sz. iratminta 

NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL 
1. RÉSZ / 2. RÉSZ40 

a „2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és az 
összeírásban való részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai szolgáltatást 

helyettesítQ postai szolgáltatással•   tárgyban 
 

Alulírott…………………………, mint a(z)…………………….……………….(név, 
székhely) ajánlattevQ / közös ajánlattevQ jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre 
jogosult képviselQje, felelQsségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat üzleti titkot 
tartalmaz 

tartalmaz / nem tartalmaz41 

IGEN válasz esetén: 
Az ajánlat alábbiakban megjelölt részei üzleti titoknak minQsülnek, ezért azok nyilvánosságra 
hozatalát megtiltom: 
 -  
 -  
 -  
Az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatunkban elkülönített módon csatoljuk. 
A fentiekben rögzített üzleti titkot tartalmazó dokumentumok üzleti titokká történQ 
minQsítésének indokai az alábbiak42: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Kelt: ……………, 2016.  év ………..…. hó ….. nap  
_________________________ 

(Cégszerq aláírás a 
kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 
meghatalmazott/ meghatalmazottak 

részérQl) 

40 Részenként külön-külön kérjük kitölteni! Az adott részre vonatkozóan a megfelelQ aláhúzandó. 
41 A megfelelQ aláhúzandó. 
42 Az indokolást a Kbt. 44. § szerint szükséges megadni. 
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Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
 

1. számú melléklet: Mqszaki leírás 

Mp SZAKI LEÍRÁS 

1. Beszerzés tárgya, mennyisége: 

A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történQ 2016. évi felmérését 
(mikrocenzus) a 2015. évi X. törvény rendelte el, 2016. október 1-jei eszmei idQponttal. A 
törvény értelmében a mikrocenzus elQkészítésének és végrehajtásának a szakmai irányítását, az 
összeírás technikai feltételeinek biztosítását (így az adatfelvétel elQkészítési és végrehajtási 
munkáiban részt vevQk felkészítését, a szükséges nyomtatványok és elektronikus kérdQívek, 
számítástechnikai programok biztosítását), az elQkészítés és az összeírás szakmai ellenQrzését, 
továbbá az adatok feldolgozását és közzétételét a Központi Statisztikai Hivatal végzi.  
 
A Központi Statisztikai Hivatal ezen ajánlati felhívásban és ajánlati dokumentációban 
foglaltaknak megfelelQen kívánja kiválasztani a mikrocenzus végrehajtásához szükséges, a 
mikrocenzusba bekerült címekre a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban 
való részvételre felkérQleveleket tartalmazó borítékok egyetemes postai szolgáltatást 
helyettesítQ postai szolgáltatással történQ eljuttatásának feladatára a nyertes AjánlattevQt. 
 
A KSH ezt a feladatot, a megfelelQ minQségben történQ ellátás érdekében, egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ szolgáltatást végzQ szervezettel kívánja végrehajtatni. 
 
A feladat a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. 5. § (1) bekezdés b) pontja, valamint 
7.§-a alapján •egyetemes postai szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatás• tevékenységnek 
minQsül. Jogszabály alapján ezt a tevékenységet csak olyan szervezet végezheti, aki rendelkezik 
e törvény 11. § (1) szerinti egyetemes postai szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatási 
engedéllyel. 
 
A •2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és az 
összeírásban való részvételre felkérQlevél eljuttatása egyetemes postai szolgáltatást helyettesítQ 
postai szolgáltatással” 2148 településen (Budapest 23 kerülete külön-külön településnek 
számít) 440 102 magyarországi címre, az alábbi rész-ajánlattételi lehetQség biztosításával: 
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„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
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szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•                             

 
Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
1. rész: 2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és 

az összeírásban való részvételre felkérQlevél eljuttatása Budapest 23 kerületének 72 497 
címére.  

2. rész: 2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és 
az összeírásban való részvételre felkérQlevél eljuttatása Magyarország (Budapesten kívüli) 
kijelölt 2125 településének 367 605 címére. 

Mindkét rész esetében a kézbesíthetetlen küldeményeket a KSH jelen tájékoztató 3. 
mellékletében megjelölt fQosztályaira és osztályaira, országosan 19 címre kell ajánlattevQnek 
visszaszállítania a kézbesítéstQl számított 5 munkanapon belül, de legkésQbb 2016. október 7-
ig. 

Mindkét rész esetében a felkérQleveleket tartalmazó borítékok címzetteknek történQ 
eljuttatását ajánlattevQ végzi. 2016. szeptember 26-30. között. (A felkérQleveleket tartalmazó 
borítékok 2016. szeptember 15-tQl szállíthatóak el ajánlatkérQ budapesti telephelyérQl.) 

Mindkét rész esetében a feladatok elvégzésérQl AjánlattevQ részletes elszámoló jelentés készít 
2016. október 14-ig. 

 AjánlattevQ ajánlatát benyújthatja egy részre, vagy mindkét részre is. 

CPV kódok:       64110000-0 Postai szolgáltatások 
                                 64121100-1 Postai kézbesítési szolgáltatás 

                     64116000-2 Postai küldeménymegQrzési (poste restante) szolgáltatások 

2. A feladat leírása: 

2.1. Mindkét rész esetében egyenként maximum 30 grammos LA/4 jobb ablakos 
(ablakméret: 35x90 mm) felkérQ levélküldemény (zárt borítékban) egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatásként történQ eljuttatása a kijelölt címekre, a 
küldeményeken (borítékokon) a cím lesz feltüntetve, a név nem szerepel rajtuk. 

2.2. Mindkét rész esetében az AjánlattevQ biztosítja a beborítékolt leveleket, a címeket 
tartalmazó listát. A küldemények tartalmának elQállítása, borítékba helyezése, a borítékok 
lezárása és átadása az AjánlatkérQ feladata. A lezárt borítékok elszállításáról AjánlatkérQ 
telephelyérQl (1119 Budapest, Andor u. 47-49.) AjánlattevQ gondoskodik. A borítékok 
közel azonos napi mennyiségekben 2016. szeptember 15-tQl szeptember 26-ig szállíthatóak.  

2.3. Jelen Mqszaki leírás 1. számú melléklete tartalmazza Budapest kijelölt címeinek számát 
kerületenként, 2. számú melléklete tartalmazza Budapest kivételével az országban kijelölt 
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Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
címek számát településenként. A feladatot az AjánlatkérQ által meghatározott idQtartamban 
(2016. szeptember 26-30. között), közel azonos napi mennyiségi ütemezéssel kell 
elvégezni. 

2.4. Mindkét rész esetében a kézbesíthetetlen küldemények megyék szerinti összegyqjtése 
és visszaszállítása a KSH megyei fQosztályaira és osztályaira a kézbesítéstQl számított 5 
munkanapon belül, de legkésQbb 2016. október 7-ig történjen meg. A KSH fQosztályok, 
osztályok címeit jelen Mqszaki leírás 3. számú melléklete tartalmazza. 

3. A teljesítés helye:  

FelkérQlevelek esetén:  
1. rész tekintetében: Budapest 23 kerületének 72 497 címére (1. számú melléklet). 

