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I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
 
 
AJÁNLATKÉR Ő: 
 
 
Központi Statisztikai Hivatal 
1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. 
Telefon: +36 1 345 6326 
Fax: +36 1 345 8638 
E-mail: kozbeszerzes@ksh.hu 
 
 
I/I. A GAZDASÁGI SZEREPL Ő REGISZTRÁLÁSA, A REGISZTRÁCIÓS ÍV 
 
A közbeszerzési dokumentumok elérhetőségét Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig 
korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen tette hozzáférhetővé. Jelen közbeszerzési 
dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett 
alvállalkozónak el kell érnie (le kell töltenie).  
 
Jelen közbeszerzési dokumentáció átvétele a közbeszerzési dokumentumok VI. fejezetben 

(IRATMINTÁK) között található - az ajánlati felhívá s további információi között 

hivatkozott - REGISZTRÁCIÓS ÍV kitöltésével, és az ajánlati felhívás I.1. pontjában 

meghatározott fax vagy e-mail címre történő megküldésével igazolható!  

 
 
I/1. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATOS ÁLTA LÁNOS 
FELTÉTELEK 
 
Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban 
Kbt.) alapján kerül lefolytatásra. 
 
Jelen közbeszerzési dokumentumok kiadásának célja, hogy az esélyegyenlőség és egyenlő 
bánásmód valamint a verseny tisztasága, átláthatósága és nyilvánossága alapelveinek 
érvényesítése mellett elősegítse a megfelelő ajánlattételt valamennyi ajánlattevő részére. 
A közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az 
ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként 
benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, valamint a szerződéstervezetet.  
 
A közbeszerzési dokumentumokban továbbá ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták is 
szerepelnek, amelyek használata nem kötelező, ajánlatkérő ettől eltérő formájú, de azonos 
tartalmú igazolásokat és nyilatkozatokat is elfogad. 
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Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései az 
irányadóak az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan.  
 
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, 
valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. 
 
Az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával teljes egészében elfogadják a jelen közbeszerzési 
eljáráshoz készített ajánlati felhívás és dokumentáció összes feltételét az ajánlattétel 
kizárólagos alapjául. 
 
Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően szükséges ajánlatát 
elkészítenie. 
 
Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a közbeszerzési 
dokumentumokban megadott valamennyi utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást.  
 
Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását eredményezheti, 
amennyiben az ajánlattevő elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a 
kitűzött határidőkre, vagy olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg 
az ajánlati felhívásban illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban megadott 
követelményeknek.  
 
I/2. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA 
 
A 2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások elvégzéséhez 
összeírói gépek szállítása adásvételi szerződés keretében. 
 
 
I/3. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 
 
Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; 
 
Gazdasági szereplő: 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 szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

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

Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő 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 eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként 
alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt 
szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, 
részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés; 

 
Szakmai ajánlat: a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses 
feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat; 
 
I/4. A GAZDASÁGI SZEREPLŐKRE ILLET ŐLEG AZ AJÁNLATTEV ŐKRE 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 
Ajánlatkérő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elkerülje az 
összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását. 
 
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő 
nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására 
bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő 
gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.  
Az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 25.§ előírásai határozzák meg. 
 
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása 
esetén ugyanazon rész tekintetében - 
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 
b) más ajánlattevő, alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlattevő, szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) 
bekezdés]. 
 
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 
 
 
I/5. AJÁNLATTEV Ő KÖTELEZETTSÉGE A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁVAL 
ÖSSZEFÜGGÉSBEN 
 
Nyertes Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező árubeszerzést az ajánlati felhívás, a 
közbeszerzési dokumentumok, és a szerződéstervezet rendelkezései szerint, a vonatkozó 
jogszabályok, szabványok, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett 
megvalósítani. 
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Ajánlattevő szerződéses kötelezettsége kiterjed a műszaki leírásban előírt valamennyi feladatra, 
műszaki követelményre abban az esetben is, amennyiben azt a szerződés nem tartalmazza; 
illetve azon feladatokra is, amelyeket adott esetben a szerződés tartalmaz, azonban a műszaki 
leírás nem.  

 
I/6. AZ AJÁNLAT, TOVÁBBÁ AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS ILLET VE A 
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSA, VISSZALÉPÉS A 
KÖZBESZERZÉSTŐL 
 
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig hirdetmény közzétételével módosíthatja az ajánlati 
felhívásban, meghatározott feltételeket azzal, hogy a Kbt. 55.§ (2) bekezdése alapján az 
ajánlattételi határidő lejártáig elegendő feladni a módosításról szóló hirdetményt. A feladással 
egyidejűleg Ajánlatkérő írásban tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás 
iránti érdeklődésüket jelezték. 

Ajánlatkérő az ajánlati felhívását az ajánlattételi, határidő lejártáig vonhatja vissza. Ajánlatkérő 
visszalépéséről, az ajánlattételi határidő lejárta előtt hirdetményt ad fel, és ezzel egyidejűleg, 
közvetlenül tájékoztatja az érdeklődésüket kifejező gazdasági szereplőket.  

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. 
Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot ajánlatkérő visszavontnak tekinti. 