2. rész tekintetében: Magyarország (Budapesten kívüli) kijelölt 2125 településének 367 605 
címére (2. számú melléklet). 

Kézbesíthetetlen küldemények visszaszállítása mindkét rész esetén a KSH fQosztályaira és 
osztályaira történik (3. számú melléklet). 

4. A teljesítés ütemezése mindkét rész esetén: 

Feladat 

 sorszáma 
Feladat A feladat részletei Leszállítandó termék HatáridQ 

1. 

A kijelölt 
címeket 

tartalmazó lista 
átvétele 

A kijelölt címeket tartalmazó listát az 
AjánlatkérQ adja át Nyertes 
AjánlattevQnek elektronikus formában. 

 2016.08.01. 
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Feladat 

 sorszáma 
Feladat A feladat részletei Leszállítandó termék HatáridQ 

2. 

Együttmqködés
i forma, 
ügyrend 

kialakítása 

Az együttmqködési forma kialakítása. A 
logisztikai terv, a napi jelentések, az 
elszámoló jelentés tartalmának részletes 
meghatározása. Az ügyrend kidolgozása, 
amely részletesen tartalmazza az 
AjánlatkérQ és AjánlattevQ közötti 
kapcsolattartás és információáramlás 
rendjét. 

 2016.08.15. 

3. 

A feladat 
ütemezését 
tartalmazó 

logisztikai terv 
átadása 

A logisztikai tervet elektronikus formában 
kell átadni. 
A logisztikai tervben kötelezQen 
feltüntetendQ adatok:  

- A lezárt borítékok elszállításának 
ütemezése; 

- Andor utcai telephelyrQl 
elszállítandó szállítási egységek 
összeállításának elvárt módja; 

- Az adott napon kézbesítésbe 
bevont települések száma;  

- Az adott napon kézbesítendQ 
borítékok száma;  
 

Logisztikai terv 2016.09.01-ig 

4. 
A lezárt 

borítékok 
elszállítása 

A lezárt borítékok az AjánlatkérQ 
telephelyérQl (1119 Budapest, Andor u. 
47-49.) szállíthatóak el. 

 
2016.09.15-

tQl 
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Feladat 

 sorszáma 
Feladat A feladat részletei Leszállítandó termék HatáridQ 

5. 

A kézbesítés 
elvégzése. 

Folyamatos 
tájékoztatás 

A logisztikai terv alapján az aznapra 
tervezett küldemények kézbesítése. A 
napi jelentés elkészítése. 

 2016.09.26. 

6. 

A kézbesítés 
elvégzése. 

Folyamatos 
tájékoztatás 

A logisztikai terv alapján az aznapra 
tervezett küldemények kézbesítése. A 
napi jelentés elkészítése. 

A szeptember 26-
ai jelentés 
elküldése 

2016.09.27. 

7. 

A kézbesítés 
elvégzése. 

Folyamatos 
tájékoztatás 

A logisztikai terv alapján az aznapra 
tervezett küldemények kézbesítése. A 
napi jelentés elkészítése. 

A szeptember 27-
ei jelentés 
elküldése 

2016.09.28. 

8. 

A kézbesítés 
elvégzése. 

Folyamatos 
tájékoztatás 

A logisztikai terv alapján az aznapra 
tervezett küldemények kézbesítése. A 
napi jelentés elkészítése. 

A szeptember 28-
ai jelentés 
elküldése 

2016.09.29. 

9. 

A kézbesítés 
elvégzése. 

Folyamatos 
tájékoztatás 

A logisztikai terv alapján az aznapra 
tervezett küldemények kézbesítése. A 
napi jelentés elkészítése. 

A szeptember 29-
ei jelentés 
elküldése 

2016.09.30. 
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Feladat 

 sorszáma 
Feladat A feladat részletei Leszállítandó termék HatáridQ 

10. 

A 
kézbesíthetetle
nnek minQsülQ 

borítékok 
visszajuttatása. 

Folyamatos 
tájékoztatás. 

A 2016.09.26-án kézbesíthetetlennek 
minQsülQ borítékok a KSH megyei 
fQosztályaira és osztályaira történQ 
visszajuttatása. A napi jelentés 
elkészítése. 

Kézbesíthetetlenn
ek minQsülQ 

borítékok 
visszajutatása, és a 
szeptember 30-ai 
jelentés elküldése 

2016.10.03. 

11. 

A 
kézbesítetlenne

k minQsülQ 
borítékok 

visszajuttatása. 
Folyamatos 
tájékoztatás. 

A 2016.09.27-én kézbesíthetetlennek 
minQsülQ borítékok a KSH megyei 
fQosztályaira és osztályaira történQ 
visszajuttatása. A napi jelentés 
elkészítése. 

Kézbesíthetetlenn
ek minQsülQ 

borítékok 
visszajutatása, és 

október 3.-ai 
jelentés elküldése 

2016.10.04. 

12. 

A 
kézbesítetlenne

k minQsülQ 
borítékok 

visszajuttatása. 
Folyamatos 
tájékoztatás. 

A 2016.09.28-án kézbesíthetetlennek 
minQsülQ borítékok a KSH megyei 
fQosztályaira és osztályaira történQ 
visszajuttatása. A napi jelentés 
elkészítése. 

Kézbesíthetetlenn
ek minQsülQ 

borítékok 
visszajutatása, és 

október 4.-ei 
jelentés elküldése 

2016.10.05. 

13. 

A 
kézbesítetlenne

k minQsülQ 
borítékok 

visszajuttatása. 
Folyamatos 
tájékoztatás. 

A 2016.09.29-én kézbesíthetetlennek 
minQsülQ borítékok a KSH megyei 
fQosztályaira és osztályaira történQ 
visszajuttatása. A napi jelentés 
elkészítése. 

Kézbesíthetetlenn
ek minQsülQ 

borítékok 
visszajutatása, és 

október 5.-ei 
jelentés elküldése 

2016.10.06. 
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Feladat 

 sorszáma 
Feladat A feladat részletei Leszállítandó termék HatáridQ 

14. 

A 
kézbesítetlenne

k minQsülQ 
borítékok 

visszajuttatása. 
Folyamatos 
tájékoztatás. 

A 2016.09.30-án kézbesíthetetlennek 
minQsülQ borítékok a KSH megyei 
fQosztályaira és osztályaira történQ 
visszajuttatása. A napi jelentés 
elkészítése. 

Kézbesíthetetlenn
ek minQsülQ 

borítékok 
visszajutatása, és 

október 6-ai 
jelentés elküldése 

2016.10.07. 

15. 
Folyamatos 
tájékoztatás 

 
Az október 7-ei 

jelentés elküldése 
2016.10.10. 

16. 

Részletes 
elszámoló 
jelentés 

elkészítése 

A részletes elszámoló jelentés elkészítése 
és elküldése a KSH részére. 

Részletes 
elszámoló jelentés 

elküldése 
2016.10.14-ig 

 

5. Teljesítés követelményei mindkét rész esetében: 

5.1. A kézbesítések elvégzése: 2016. szeptember 26-30. között. A kézbesítési feladat 2016. 
szeptember 26-a elQtt nem kezdhetQ el és 2016. szeptember 30-áig az utolsó egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ küldeményt kézbesíteni kell. 
 
5.2. A kézbesítQ gondoskodjon a feladat ellátása során a logisztikai terv alapján kijelölt 
küldeményeknek, a küldemény borítékján szereplQ címekhez tartozó levélszekrényekben 
történQ biztonságos elhelyezésérQl. Levélszekrény hiányában a postai küldemények 
kézbesítésénél alkalmazandó egyéb, a kézbesítésre alkalmas biztonságos eszközbe történQ 
elhelyezésérQl, mely az idQjárás viszontagságainak (esQ, szél) közvetlenül nem kitett, fedett 
illetve amennyiben a postaládán nem azonosítható be egyértelmqen a címzés, tegyen meg 
mindent annak érdekében, hogy a küldemény a megfelelQ helyre jusson el. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Központi Statisztikai Hivatal 
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7. | Postacím: 1525 Budapest, Pf. 51. 

Telefon: (+36-1) 345-6326 | Telefax: (+36-1) 345-8638 
E-mail: kozbeszerzes@ksh.hu | Honlap: www.ksh.hu 

44 

 
 

http://www.ksh.hu/


 
„2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben 
történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes postai 
szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•                             

 
Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
 
5.3. A küldemény akkor tekinthetQ kézbesíthetetlennek, ha a cím nem egyértelmqen 
azonosítható, vagy nem létezQ. 
 
5.4. A kézbesíthetetlen küldemények visszaszállítását naponta a megyei fQosztályok-
osztályokra egy szállítólevél kíséretével kell elvégezni. A szállítólevélnek tartalmaznia kell, az 
elQzQ nap a megyében kézbesített küldemények darabszámát és a kézbesíthetetlen levelek 
címeinek listáját. 
 
5.5. A napi jelentés minimális elvárt tartalma: az elQzQ munkanapon kézbesített küldemények 

darabszáma és a kézbesíthetetlen levelek címeinek listája megyénkénti bontásban; az elQzQ 
munkanapon a megyei fQosztályokra-osztályokra visszaszállított küldemények listája.  
 

5.6.A kézbesíthetetlen levelekhez tartozó címek listáját minden esetben megjegyzéssel kell 
ellátni, amelyben a sikertelen kézbesítés okát kell feltüntetni. 
 

5.7.  A részletes elszámoló jelentés minimális elvárt tartalma: A teljes idQszakra 
vonatkozóan a kézbesített küldemények száma, a meghiúsult küldemények száma, címeinek 
listája, a meghiúsulás okának feltüntetésével, illetve a kézbesíthetetlen levelek címeinek listája. 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Budapest kijelölt címeinek száma kerületenként 

2. számú melléklet: Településenként kijelölt címek száma (Budapest kivételével) 

3. számú melléklet: A KSH fQosztályok, osztályok címlistája 
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Közbeszerzési Dokumentum 

 

 
2. számú melléklet: Vállalkozási szerzQdéstervezet 

 
SzerzQdéstervezet 

VÁLLALKOZÁSI SZERZP DÉS 
(AjánlatkérQ a szerzQdéseket részenként köti.) 

amely létrejött egyrészrQl  

 

a Központi Statisztikai Hivatal  

Székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. 

Adószám: 15302724-2-41 

Képviseli 

 a továbbiakban, mint MegrendelQ 

 

másrészrQl   

 

mint MegrendelQ, másrészrQl a 

 

……………………………………………….. 

Székhely: ……………………….  

Cégjegyzékszám: ……………….;   

Adószám: ………………….;   

SzámlavezetQ pénzintézet megnevezése & & & & & & & & & & & & & ..;  

Bankszámlaszáma:………………………. 

képviseli: ……………………………  

a továbbiakban, mint Vállalkozó között a mai napon az alábbi feltételek szerint. 

 

I. ELP ZMÉNYEK 
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1. MegrendelQ, mint ajánlatkérQ a közbeszerzésekrQl szóló 2015. évi CXLIII. tv. 

(továbbiakban Kbt.) HARMADIK RÉSZ 112. § (1) bekezdés b) pontban foglalt 
szabályok szerint, a 113-114. §-ban foglalt eltérésekkel közbeszerzési eljárás folytatott 
le a • 2016. évi mikrocenzushoz kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést 
tartalmazó és az összeírásban való részvételre felkérQ levél eljuttatása egyetemes 
postai szolgáltatást helyettesítQ postai szolgáltatással•  tárgyban. 

2. A közbeszerzési eljárás eredményeként - a legalacsonyabb ár értékelési szempontja 
alapján - kiválasztott nyertes ajánlattevQ, mint Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban 
közölt feltételek [ajánlattételi felhívás, dokumentáció], a szerzQdéstervezet és ajánlat 
tartalmának megfelelQen kötött jelen szerzQdés szerint teljesíti kizárólag a közbeszerzés 
tárgya szerinti szolgáltatásokat, ajánlatkérQ, mint MegrendelQ pedig kizárólag ennek 
megfelelQen köteles a szolgáltatás átvételére és díj fizetésére. 

 

II. A SZERZP DÉS TÁRGYA 

3. MegrendelQ megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a 2016. évi mikrocenzushoz 
kapcsolódó, a felvételben történQ kijelölést tartalmazó és az összeírásban való 
részvételre felkérQ levelek eljuttatását egyetemes postai szolgáltatást helyettesítQ postai 
szolgáltatással az alábbiak szerint: 
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Feladat 

 
sorszá

ma 

Feladat A feladat részletei Leszállítandó 
termék HatáridQ 

1. 

A feladat 
ütemezésé

t 
tartalmazó 
logisztikai 

terv 
készítése 

A logisztikai tervet elektronikus 
formában kell átadni. 

A logisztikai tervben kötelezQen 
feltüntetendQ adatok:  

- A lezárt borítékok elszállításának 
ütemezése; 

- A 1119 Budapest, Andor u. 47-
49.) szám alatti telephelyrQl 
elszállítandó szállítási egységek 
összeállításának elvárt módja 

- Az adott napon kézbesítésbe 
bevont települések száma;  

- Az adott napon kézbesítendQ 
borítékok száma;  
 

Logisztikai 
terv 

2016.09.01. 

2. 

Az 
adatszolgá

ltatói 
kijelölQ 

leveleket 
tartalmazó 

lezárt 
borítékok 
elszállítás

a 

A lezárt borítékok az AjánlatkérQ 
telephelyérQl (1119 Budapest, Andor u. 
47-49.) szállíthatóak el. 

 2016.09.15.-tQl 
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Feladat 

 
sorszá

ma 

Feladat A feladat részletei Leszállítandó 
termék HatáridQ 

3. 

Az 
adatszolgá

ltatói 
levelek 

megadott 
címekre 
történQ 

kiszállítás
a 

A logisztikai terv alapján felkérQ levelek 
kézbesítése. A napi jelentés elkészítése. 