Az ajánlattételi határidő leteltét követően az ajánlatkérő nem köteles az ajánlatokat, elbírálni, 
ha bizonyítani tudja, hogy az ajánlattételi határidő leteltét követően beállott, ellenőrzési körén 
kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, 
vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának 
lenne helye. Ezekben az esetekben az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja. 

 
I/7. ÜZLETI TITOK 

 

Ajánlattevő ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 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 Ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet 
okozna. Ajánlattevő 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 ajánlattevő által adott 
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy nem lehet üzleti titoknak nyilvánítani 
különösen 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 
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b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

c) az ajánlattevő, által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, 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 ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

e) az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható 
elemét, amely tekintetében a Kbt. 44.§ (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő 
által igazoltan fennállnak és a 44.§ (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká 
nyilvánításnak. 

Ajánlattevő 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. 

Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 44.§-ban foglaltakat nem tartja be, úgy Ajánlatkérő hiánypótlás 
keretében felhívja az érintett Ajánlattevőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 

Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, úgy a Kbt. 44. § alapján szükséges eljárni, 
és ennek tényéről, valamint indokairól az ajánlatban cégszerűen aláírt nyilatkozatot 
szükséges benyújtani. A javasolt nyilatkozatmintát a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 

 

 
I/8. KAPCSOLATTARTÁS 

 

Ajánlattevő által kapcsolattartóként megjelölt személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg 
közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos 
közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra 
vagy e-mail címre küldött bármilyen üzenet, közbeszerzési dokumentum a sikeres elküldés 
visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi 
közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az 
ajánlatkérőnek bejelenteni. ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának 
kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező 
változást figyelembe venni. 
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I/9. AZ AJÁNLATKÉR Ő TOVÁBBI LÉNYEGES EL ŐÍRÁSAI 

 

Az ajánlati felhívásban bevezetett terjedelmi korlátozásokra tekintettel, az ajánlat 
összeállítása során az alábbi előírásokra kiemelkedő figyelmet szükséges fordítani: 

 
1. Ajánlattevőnek az ajánlatához kitöltött Felolvasólapot szükséges csatolnia, amelyen meg kell 
adni a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlott 
iratmintákat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

2. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, a Kbt. 66. § (2) 
bekezdése szerint. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a nyilatkozat eredeti 
példányának becsatolására - Kbt. 47.§ (2) bekezdés. 

3. Az ajánlatban a Kbt. 66.§ (4) bekezdés alapján az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, 
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, 
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is 
nyilatkoznia kell. 

4. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján nyilatkozzon arra vonatkozóan, 
hogy a szerződés teljesítéséhez igénybe kíván-e venni alvállalkozót. Amennyiben ajánlattevő a 
szerződés teljesítéséhez igénybe vesz alvállalkozót, úgy az ajánlatban meg kell jelölni a 
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. (Ajánlattevőnek, a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell). 

5. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az alkalmassági 
követelményeknek más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván-e megfelelni. (A 
nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni szükséges.) Az előírt alkalmassági 
követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása 
érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz 
csatolni szükséges a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (7) bekezdés)] A nyilatkozatot nemleges tartalom 
esetén is be kell nyújtani. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az 
előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva 
felel meg, úgy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal 
azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

6. Ajánlattevőnek, (közös ajánlattevőnek) alvállalkozójának valamint az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az 
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzési eljárás tekintetében 
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cégszerű nyilatkozatot szükséges csatolni. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kérjük 
benyújtani. 

7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő, az alvállalkozó és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre 
jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, 
a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét képező 
nyilatkozatokat aláírják, szignálják. Ha az ajánlatban szereplő bármely nyilatkozatot az 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy 
szignálja vagy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt 
meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részét képező 
nyilatkozatokat cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott 
által) aláírva kell csatolni az ajánlathoz. 

8. Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe 
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest a III.2.2.) P.1. és III.2.3.) 
M.1-M.2. pontokban rögzített alkalmassági követelményeket szigorúbban állapította meg. 

9. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében 
igénybe vett más szervezet az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát 
fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító 
cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási 
cégiratokat is. 

10. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában 
megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz, apostille hitelesítés nem 
előírás. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő 
általi felelős fordítását is. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, 
amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy a benyújtott 
fordítások mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és ezen cégszerű nyilatkozatát, az 
ajánlathoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 

11. Külföldi Ajánlattevő esetén az ajánlatot - annak valamennyi dokumentumával együtt - 
magyar nyelven kell benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar. 

12. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által aláírt megállapodást (közös 
ajánlattevők megállapodása) csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a szerződés 
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő felé. A közös ajánlattevők 
kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni 
jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését A közös ajánlattevők 
személye az eljárás ideje alatt nem változhat. [Kbt. 35. § (2) és (3) bek.] 

13. Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag új, első üzembe helyezésű, termékek ajánlhatók meg. 
Ajánlattevőnek ezen feltételek elfogadásáról cégszerűen szükséges nyilatkoznia. 

14. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlathoz ártáblázatot szükséges 
csatolni. Az ártáblázat mintáját a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 

15. Csatolni szükséges a megajánlott termék gyártói műszaki adatlapját, specifikációját. 
Amennyiben a specifikáció idegen nyelven kerül becsatolásra, úgy szükséges annak felelős 
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magyar nyelvű fordítását is csatolni. Amennyiben a specifikáció nem tartalmazza az adott 
termék vizsgált paraméterét, úgy csatolni kell a gyártó által kiadott cégszerűen aláírt 
nyilatkozatot, az érintett paraméter tekintetében.  

16. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte. [Kbt. 131. § (4) bekezdése]. 

17. A Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége 
esetén köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 
szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre 
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

18. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a szakmai ajánlat részét képező tartalmi 
elemek tekintetében vizsgálja, hogy az egyes tartalmi elemek az ajánlatkérő által előírt 
követelményekkel és az ajánlaton belül összhangban vannak-e. 

19. Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumban valamennyi órában 
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.(CET). 

20. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlattevőnek a referenciák esetében a teljesítés napján, az árbevételre vonatkozó adatok 
esetében pedig a tárgyév utolsó napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia és az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz szükséges 
csatolnia. 

21. Az ajánlat összeállításának valamennyi költsége az Ajánlattevőt terheli. 

22. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján 
ajánlatkérő valamilyen, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, 
dokumentum a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. Kivételt 
képez ez alól a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, amelynek eredeti aláírt példányát 
kell tartalmaznia az ajánlat papír alapon benyújtott egy eredeti példányának. 

23. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az alkalmassági 
követelményeknek más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván-e megfelelni. (A 
nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni szükséges.) Amennyiben az előírt 
alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni - a 
Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkoznia kell az alkalmasság igazolásához igénybe vett 
szervezetről és fel kell tüntetnie - az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével - 
azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ezen 
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 
történő megfelelést. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. Más szervezet 
kapacitásainak igénybe vétele esetén, a Kbt. 65.§ (8) bekezdésében foglalt eset kivételével 
csatolni kell továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
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24. Ajánlatkérő kizárólag új gyári eszközöket fogad el, amelyek 24 hónapos Magyarország 
területére kiterjedő teljes körű jótállással rendelkeznek. Teljes körű jótállás alatt ajánlatkérő 
legalább gyártói/forgalmazói helyszíni - Ajánlattevő felé munkanapokon reggel 8 és este 17 óra 
között elektronikus úton megküldött hibabejelentést követő első munkanapi megjelenésű - 24 
órán belüli garantált javítású, vagy csere garanciát ért, amely a termék akkumulátorára is 
érvényes. Amennyiben az akkumulátor teljesítménye az eredeti kapacitás 70%-a alá esik, azt 
jótállási eseménynek tekinti Ajánlatkérő, és csereakkumulátort szükséges biztosítani a jótállás 
feltételei szerinti támogatási szinttel a jótállás időszaka alatt. 

25. Az ajánlattevőnek az ajánlat részeként csatolnia kell a megajánlott termék gyártójának 
nyilatkozatát, az Ajánlattevő partnerségi szintjének megnevezéséről, továbbá az általa 
képviselhető gyártmányok köréről. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá, hogy 
Ajánlattevő jogosult-e az ajánlott termékek közvetlen jótállási támogatására, vagy ahhoz a 
gyártó vagy a gyártó által hivatalosan elismert szervizpartneri hálózatát veszi igénybe. 

26. A megajánlott eszköz tekintetében a termék gyártójának rendelkeznie kell magyarországi 
szervizhálózattal és régiónként legalább 1 hivatalos szervizponttal. A megfelelőséget gyártói 
nyilatkozattal szükséges igazolni, a konkrét szervizpontot üzemeltető gazdasági szereplő 
nevének és telephely címének feltüntetésével. 

27. Ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlott termékek kizárólag a gyártó hivatalos, hazai 
kereskedelmi csatornáin keresztül kerülhetnek szállításra, gyári jótállási támogatás meglétének 
biztosítása mellett. A nyertes ajánlattevő a fenti kitételekre vonatkozó gyártói igazolást 
legkésőbb a teljesítés megkezdésekor köteles Ajánlatkérő számára átadni. Az igazolásnak 
tartalmazni kell valamennyi gyártási számmal rendelkező eszköz esetében a gyári számokat 
tételesen. Ennek hiányában Ajánlatkérő a teljesítést megtagadja. Ajánlattevőnek ajánlatában 
kizárólag nyilatkoznia kell ezen feltétel elfogadásáról. 

28. A megajánlott termékeknek meg kell felelnie a magyarországi forgalomba hozatali 
előírásoknak. 



 
„2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi 
mezőgazdasági összeírások elvégzéséhez összeírói 
gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” 

 

 
 

 12

II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MENETE 
 
II/1. KIEGÉSZÍT Ő TÁJÉKOZTATÁS 
 
Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást 
kérhet ajánlatkérőtől a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint. 
 
Amennyiben az ajánlati felhívásban illetve a közbeszerzési dokumentumokban előírtakkal, a 
megvalósítandó feladatokkal, stb. kapcsolatban az ajánlattevőnek kérdése merül fel, azt 
írásban teheti fel az ajánlatkérő számára az alábbi elérhetőségen (a faxon illetve szkennelve 
küldött kérdéseket lehetőség szerint e-mailen is el kell küldeni szerkeszthető formában): 
 

További információk a következő címen szerezhetők 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 

 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de 
az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal adja meg írásban, oly módon, hogy 
a kérdéseket (a kérdező személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat egyidejűleg megküldi 
valamennyi, az ajánlattételre felhívott ajánlattevőnek. Amennyiben a tájékoztatást ajánlatkérő 
nem tudja határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg módosítja a 
közbeszerzési dokumentumokat, úgy ajánlatkérő a Kbt. 52.§ (4) bekezdés szerint jár el. 