 
2016.09.26.-

30. 

4. 

A 
kézbesíthe
tetlennek 
minQsülQ 
borítékok 
visszajutta

tása.  

A kézbesíthetetlennek minQsülQ 
borítékok a KSH megyei fQosztályaira és 
osztályaira történQ visszajuttatása.  

 2016.10.07. 

5. 

Részletes 
elszámoló 
jelentés 

elkészítés
e 

A részletes elszámoló jelentés 
elkészítése és elküldése a KSH részére. 

Részletes 
elszámoló 

jelentés  
2016.10.14. 

 
Vállalkozó köteles a 2016. 09. 26-10. 07. közötti idQszakban a feladat ellátásának állásáról 
napi jelentést, a feladat végeztével pedig 2016.10.14-ig egy részletes elszámoló jelentést 
küldeni MegrendelQ kapcsolattartója számára elektronikus formában. A napi és a részletes 
elszámoló jelentés tartalmát a Felek a szerzQdéskötést követQ 14 napon belül (2016.08.15-
ig) alakítják ki, és MegrendelQ jóváhagyása alapján alkalmazzák. 
 
A szolgáltatás részletes tartalmát a szerzQdés elválaszthatatlan részét képezQ Mqszaki leírás 
(1. sz. melléklet) határozza meg. 
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III. A SZERZP DÉS TELJESÍTÉSÉBEN KÖZREMp KÖDP  SZEMÉLYEK, 
SZERVEZETEK 

 

4. Jelen szerzQdést a Vállalkozónak - mint a közbeszerzési eljárás alapján nyertes 
ajánlattevQként szerzQdQ félnek - kell teljesítenie.  

5. Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót igénybe vesz/nem vesz igénybe.  

6. Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, az alvállalkozói teljesítés 
összesített aránya nem haladhatja meg Vállalkozó saját teljesítésének arányát. Ezen 
túlmenQen a teljesítésben résztvevQ alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 
50 %-át meghaladó mértékben további közremqködQt. Amennyiben a tervezett 
bevonási arány módosul, úgy Vállalkozó köteles azt bejelenteni megrendelQnek, 
különös tekintettel a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésére. Amennyiben változik a 
bevonási arány a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésére figyelemmel, MegrendelQ felszólítja 
Vállalkozót, a Kbt. szerint bevonási arány alkalmazására. Amennyiben Vállalkozó nem 
tesz eleget a felszólításnak, MegrendelQ azonnali hatállyal felmondhatja a szerzQdést 
és meghiúsulási kötbért követelhet, amelynek összege a szerzQdéses idQtartamból 
fennmaradó idQszakra meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 30 %-a. 

7. A Vállalkozó a szerzQdés teljesítéséhez az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe 
venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy 
helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján 
történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy 
a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a 
közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott 
adatok alapján MegrendelQ szqkítette az eljárásban részt vevQ gazdasági szereplQk 
számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékq módon megfelel - 
azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési 
eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

8. Vállalkozó legkésQbb jelen szerzQdés megkötésének idQpontjában köteles a 
MegrendelQnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a 
szerzQdés teljesítésében, és - ha a megelQzQ 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. Vállalkozó 
a szerzQdés teljesítésének idQtartama alatt köteles a MegrendelQnek minden további, a 
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teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót elQzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel 
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll 
kizáró okok hatálya alatt.  

9. A közbeszerzési eljárás során Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy 
szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzQdés 
sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek 
minQsült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, 
ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös 
tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány 
- tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthetQ. Az 
értékeléskor meghatározó szakember személye csak MegrendelQ hozzájárulásával és 
abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns 
körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékq szakember kerül bemutatásra. 

10. Vállalkozó alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelQs minden olyan kárért 
is, amely anélkül nem következett volna be. 

11. Vállalkozó az alábbi megnevezett végzettségq/képzettségq feladatkörq, alkalmasság 
igazolásában részt vevQ személyekkel teljesíti a szerzQdést: 

 

Név ElérhetQség 

Tel/fax., E-mail cím 

Feladatkör 

  szolgáltatás teljesítéséért 
felelQs személy 

12. A felek alább megjelölt képviselQi, jogosultak MegrendelQ, illetve Vállalkozó nevében 
nyilatkozattételre, amely azonban nem eredményezheti a jelen szerzQdés módosítását. 
Felek minden lényeges körülmény, adat és utasítás rögzítésére írásban kötelesek. 

Név Telefon Fax E-mail cím 

MegrendelQ:     

Vállalkozó:    

 

IV. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, EGYÜTTMp KÖDÉSE 
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13. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzQdés, illetve 
MegrendelQ utasításai szerint köteles eljárni. MegrendelQ azonban olyan utasításokat 
nem adhat, mely a jelen szerzQdéshez képest többlet feladatokat, többletmunkát, illetve 
többlet költséget jelent a Vállalkozó számára.  

14. Vállalkozó a feladat teljesítését köteles úgy megszervezni, hogy biztosítsa annak 
gazdaságos és gyors befejezését. Ennek megfelelQen Vállalkozó köteles a MegrendelQt 
minden olyan körülményrQl haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés 
eredményességét vagy határidQben történQ elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az 
értesítés elmulasztásából eredQ kárért Vállalkozó felelQsséggel tartozik.  

15. Vállalkozó köteles a szolgáltatást a Mqszaki leírásban meghatározottak szerint 
elvégezni.  

16. A szerzQdés teljesítése 

16.1. A felkérQ levelek esetén:  

a) az 1. rész tekintetében: Budapest 23 kerületének 72 497 címére 
b) a 2. rész tekintetében: Magyarország (Budapesten kívüli) kijelölt 2125 településének 

367 605 címére. 
16.2. Kézbesíthetetlen felkérQ levelek esetén azok visszaszállítása a KSH alábbi fQosztályaira 
és osztályaira történik: 

a) az 1. rész tekintetében: Központi Statisztikai Hivatal Budapest (1024 Budapest, Buday 
László u. 1-3. Postabontó) 

b) a 2. rész tekintetében: 

i. KSH Szegedi FQosztály (6726 Szeged, Jobb fasor 6-10.) 
ii. KSH Szegedi FQosztály Kecskeméti Osztály (6000 Kecskemét, Irinyi u. 17.) 

iii. KSH Szegedi FQosztály Békéscsabai Osztály (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.) 
iv. KSH Pécsi FQosztály (7623 Pécs, József Attila u. 10/A.) 
v. KSH Pécsi FQosztály Kaposvári Osztály (7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11.) 

vi. KSH Pécsi FQosztály Szekszárdi Osztály (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. 
III. emelet) 

vii. KSH Miskolci FQosztály (3527 Miskolc, Katalin u. 1.) 
viii. KSH Miskolci FQosztály Egri Osztály (3300 Eger, Grónai Sándor u. 3.) 

ix. KSH Miskolci FQosztály Salgótarjáni Osztály (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) 
x. KSH Veszprémi FQosztály (8200 Veszprém, Radnóti tér 2. II. emelet)  
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xi. KSH Veszprémi FQosztály Tatabányai Osztály (2800 Tatabánya, Mártírok útja 81/a. 

I. emelet) 
xii. KSH Veszprémi FQosztály Székesfehérvári Osztály (8000 Székesfehérvár, Honvéd 

u.1.) 
xiii. KSH GyQri FQosztály (9024 GyQr, Bem tér 19.) 
xiv. KSH GyQri FQosztály Szombathelyi Osztály (9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 54.) 
xv. KSH GyQri FQosztály Zalaegerszegi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. 

„A” épület) 
xvi. KSH Debreceni FQosztály (4029 Debrecen, Faraktár u. 29/b.) 

xvii. KSH Debreceni FQosztály Szolnoki Osztály (5000 Szolnok, Kellner Gyula u. 2-4.) 
xviii. KSH Debreceni FQosztály Nyíregyházi Osztály (4400 Nyíregyháza, Sóstói út. 2-4.) 

 

17. MegrendelQ – jelen szerzQdésben foglalt feladatainak teljesítése céljából – az alábbiakat 
biztosítja Vállalkozó részére:  

a) A szerzQdéskötéssel egy idQben a kézbesítésre kijelölt címeket tartalmazó listát az átadja 
Vállalkozónak elektronikus formában. 

b) A kézbesítendQ lezárt borítékok elszállítását a MegrendelQ 1119 Budapest, Andor u. 47-
49. szám alatt telephelyérQl biztosítja. 

18. Vállalkozó amennyiben alvállalkozó(ka)t vesz igénybe, köteles a vállalkozói díjból 
alvállalkozó(ka)t megilletQ vállalkozói díjrészletet a (rész)teljesítésig  a Ptk. 6:193-6:201. 
§-okban rögzített szabályoknak megfelelQen engedményezni alvállalkozó(k) javára, és a 
Ptk. 6:196.-6:198. §-nak megfelelQen az engedményezésrQl MegrendelQt tájékoztatni, vagy 
az engedményes személyét (mint alvállalkozót) is meghatározó engedményezési okiratot 
engedményes alvállalkozó(k)nak átadni, illetve a szükséges teljesítési utasításra vonatkozó 
szabályok szerint eljárni. Amennyiben ennek nem tesz eleget, jelen szerzQdés 33. pontjában 
foglalt felmondási indoknak minQsül, és az ott rögzített jogkövetkezmények 
alkalmazhatóak. Vállalkozó felelQs azért, hogy alvállalkozókat tájékoztassa a 25. pont 
szerinti kifizetés szabályairól. Vállalkozó felelQs mindazon kárért, amely a jelen pont 
szerinti kötelezettsége elmulasztásából ered. 

19. MegrendelQ biztosítja Vállalkozó számára - kizárólag a feladat megvalósításához - 
szükséges és elégséges mértékben kért információ, adat, nyilatkozat, hozzájárulás 
rendelkezésre bocsátását, amely MegrendelQ folyamatos hivatali mqködését nem 
gátolhatja. MegrendelQ biztosítja a feladat megvalósításához szükséges szakmai támogatás 
nyújtását, szükség szerint konzultáció formájában is. 

20. MegrendelQ jogosult az elvégzett feladat folyamatos, korlátozás nélküli ellenQrzésére, 
elQzetes bejelentés alapján, munkaidQben.  
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V. SZERZP DÉS IDP TARTAMA 

 

21. A szerzQdés az aláírás napján lép hatályba és az abban foglalt kötelezettségek kölcsönös 
teljesítésével ér véget. 

 

VI. VÁLLALKOZÁSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

22. MegrendelQ Vállalkozó teljesítésének elfogadásáról a részletes elszámoló jelentés 
kézhezvételétQl számított 15 napon belül nyilatkozik. MegrendelQ részérQl a teljesítést 
………… igazolja. 

23. Vállalkozót a jelen szerzQdésben meghatározott feladatok teljesítéséért összesen: 
………….,-Ft+ Áfa díj (& . Ft+ÁFA/felkérQ levél(cím)) illeti meg. A fizetés a 
teljesítésigazolást követQen utólag, egy összegben történik.  

Felek a Kbt. 135. § (5) bekezdés szerinti részletekben történQ teljesítést kizárják. 

24. MegrendelQ kijelenti, hogy a fenti szerzQdéses összegre a szükséges pénzügyi fedezet 
rendelkezésére áll. 

25. Vállalkozó a 23. pontban foglalt díjról a MegrendelQ általi teljesítésigazolást követQen 
állíthat ki számlát. A vállalkozói díj kifizetése a Kbt. 135. § (1) és (3), és (6) 
bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétQl 
számított 30 napon belül átutalással történik Vállalkozó, illetve alvállalkozó(k) által 
megjelölt bankszámlára, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a 
6:245. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra. A Vállalkozó (alvállalkozó(k)) köteles(ek) 
a számlát a teljesítés elismerésétQl számított 15 napon belül kiállítani, majd MegrendelQ 
részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. § (1) és (3) bekezdéseiben meghatározott 
iratokat mellékelni kell. A Vállalkozó (alvállalkozó(k)) által benyújtott számla 
mellékletét képezi a kiállított teljesítésigazolás/ok 1 példánya. MegrendelQ kizárólag a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és formai követelményeknek 
megfelelQ számlát fogad be. A kifizetés pénzneme a magyar forint. 

26. MegrendelQ elQleget nem biztosít. 

27. Vállalkozó által a szerzQdés keretében teljesített feladatra felszámított díj (ellenérték) 
nem térhet el Vállalkozó ajánlatban közölt ellenértéktQl (díjtól) amely magában foglal 
minden a feladat teljesítéséhez szükséges ráfordítást, költséget, a Vállalkozó – feladata 
ellátásához – semminemq további költségtérítést nem igényelhet. A vállalkozói díj a 
szerzQdés teljesítési határidejéig változatlan. 
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28. MegrendelQ tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerzQdés teljesítése során az adózás 

rendjérQl szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. § figyelembe vételével kell eljárni. 

29. A szolgáltatás ellenértékének MegrendelQ által történQ kiegyenlítése a Kbt. 135. §-ában 
meghatározott szabályok figyelembe vételével történik. 

30. Fizetési késedelem esetén, a késedelmi kamat mértéke: a Ptk. 6:155. §-nak késedelmi 
kamatra vonatkozó rendelkezése szerint. 