Ajánlatkérő nem köteles a kiegészítő tájékoztatást megadni, amennyiben a kiegészítő 
tájékoztatást legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző harmadik napnál később kérték.  

A közbeszerzési eljárás során ajánlattevő csak a Kbt. által meghatározott írásos formában kérhet 
tájékoztatást az ajánlatkérőtől, így pl. telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség elvének 
megfelelően ajánlatkérőnek nem áll módjában választ adni. 

Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet ajánlatkérő írásban nem 
erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat. 

A kiegészítő tájékoztatás továbbá az ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a 
közbeszerzési dokumentumok részévé válnak, így azok is kötelezőek az ajánlattevő számára. 

Az eljárás bármely szakaszában ajánlattevő által megadott kapcsolattartónál megjelölt 
faxszámra / email címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés 
visszaigazolásának pillanatában ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi 
közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  

Ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló tájékoztatását a közös ajánlattevők képviselőjének 
küldi meg. 

A kiegészítő tájékoztatás kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell 
igazolniuk. A kiegészítő tájékoztatás kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az 
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ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást határidőben nem kapta meg 
hiánytalanul. 

Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon meg, amely a 
megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak ajánlattevő 
felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra 
jogosulthoz kerüljön. 

 

II/2. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRID Ő ÉS AZ AJÁNLATOK BONTÁSA 
 

Az ajánlattételi határidőt az Ajánlati felhívás rögzíti. 

Az ajánlatot írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi 
határidő lejártáig. 
 
A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat 
elvesztéséért, továbbá az ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő 
nem vállal felelősséget. 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történő 
leadásából, elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő 
késedelemből eredő kockázat teljes mértékben az Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő felhívja az 
ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok benyújtásának időpontját az ajánlatkérő székhelyén 
alkalmazott biztonsági előírásokra és körülményekre tekintettel határozzák meg, mivel az 
épületbe való bejutás hosszabb időt is igénybe vehet. 

Személyes beadás esetén az ajánlatokat az ajánlattételi határidőn belül, hétfőtől csütörtökig 9.00 
– 11.30 óra között, pénteken 9.00 – 13.00. óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 
9.00 - 10.00 között lehet benyújtani az Ajánlati felhívásban rögzített címen.  
 
Az ajánlat közvetlen benyújtása esetén a beadott ajánlatokról az átvevő átvételi elismervényt 
állít ki, amelyen feltünteti az átvétel pontos időpontját (óra, perc), és aláírásával igazolja az 
átvétel tényét. Az ajánlat akkor minősül az ajánlattételi határidőn belül beérkezettnek, ha az 
ajánlatot tartalmazó zárt és sértetlen csomag legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig a fent 
megjelölt helyen – átvételi elismervénnyel igazolva - az Ajánlatkérő képviselőjének birtokában 
van. 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek, elirányításából, elvesztéséből és az 
esetlegesen ennek következtében fellépő késedelemből eredő kockázat teljes mértékben 
ajánlattevőt terheli. 

Amennyiben ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó 
bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag 
megsérülése) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik. 

A benyújtott ajánlatokat tartalmazó zárt csomagolások sértetlenségéről az ajánlatok bontásáig 
ajánlatkérő gondoskodik. 
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Az ajánlatok bontási ideje megegyezik az ajánlatok beadásának határidejével. 

Az ajánlatok felbontásának helyét az ajánlati felhívás rögzíti. 
 
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön 
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. 

Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti a következő adatokat: 

 Ajánlattevők neve, 

 Ajánlattevők címe (székhelye, lakóhelye), 

 Azokat a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) 
alapján értékelésre kerülnek. 

 Ajánlatkérő ismertetheti a rendelkezésre álló anyagi fedezetet is. 

Az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlat csomagolását ajánlatkérő az ajánlattevő 
személyének megállapítása céljából bontja fel, amelyről külön jegyzőkönyvet vesz fel, melyet 
az összes – beleértve az elkésett – ajánlattevőnek megküld. 

Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről jegyzőkönyv készül, melyet 
ajánlatkérő minden ajánlattevőnek a bontástól számított öt napon belül megküld. 

Az ajánlatok felbontása után sem az ajánlattevők, sem más az ajánlatok elbírálásában 
hivatalosan részt nem vevő személyek nem kaphatnak információt az ajánlatok bírálatával 
kapcsolatban a Kbt.-ben meghatározott kötelezően közlendő információk körén túl. 

 

II/3. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 
 

Az ajánlatok elbírálását a Bíráló Bizottság végzi.  

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

A Bizottság megvizsgálja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági 
szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Ennek során, az alkalmassági követelmények, a kizáró 
okok előzetes ellenőrzését végzi el Ajánlatkérő.  

 

Ajánlatkérő a megfelelőnek talált ajánlatokat ezt követően a legjobb ár-érték arány bírálati 
szempontjai alapján értékeli az alábbiak szerint. 

 

 Részszempont Súlyszám 

1. Ajánlati ár nettó ár (HUF) 70 

2. Szállítási határidő (min. 45 – max. 60 naptári nap) 20 
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 Részszempont Súlyszám 

3. 
A megajánlott eszköz processzorának sebessége GHz-ben 
kifejezve, 2 tizedesjegy pontossággal megadva (min. 1,60 
GHz ) 

10 

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 1-10. 

 

1. Ajánlati ár nettó ár (HUF)    70 – súlyszám 
 

A legkedvezőbb ajánlat - a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat - maximális 
pontszámmal (10) kerül értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi 
elemhez viszonyítva a fordított arányosítás módszerével, az alábbiakban rögzített képlet alapján 
kerül kiszámításra.  

A bírálat módszere képletekkel (arányosítás): 
 
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig 
történik a kerekítés. 
 
2. Szállítási határidő (min. 45 – max. 60 naptári nap)    20 – súlyszám 
 

A legkedvezőbb ajánlat - a legalacsonyabb szállítási határidőt tartalmazó ajánlat (Kizárólag 
egész napok ajánlhatóak meg!) - maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre, a többi 
ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva a fordított arányosítás 
módszerével, az alábbiakban rögzített képlet alapján kerül kiszámításra. A 45 napnál rövidebb 
megajánlás nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban a 45 nap, vagy attól – 
az ajánlatkérő számára – kedvezőbb megajánlást a ponthatár felső határával (10 pont) 
azonos mértékben értékel Ajánlatkérő.  

A 60 napot meghaladó megajánlásokat Ajánlatkérő nem fogadja el, amely az ajánlat 
érvénytelenségét vonja maga után.  

A bírálat módszere képletekkel (arányosítás): 
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P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig 
történik a kerekítés. 
 
 
3. A megajánlott eszköz processzorának sebessége GHz-ben kifejezve, 2 tizedesjegy 
pontossággal megadva (min. 1,60 GHz )    10 – súlyszám 
 

A legkedvezőbb ajánlat – a legnagyobb processzorsebességet tartalmazó eszköz - maximális 
pontszámmal (10) kerül értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi 
elemhez viszonyítva a fordított arányosítás módszerével, az alábbiakban rögzített képlet alapján 
kerül kiszámításra. Az 1,60 GHz-nél alacsonyabb sebességű processzorral rendelkező 
megajánlásokat Ajánlatkérő nem fogadja el, amely az ajánlat érvénytelenségét vonja 
maga után.  

 
A processzor sebességét 2 tizedesjegy pontossággal szükséges megadni!  
 
A processzor sebessége vonatkozásában ajánlatkérő az ajánlatokkal összehasonlíthatatlan 
megajánlásként értékeli, és az adott ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja amennyiben a 
processzor sebességét tól-ig értékben tünteti fel az Ajánlattevő. 
 
A bírálat módszere képletekkel (arányosítás): 
 

P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min 
ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig 
történik a kerekítés. 
 
A fentieket követően, a Kbt. 77.§ (2) bekezdése alapján, az egyes tartalmi elemekre adott 
értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként 
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összeadja. Ajánlatkérő azt az ajánlatot tekinti a legkedvezőbbnek, amelynek összpontszáma a 
legmagasabb. 

A fentiekben rögzített értékelést követően ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel 
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró 
okok, az alkalmassági követelmények, eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 
benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Amennyiben ajánlattevő nem 
vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja 
be az igazolásokat, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az 
igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt 
nevez meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok 
tekintetében előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. 

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

 

HIÁNYPÓTLÁS: 

Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 71.§-a alapján biztosít lehetőséget a hiánypótlásra. A Kbt. 
71.§ (6) bekezdése esetén, ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.  

 

FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS: 

Ajánlatkérő az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások 
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől írásban felvilágosítást kér, a többi 
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint.  

 

SZÁMÍTÁSI HIBA: 

Amennyiben az Ajánlatkérő az ajánlatban a bírálati szempont szerinti értékelés eredményére 
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 valamennyi Ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, 
haladéktalanul tájékoztatja. 

 

 

INDOKOLÁS KÉRÉS: 

Ajánlatkérő az aránytalanul alacsony ár vonatkozásában, valamint ha az ajánlatnak az értékelési 
részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy 
alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, 
indokolást köteles írásban kérni. Az indokolás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 72.§-a szerint 
jár el. 
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Ajánlatkérő által az ajánlatok elbírálása során az ajánlatokkal kapcsolatban felmerült, és írásban 
feltett kérdéseit a címzett ajánlattevő a felelős képviselője útján köteles megválaszolni. 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, 
illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. 

AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYTELEN, HA: 

Az ajánlat érvénytelen, amennyiben a Kbt. 73. §-ában foglalt bármely körülmény áll fenn. 

 

II/4. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE, TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLAT KÉRŐ 
DÖNTÉSEIRŐL 
 
A tárgyi közbeszerzési eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint 
az ajánlatok értékelési szempontja szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.  
 
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről - külön jogszabályban 
meghatározott minta szerinti írásbeli összegezés minden ajánlattevő részére egyidejűleg, 
telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével - tájékoztatja az ajánlattevőket, az erről 
hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül 
 
Eredménytelen az eljárás, amennyiben  

 
a) nem nyújtottak be ajánlatot; 
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be; 
c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen 
ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát. 
 