31. Az általános forgalmi adó megfizetése a hatályos jogszabályok szerint történik. 
 
 

VII. A SZERZP DÉS MEGSZp NÉSE, SZERZP DÉSSZEGÉS 

 

32. Jelen szerzQdés megszqnik a 21. pontban foglalt idQtartam leteltével.  

33. SzerzQdQ felek jelen szerzQdést rendes felmondással nem szüntethetik meg. SzerzQdQ 
felek a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatukkal szerzQdésszegés 
esetén a szerzQdést felmondhatják különösen az alábbi indokokra hivatkozással: 

a) Vállalkozóval szemben a szerzQdés teljesítése során következnek be a Kbt. 62. §. (1) 
bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok, 

b) Vállalkozó a tájékoztatási kötelezettségét szándékosan vagy súlyosan megszegte, 

c) Vállalkozó megszegte a titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket,  

d) Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerzQdés teljesítését, 

e) Vállalkozó jelen szerzQdést •A szerzQdés teljesítésében közremqködQ személyek, 
szervezetek• címq fejezetben, illetve a Kbt. 139-140. §-ban foglaltakkal 
összeegyeztethetetlen módon teljesíti, 

f) Vállalkozóval szemben a Közbeszerzési DöntQbizottság vagy bármely bíróság a jelen 
szerzQdés teljesítésével összefüggQ jogsértést állapít meg, 

g) Jelen szerzQdés 6. pont és 18. pontjában foglalt esetben, 

h) A Kbt. 143. §-ában szabályozott esetekben. 

A fenti esetekben MegrendelQ a 38. pont szerint jogosult meghiúsulási kötbért követelni 
Vállalkozótól. 

34. Felek rögzítik, hogy a jelen szerzQdés keretében kézbesítendQ adatszolgáltatói felkérQ 
levelek kézbesítése MegrendelQ a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta 
alapján történQ 2016. évi felmérésérQl szóló 2015. évi X. törvényben rögzített határidejq 
feladatainak ellátásához kötQdik. A törvényben rögzített határidQkre tekintettel 
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MegrendelQnek különös érdeke fqzQdik Vállalkozó határidQben történQ teljesítéséhez. 
Amennyiben Vállalkozó az adatszolgáltatói felkérQ levelek kézbesítésével késedelembe 
esik, a teljesítés MegrendelQnek már nem áll érdekében. Mindezekre tekintettel 
megrendelQ a szerzQdést jogosult felmondani, ha Vállalkozó az adatszolgáltatói felkérQ 
leveleket a 3. pontban foglalt táblázat 3. sorában szereplQ véghatáridQre nem végzi el. 
Ebben az esetben Vállalkozó a 38. pont szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.  

35.  MegrendelQ a 33-34. pontban foglaltakon túlmenQen jogosult a szerzQdést akkor is 
felmondani, Vállalkozó a teljesítést felfüggesztette, és MegrendelQ erre irányuló írásbeli 
felszólításának kézhezvételét követQ 3 (három) napon belül nem folytatta. Ebben az 
esetben Vállalkozó a 38. pont szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 

36. A Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés elfogadása nem jelenti a szerzQdésszegés 
esetére az igényérvényesítési jogról való lemondást.  

37. A 3. pontban foglalt határidQk (kivéve 3. pontban foglalt táblázat 3. sorában szereplQ 
határidQt) késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó a határidQ lejártát követQ naptól a 
késedelemmel érintett napokra késedelmi kötbért köteles fizetni MegrendelQ részére, 
amelynek mértéke nettó 10.000 Ft, de összesen legfeljebb50.000 Ft. MegrendelQ 5 
napot meghaladó késedelem esetén jogosult a szerzQdést felmondani. 

38. Amennyiben a 35. pontban foglaltak szerint Vállalkozó az adatszolgáltatói felkérQ 
levelek kézbesítését a 3. pontban foglalt véghatáridQre nem teljesíti, és MegrendelQ a 
szerzQdést ennek okán felmondja, Vállalkozó az elmaradt felkérQ levelek számára 
vetített nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelQ összegq meghiúsulási kötbért köteles 
fizetni MegrendelQ részére. 

39. Amennyiben a szerzQdés teljesítésének egésze hiúsul meg, mert a Vállalkozó a 
teljesítést megtagadja, illetve MegrendelQ felmondhatja a szerzQdést és ebben az 
esetben Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a teljes 
nettó szerzQdéses ellenérték 30%-a.  

40. A kötbér megfizetése nem mentesít a szerzQdésszegés egyéb jogkövetkezményei alól. 
A kötbért MegrendelQ akkor is követelheti, ha kára nem merült fel, továbbá 
érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerzQdésszegésbQl eredQ egyéb jogait is. 
MegrendelQ Vállalkozó szerzQdésszegésével okozott kárnak a megtérítését az erre 
vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem 
érvényesítette. 

41. MegrendelQ az ellenszolgáltatásból eredQ tartozásával szemben csak a jogosult által 
elismert, egynemq és lejárt követelését számíthatja be [Kbt. 135. § (6)]. 
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42. Amennyiben a felek bármelyike a jelen szerzQdés teljesítésével kapcsolatos bármiféle 

szerzQdésszegés, vagy mulasztás vonatkozásában joglemondással él, az semmiféle 
késQbbi szerzQdésszegésre vagy mulasztásra vonatkozó érvényes jogról való 
lemondásként nem értelmezhetQ. 

 

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

43. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy  

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerzQdés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelQ társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerzQdés teljesítésének teljes idQtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérQ 
számára megismerhetQvé teszi, és MegrendelQt haladéktalanul értesíti, ha: 

ba) a Vállalkozónál 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; 

bb) a Vállalkozónál 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. 

44. Amennyiben a fenti ügyletek bekövetkeznek, MegrendelQ jogosult és egyben köteles a 
szerzQdést felmondani - ha szükséges olyan határidQvel, amely lehetQvé teszi, hogy a 
szerzQdéssel érintett feladat ellátásáról Vállalkozó gondoskodni tudjon, mely esetben 
Vállalkozó a szerzQdés megszqnése elQtt már teljesített szolgáltatás szerzQdésszerq 
pénzbeli ellenértékére jogosult. [Kbt. 143. § (3) bekezdés] 

45. SzerzQdQ felek jelen szerzQdést a Kbt. 141. §-ra figyelemmel a Ptk. szabályai szerint 
módosíthatják. 

46. Minden, a jelen szerzQdéshez és az azt megelQzQ közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, 
MegrendelQ által átadott dokumentációt és egyéb okiratot Vállalkozó a teljesíthetQség 
szempontjából a szerzQdéskötést megelQzQen saját felelQsségére ellenQrzött. Erre 
tekintettel a dokumentáció, illetQleg az egyéb okiratok esetleges hibájára vagy 
hiányosságára való hivatkozással a késQbbiek során szerzQdésmódosítás nem 
kezdeményezhetQ. A vállalkozói díj nem növelhetQ azon az alapon, hogy a feladat 
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meghatározás nem megfelelQ, illetve valamely mqszakilag szükséges vagy a tervezett 
feladatot a dokumentáció, illetve egyéb okiratok nem tartalmaznak 

47. SzerzQdQ felek kötelezik magukat arra, hogy egymás közötti jogvitáikat megkísérlik 
peren kívül elintézését. A peren kívüli rendezés érdekében a felek a vitás kérdésben 
elfoglalt jogi és ténybeli álláspontjait ezek bizonyítékainak elQadásával, szükség esetén 
az okirati bizonyítékok csatolásával az ügyben érintett összes féllel írásban részletesen 
közlik, akik arra a kézhezvételtQl számított tizenöt nap alatt az összes felvetett 
jogkérdésre és a teljes tényállásra kiterjedQ, az ellenbizonyítékok elQadását is 
tartalmazó részletes írásbeli választ kötelesek adni, melyhez az okirati bizonyítékokat 
szükség esetén csatolniuk kell. Ez az eljárás mellQzhetQ, ha a szerzQdQ felek a közöttük 
felmerült véleményeltérésrQl közös jegyzQkönyvet készítenek. 

48. A szerzQdQ felek tudomásul veszik, hogy jelen szerzQdést külön jogszabályban 
feljogosított szerzek – beleértve a Kormányzati EllenQrzési Hivatalt és az Állami 
SzámvevQszéket – jogosultak ellenQrizni. 

49. Felek mentesülnek a szerzQdésszegés következményei alól, amennyiben a 
szerzQdésszerq teljesítést rajtuk kívül álló, elQre nem látható, elháríthatatlan esemény, 
cselekmény fizikailag vagy más módon gátolja (vis maior). A felek ilyen vis maior 
eseménynek tekintik különösen a természeti és más katasztrófákat (pl. villámcsapás, 
földrengés, árvíz, tqzvész, robbanás, járvány), háborús vagy más konfliktusokat 
(zendülés, rendzavarás, zavargások, forradalom, államcsíny, polgárháború, 
terrorcselekmények), embargót stb. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak 
bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a szerzQdésszerq teljesítésre kiható 
következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem – vagy 
csak aránytalan áldozat árán – lehetett volna elhárítani. 

50. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) 
bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés a) pontja, illetQleg a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerint a 
Vállalkozó képviselQje úgy nyilatkozik, hogy Vállalkozó átlátható szervezetnek 
minQsül. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy MegrendelQ nem köthet vele érvényesen 
visszterhes szerzQdést, illetve a létrejött ilyen szerzQdés alapján nem teljesíthet 
kifizetést, amennyiben a nyilatkozata ellenére nem minQsül átlátható szervezetnek. 
Felek rögzítik, hogy MegrendelQ jelen pont szerinti feltétel ellenQrzése céljából, a jelen 
szerzQdésbQl eredQ követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult 
Vállalkozó átláthatóságával összefüggQ, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat 
kezelni. MegrendelQ – képviselQje útján – a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak 
változása esetén arról haladéktalanul köteles Vállalkozót tájékoztatni. Valótlan 
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tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerzQdést MegrendelQ - a jogviszony stádiumától 
függQen - elállással vagy felmondással megszünteti. 

 
 

IX. KÖZZÉTÉTEL, ÜZLETI TITOK 
 

51. Jelen szerzQdés, valamint a szerzQdés elválaszthatatlan részét képezQ iratok tartalma 
közérdekbQl nyilvános adatnak minQsülnek, és azok nyilvánosságra hozatala üzleti 
titokra hivatkozással nem tagadhatók meg. MegrendelQ jelen szerzQdést, valamint a 
szerzQdés teljesítésére vonatkozó adatokat (Kbt. 43. § (1) bekezdés c)-f) pontban 
rögzített adatok) a Kbt. 43. § (1) bekezdés alapján köteles közzétenni. 

52. SzerzQdQ felek kijelentik, hogy minden olyan információ, know-how, dokumentum, 
adat és rajz, amelyet a másik fél üzleti titoknak nyilvánít, a másik fél elQzetes írásbeli 
engedélye nélkül nem hozható nyilvánosságra vagy harmadik személy tudomására. 
Felek megállapodnak, hogy a jelen szerzQdés aláírásakor üzleti titoknak tekintett 
információkat átadásuk során ennek megfelelQ jelzéssel látják el. 

53. Felek a jelen szerzQdés kapcsán kapott összes olyan adatot, információt, valamint 
ismeretet, amelyet kifejezetten bizalmasként jelöltek meg, csak olyan célokra 
használják fel, amilyen célokra átadták azokat nekik, saját üzleti titokként védik azokat, 
megteszik a szükséges titokvédelmi intézkedéseket, és nem teszik harmadik személyek 
részére hozzáférhetQvé, kivéve, 

ha az érintett információk és ismeretek közismertek, vagy 

a) a szerzQdQ fél, aki kapja, már akkor ismerte ezeket az információkat, amikor 
megkapta, vagy pedig ha késQbb harmadik személy titoktartási kötelezettség nélkül hozta 
tudomására azokat, vagy 

b) annak a szerzQdQ félnek a munkatársai vagy alkalmazottai, akik ezeket az 
információkat megkapták, anélkül, hogy hozzáférhettek volna az átadott információkhoz, 
ettQl függetlenül kidolgozták azokat. 

54. Nem vonatkozik a titoktartási kötelezettség az olyan információkra, amelyeket a jelen 
szerzQdés céljainak elérése érdekében szükségszerqen tovább kell adni harmadik 
személyeknek, amennyiben a jelen fejezetben meghatározott titoktartás rájuk is 
kiterjed.  

55. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerzQdés teljesítése érdekében kötött 
szerzQdésekben fenti kötelezettségeiket a vele szerzQdQ felekkel szemben is kikötik és 
érvényesítik. 
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56. Vállalkozó és MegrendelQ a jelen szerzQdés teljesítése érdekében tudomásukra jutott 

adatokat és információkat kizárólag a szerzQdés teljesítésére használhatják fel.  

57. A titoktartási kötelezettség a szerzQdés megszqnésétQl számított 5 évig fennáll. 

 

X. SZERZP I JOGI RENDELKEZÉSEK 

58. Felek rögzítik, hogy a kézbesítendQ felkérQ levelek, mint szerzQi mqvek szerzQi jogával 
kizárólagosan és teljes körqen MegrendelQ rendelkezik, azokkal kapcsolatban 
Vállalkozó számára felhasználási jogot nem enged. 

 

XI. NYILATKOZATOK 

59. SzerzQdQ felek jelen szerzQdést a Kbt. 141. §-ra figyelemmel a Ptk. szabályai szerint 
módosíthatják. 

60. A szerzQdés teljesítése során a Kbt. 139-140. §, illetQleg a Kbt. 142. § - ben foglalt 
rendelkezések értelemszerqen irányadók. 

61. Felek kijelentik, hogy kellQ felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szerzQdés 
aláírására és teljesítésére, és nincs olyan függQben levQ kötelezettségük vagy 
érdekkörükben lévQ más körülmény, amely kedvezQtlenül hathat a jelen szerzQdésben 
foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségükre, illetve 
képességükre. 

62. Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletQségq nyertes ajánlattevQ, akkor köteles a 
szerzQdéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetQsége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül (Kbt. 136. § (2) bekezdés). 

63. A jelen szerzQdéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben a felek írásban tesznek 
nyilatkozatot egymásnak, ideértve a fax és elektronikus formát is. 

64. Jelen szerzQdés megkötésére, értelmezésére és teljesítésére a magyar jog és a magyar 
szabványok elQírásai vonatkoznak. 