II/5. SZERZŐDÉSKÖTÉS 
 
Amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményes, ajánlatkérő a szerződést a nyertes 
ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - köti meg írásban a 
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának 
megfelelően. [Kbt. 131.§ (1)] 

Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte. [Kbt. 131.§ (4)] 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – amennyiben a nyertes ajánlattevő visszalép - a 
második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal 
meghosszabbodik. [Kbt. 131.§ (5)] 

Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, nem köthető 
meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam 
lejártáig. [Kbt. 131.§ (6)] 
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A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésre egyebekben a Kbt. Ötödik része 
irányadó. 

II/6. A KBT. 73. § (4) BEK. SZERINTI HATÓSÁGOK MEGJ ELÖLÉSE 
 

Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő 
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a 
teljesítés során meg kell felelni. Ajánlatkérő kizárólag ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett 
információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 

 
Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: www.antsz.hu 

 
Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság 
1051 Budapest, József nádor tér 2-4 
Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481. 
Telefon: +36 (l) 795-1400 
Fax: +36 (l) 318-2570  Honlap: www.kormany.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 
Tel.: +36-1-301-2900 
Fax: +36-1-301-2903 
Honlap: www.mbfh.hu 
 
NAV   
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  
Tel.: +36- 1-428-5100 
Fax: +36-1- 428-5382  
Honlap: www.nav.gov.hu 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
H-1051 Budapest, József nádor tér 4.  
Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.  
Telefon: +36-06-1-374-2700 
Fax: +36-06-1-374-2925  
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 
Honlap:http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek 
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Földművelésügyi Minisztérium  
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postai cím: 1860 Budapest 
Telefon: 06-1-795-2000 
Telefax: 06-1-795-0200  
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek 
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III. AZ AJÁNLAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

III/1. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNY EK 
 

Az ajánlatot magyar nyelven, 1 eredeti példányban papíron kell benyújtani valamint 1 db 
elektronikus másolati példányban (CD-n vagy DVD-n), amely az aláírt ajánlat szkennelt 
változatát tartalmazza. Az eredeti papír alapú illetve az elektronikus másolati példányok közötti 
eltérés esetén az eredeti papír alapú példány tartalma az irányadó. Az ajánlattevő köteles 
cégszerűen aláírt nyilatkozatot is becsatolni ajánlatába arról, hogy az ajánlat elektronikus 
formában benyújtott példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek, és 
jelszóvédelemmel nincsenek ellátva. 

Az ajánlatot zárt, roncsolás mentes borítékban/dobozban kell benyújtani.  

Az ajánlatot tartalmazó borítékon/dobozon a  

„ KÖZBESZERZÉS – 2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások 
elvégzéséhez összeírói gépek szállítása– az ajánlattételi határidő előtt TILOS felbontani”  

megjelöléseket kell feltüntetni. 

Amennyiben az ajánlatok csomagolása nem az előírtaknak megfelelően történik, vagy a felirat 
nem megfelelő, ez nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az ajánlattevő 
kockázata, amennyiben az ajánlata nem kerül felbontásra, vagy azt máshová irányítják. 

Az ajánlatot roncsolásmentes kötésben kell benyújtani, ennek javasolt módja a következő: az 
ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat 
első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről 
erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a 
matricán legyen. 

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő 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 ajánlatkérő az ettől 
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a 
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő 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 szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.  

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részét képező nyilatkozatokat cégszerűen (vagy 
szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az 
ajánlathoz.  

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

Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum 
szerepel, annak azzal tartalmában megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az 
ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
Ajánlattevő általi felelős fordítását, amelyen Ajánlattevő képviseletére jogosult személy 



 
„2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi 
mezőgazdasági összeírások elvégzéséhez összeírói 
gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” 

 

 

22 
 

nyilatkozik arról, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának 
helyességéért az Ajánlattevő felelős. 

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

Az Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatában közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a 
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

 

III/2. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI KÖVETELMÉ NYEK 
 

III/2.1. Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke  

III/2.1.1. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok: 

Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, igazolásokat kell tartalmaznia: 

 

DOKUMENTUM MEGNEVEZÉSE  
Melléklet száma a 

formanyomtat-
ványok között 

REGISZTRÁCIÓS ÍV  
(A közbeszerzési dokumentumok letöltését követően 
ajánlatkérő számára továbbítandó!) 

I. 

Fedlap  --- 
Tartalomjegyzék --- 
Felolvasólap  1. 
Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevői nyilatkozat eredeti 
aláírt példánya az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan 

2. 

A gazdasági szereplők által kitöltendő egységes európai 
közbeszerzési dokumentum iratmintája. 

3. 

Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról a Kbt. 66. 
§ (4) bekezdés szerint. 4. 

Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által aláírt 
nyilatkozat arról, hogy nyertességük esetén a szerződés 
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő 
felé.  
A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési 
eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni. 

5. 

Közös ajánlattevők megállapodása --- 
Nyilatkozat az alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-
b) pontja szerint (Nemleges válasz esetén is kérjük benyújtani) 
 

6 

Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmasság igazolására igénybe vett 
más szervezet vonatkozásában, az ajánlati felhívás III.2.2. és 
III.2.3. pontjai szerint 

7. 
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III/2.1.2. Kizárólag ajánlatkér ő Kbt. 69.§ szerinti külön felhívása esetén benyújtandó 
iratok jegyzéke: 

 

Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalmú 
nyilatkozatot is csatolni szükséges) 

8. 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő 
(közös ajánlattevő) vonatkozásában, a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolás 

--- 

Ajánlattevő nyilatkozata az üzleti titokról (Üzleti titkot 
tartalmazó ajánlat esetén!) 