65. A jelen szerzQdésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári 
Törvénykönyv, a közbeszerzésekrQl szóló 2015. évi CXLIII. tv., a statisztikáról szóló 
1993. évi XLVI. tv., valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni 
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66. Jelen, 66 pontból álló szerzQdést felek képviselQi elolvasás, és közös értelmezés után, 

mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezQt, jóváhagyólag „4 + 2” eredeti 
példányban aláírják. 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Közbeszerzési Mqszaki Leírás 

2.  sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat 

3.  sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

4.  sz. melléklet: Nyertes ajánlatban benyújtott ellenszolgáltatás részletezQ táblázat 

 

 

Dátum: Budapest,  

 

 

Dátum: Budapest,  

  

………………………………………… 

Központi Statisztikai Hivatal 

Képviseli:  

fQosztályvezetQ 

MegrendelQ 

 

 

…………………………………………………… 

 

Képviseli:  

 

Vállalkozó 

Pénzügyi ellenjegyzQ (KSH) neve: Jogi ellenjegyzQ (KSH) neve: 

…………………………………………. ……………………………………. 
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Pénzügyi ellenjegyzQ (KSH) aláírása: Jogi ellenjegyzQ (KSH) aláírása: 

…………………………………………. ……………………………………. 

 

Pénzügyi ellenjegyzés (KSH) dátuma: 

 

Jogi ellenjegyzés (KSH) dátuma: 

  Dátum:               Dátum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Központi Statisztikai Hivatal 
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7. | Postacím: 1525 Budapest, Pf. 51. 

Telefon: (+36-1) 345-6326 | Telefax: (+36-1) 345-8638 
E-mail: kozbeszerzes@ksh.hu | Honlap: www.ksh.hu 

62 

 
 

http://www.ksh.hu/

	I. BEVEZETÉS
	II. ÁLTALÁNOS FOGALMAK
	III. A GAZDASÁGI SZEREPLŐKRE ILLETŐLEG AZ AJÁNLATTEVŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
	IV. Az ajánlat, továbbá az AJÁNLATTÉTELI felhívás illetve a közbeszerzési DokumentumOK módosítása, Visszalépés a közbeszerzéstől
	V. Üzleti Titok
	VI. KAPCSOLATTARTÁS
	VII. A közbeszerzési ELJÁRÁS MENETE
	VIi/1. kiegészítő tájékoztatás
	VII/ 2. AZ Ajánlattételi határidő ÉS AZ AJÁNLATOK BONTÁSA
	VIII. AJÁNLATOK Bírálata
	IX. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE, TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATKÉRŐ DÖNTÉSEIRŐL
	X. Szerződéskötés
	XI. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEK, IRATMINTÁK
	xI/1. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK
	XI/2. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI KÖVETELMÉNYEK, IRATMINTÁK
	AJÁNLATI ADATLAP (Felolvasólap)1F
	AJÁNLATI ADATLAP (Felolvasólap)5F
	2. sz. iratminta
	ELLENSZOLGÁLTATÁS RÉSZLETEZŐ TÁBLÁZAT
	ELLENSZOLGÁLTATÁS RÉSZLETEZŐ TÁBLÁZAT
	3. sz. iratminta
	Nyilatkozat
	4. sz. iratminta
	NYILATKOZAT
	a Kbt. 62. § (1) bekezdés k pont kb) alpontja tekintetében
	5. sz. iratminta
	nyilatkozat17F
	a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan
	nyilatkozat
	a Kbt. 66. § (4) bekezdésére vonatkozóan
	NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL21F
	8. sz. iratminta
	9. sz. iratminta
	NYILATKOZAT a Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdése alapján
	10. sz. iratminta
	NYILATKOZAT
	a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről
	a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján
	11. sz. iratminta
	Referencia nyilatkozat
	12. sz. iratminta
	Elektronikus adathordozóra vonatkozó nyilatkozat
	13. sz. iratminta
	Aláírási címpéldány/aláírási minta/meghatalmazás
	14. sz. iratminta
	AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
	VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL
	15. sz. iratminta
	NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL

	MŰSZAKI LEÍRÁS
	34. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keretében kézbesítendő adatszolgáltatói felkérő levelek kézbesítése Megrendelő a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló 2015. évi X. törvényben rögz...
	35.  Megrendelő a 33-34. pontban foglaltakon túlmenően jogosult a szerződést akkor is felmondani, Vállalkozó a teljesítést felfüggesztette, és Megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 3 (három) napon belül nem folytatta. ...
	36. A Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés elfogadása nem jelenti a szerződésszegés esetére az igényérvényesítési jogról való lemondást.
	37. A 3. pontban foglalt határidők (kivéve 3. pontban foglalt táblázat 3. sorában szereplő határidőt) késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó a határidő lejártát követő naptól a késedelemmel érintett napokra késedelmi kötbért köteles fizetni Megrende...
	38. Amennyiben a 35. pontban foglaltak szerint Vállalkozó az adatszolgáltatói felkérő levelek kézbesítését a 3. pontban foglalt véghatáridőre nem teljesíti, és Megrendelő a szerződést ennek okán felmondja, Vállalkozó az elmaradt felkérő levelek számár...
	39. Amennyiben a szerződés teljesítésének egésze hiúsul meg, mert a Vállalkozó a teljesítést megtagadja, illetve Megrendelő felmondhatja a szerződést és ebben az esetben Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a teljes nettó...
	40. A kötbér megfizetése nem mentesít a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményei alól. A kötbért Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel, továbbá érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. Me...
	41. Megrendelő az ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be [Kbt. 135. § (6)].
	42. Amennyiben a felek bármelyike a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos bármiféle szerződésszegés, vagy mulasztás vonatkozásában joglemondással él, az semmiféle későbbi szerződésszegésre vagy mulasztásra vonatkozó érvényes jogról való lemondásk...
	43. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy
	a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalk...
	b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi, és Megrendelőt haladéktalanul értesíti, ha:
	ba) a Vállalkozónál 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 meg...
	bb) a Vállalkozónál 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) alpontjáb...
	44. Amennyiben a fenti ügyletek bekövetkeznek, Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladat ellátásáról Vállalkozó gondoskodni tudjon, mely e...
	45. Szerződő felek jelen szerződést a Kbt. 141. §-ra figyelemmel a Ptk. szabályai szerint módosíthatják.
	46. Minden, a jelen szerződéshez és az azt megelőző közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, Megrendelő által átadott dokumentációt és egyéb okiratot Vállalkozó a teljesíthetőség szempontjából a szerződéskötést megelőzően saját felelősségére ellenőrzött. ...
	47. Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy egymás közötti jogvitáikat megkísérlik peren kívül elintézését. A peren kívüli rendezés érdekében a felek a vitás kérdésben elfoglalt jogi és ténybeli álláspontjait ezek bizonyítékainak előadásával, szük...
	48. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban feljogosított szerzek – beleértve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt és az Állami Számvevőszéket – jogosultak ellenőrizni.
	49. Felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, amennyiben a szerződésszerű teljesítést rajtuk kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan esemény, cselekmény fizikailag vagy más módon gátolja (vis maior). A felek ilyen vis maior esemé...
	50. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a ...