9. 

Az ajánlattevő, közös ajánlattevő, az alvállalkozó és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 
vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási 
címpéldánya vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, 
a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-mintája, aki(k) az ajánlatot 
illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírják, szignálják. 

--- 

A cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt 
meghatalmazás (ha az ajánlatban szereplő bármely nyilatkozatot 
az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének 
meghatalmazása alapján más személy szignálja vagy írja alá) 

10. 

Nyilatkozat idegen nyelvű iratok fordításának helyességéről 
(Idegen nyelvű irat fordítása esetén!) 11. 

Idegen nyelvű irat magyar fordítása ( Idegen nyelvű irat esetén!) --- 
Ajánlattevő köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolni arról, 
hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír 
alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek, és jelszóvédelemmel 
nincs ellátva. 

12. 

Ajánlattevő nyilatkozata új, első üzembe helyezésű termékek 
megajánlásáról 

13. 

Különböző devizák forintra történő átszámítása esetén az 
átszámítást tartalmazó dokumentum (Adott esetben!) --- 

A Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű 
ajánlattevő nyilatkozata (Külföldi ajánlattev ő esetén!) --- 

Az ajánlattevő által kitöltött Műszaki megfelelőségi táblázat 14. 
Ártáblázat  15. 
A megajánlott termékek gyártói műszaki adatlapja, specifikációja --- 
Gyártói nyilatkozat partnerségi szintről, és szervizpartneri hálózat  
igénybe vételéről 

--- 

Gyártói nyilatkozat szervizpontokról --- 
Ajánlattevő nyilatkozata jótállási feltételek biztosításáról. 16. 
Ajánlattevő nyilatkozata megajánlott termékek hivatalos, hazai 
kereskedelmi csatornán keresztül történő szállításáról. 17. 

Nyilatkozat megajánlott termék forgalomba hozatali 
engedélyének szerződéskötésig történő bemutatásáról 18. 

Nyilatkozat biztosíték rendelkezésre bocsátásáról. 19. 
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Ajánlatkér ő jelen dokumentumokban az alább felsorolt nyilatkozatok iratmintáit nem 
közli, a táblázatban előírt dokumentumokat az ajánlattal együtt NEM kell csatolni az 
ajánlathoz! 
 

A Kbt. 69.§ szerinti külön felhívás szerint benyújtandó iratok 

KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁNAK IGAZOLÁSA 
Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös 
ajánlattevő) vonatkozásában: 
A 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 8. §-a szerinti 
igazolások a kizáró okokról az ajánlattevő részéről. 

Ajánlatkérő külön 
felhívására kell benyújtani 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös 
ajánlattevő) vonatkozásában: 
A 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 10. §-a szerinti 
igazolások a kizáró okokról az ajánlattevő részéről. 

Ajánlatkérő külön 
felhívására kell benyújtani 

Ajánlattevő nyilatkozata 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
pontjában meghatározott kizáró ok vonatkozásában 
arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem 
jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet 
szabályozott tőzsdén jegyeznek.  
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, 
akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó 
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 
szükséges benyújtani. 
 

Ajánlatkérő külön 
felhívására kell benyújtani 

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi 
személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy 
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen 
szervezet, az ajánlattevő köteles azt nyilatkozatban 
megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak 
vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kc) 
pontjában hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 
 

Ajánlatkérő külön 
felhívására kell benyújtani 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdésében 
foglalt kizáró okok tekintetében arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya 
alá eső alvállalkozót, valamint – amennyiben ilyen 
szervezetet vesz igénybe - az általa az alkalmasságának 
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a 
kizáró okok hatálya alá. 
 
 

Ajánlatkérő külön 
felhívására kell benyújtani 
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ALKALMASSÁG MEGÍTÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK 
P.1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) 
bekezdés c) pontjára tekintettel köteles benyújtani az 
ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három 
lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (mobil 
eszköz, és/vagy notebook és/vagy tablet és/vagy pda 
szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozatát, 
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben 
ezek az adatok rendelkezésre állnak..  

Ajánlatkérő külön 
felhívására kell benyújtani 

M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a) 
pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától 
visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak 
ismertetése a 22. § (1) bekezdés a)-b) pontok szerinti 
igazolási módok alapján. 
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a 
következő adatokat: 
- a teljesítés ideje (év/hónap/nap); 
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe; 
- a szállítás tárgya, mennyisége; 
- az ellenszolgáltatás összege, továbbá 
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek 
megfelelően történt-e; 
Konzorciumi teljesítés esetén a gazdasági szereplő 
kizárólag a saját teljesítésére vonatkozó adatokat 
használhat fel. Ebben az esetben, a teljes 
ellenszolgáltatás és értékesített mennyiség mellett, fel 
kell tüntetni a gazdasági szereplő saját teljesítésének 
adatait is (mennyiség és ellenszolgáltatás).  

Ajánlatkérő külön 
felhívására kell benyújtani 

Ha az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek 
való megfeleléshez más szervezet kapacitásaira 
támaszkodik, akkor a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezetnek kell a P.1. és M.1. szerinti 
igazolásokat benyújtania.  

Ajánlatkérő külön 
felhívására kell benyújtani 

Erőforrás igénybe vétele esetén csatolni szükséges a 
Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalást 
tartalmazó okiratot. 

Ajánlatkérő külön 
felhívására kell benyújtani 

Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az 
alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más 
szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – 
jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az 
ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, 
körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű 
másolatban, így különösen a szétválási, kiválási 
szerződést, átalakulási cégiratokat is. 

Ajánlatkérő külön 
felhívására kell benyújtani 
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III/3. AZ AJÁNLATI ÁR MEGADÁSA 
 
A nettó ajánlati árat a Felolvasólapon egy összegben forintban (HUF) szükséges megadni, az 
nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. 
 
Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a Dokumentáció által meghatározott feladatoknak és a 
részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse. Ennek 
megfelelően az ajánlati árnak magában kell foglalnia a vállalkozó valamennyi szerződéses 
kötelezettségének költségét. Ily módon az ajánlati árnak minden egyéb járulékos költséget is 
tartalmaznia kell. 
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IV. M ŰSZAKI LEÍRÁS 
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Egykezes használatot lehetővé tevő táblagépek beszerzése 
 
I. A beszerzés tárgya 
 
Jelen eljárás tárgya a Központi Statisztikai Hivatal a 2016. évi Mikrocenzus és a 2016. 
decemberi mezőgazdasági összeírások adatgyűjtéseinek lebonyolításához (az eddigi papír 
alapú adatgyűjtés helyett) szükséges, korszerű elektronikus adatgyűjtést biztosító tablet 
eszközök beszerzése. Az adatgyűjtések lebonyolításához az interneten elérhető „web-es 
önkitöltő” rendszert nem használó adatszolgáltatói címeket összeírók keresik fel és egy kliens 
alkalmazás segítségével végzik el az összeírást. Az összeírói címeken, (például a 
mezőgazdasági összeírások) legtöbbször nincs lehetőség a billentyűzet használatára az 
adatrögzítés során, ezért ezeken a helyszíneken az egykezes használatot támogató tablet eszköz 
beszerzésére kerül sor. Az eszközöket egész évben folyamatos adatfelvételek során használják, 
ezért Ajánlatkérő korszerű, hatékony energiafelhasználású termék beszerzését tervezi, amely 
napról-napra alkalmas a folyamatos munkavégzésre. 
 
Az eszközök paraméterei a kialakítás alatt lévő alkalmazás igényeinek és a feladatok 
elvárásainak megfelelően kerültek meghatározásra. Egyes elektronikus adatgyűjtések során 
lehetőség nyílik a GPS koordináták rögzítésére, támogatva a korszerű térképes statisztikai adat 
megjelenítési megoldásokat. A megajánlott eszközöknek támogatniuk szükséges az adatok 
biztonságos tárolását. Az adatgyűjtés online működését a SIM kártya használata biztosítja. 
 
II. A beszerzéssel kapcsolatos általános elvárások 
 
Ajánlatkérő a gyártó alatt olyan szervezetet ért, mely a jelen eljárás során megajánlott eszközök 
fejlesztését, tervezését, gyártását végzi és felügyeli, az ehhez szükséges engedélyekkel és 
minőségbiztosítási rendszerekkel rendelkezik. Az eszközök jótállási támogatását 
Magyarországon országos, helyszíni támogatást is nyújtani képes hálózattal biztosítja. 
 
Az eszközök országos használata matt kiemelten fontos, hogy a megajánlott eszköz gyártója 
rendelkezzen országos szervizhálózattal. 
 
Elvárás továbbá, hogy a beszerzésre kerülő eszközök minél alacsonyabb energia 
felhasználásúak legyenek. 
 
Ajánlatkérő kizárólag új gyári eszközöket fogad el, amelyek 24 hónapos teljes körű, 
gyártói/forgalmazói országos, helyszíni, Ajánlattevő felé munkanapokon reggel 8 és este 17 óra 
között elektronikus úton megküldött hibabejelentést követő első munkanapi megjelenésű, 24 
órán belüli garantált javítású vagy csere jótállással, mely az akkumulátorra is érvényes. 
Amennyiben az akkumulátor teljesítménye az eredeti kapacitás 70%-a alá esik, azt jótállási 
eseménynek kell tekinteni, és csereakkumulátort szükséges biztosítani a jótállás feltételei 
szerinti támogatási szinttel a jótállás időszaka alatt. 
 
A feladat magába foglalja a szükséges eszközök, kiegészítők és szoftverek szállítását és a 
szoftverek előtelepítését a szállítandó eszközre.  
 
Az Ajánlattevő rendelkezzen a megajánlott eszközök kapcsán gyártói támogató nyilatkozattal 
jelen eljárás tekintetében, mely nyilatkozat legalább a következőket tartalmazza: 
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• Ajánlattevő partnerségi szintjének konkrét megnevezése, az általa képviselhető 
gyártmányok köre; 

• Ajánlattevő jogosult-e az ajánlott termékek közvetlen jótállási támogatására, vagy 
ahhoz a gyártó vagy a gyártó által hivatalosan elismert szervizpartneri hálózatát veszi 
igénybe. 

 
A megajánlott eszköz tekintetében a termék gyártójának rendelkeznie kell magyarországi 
szervizhálózattal és régiónként legalább 1 hivatalos szervizponttal. A megfelelőséget gyártói 
nyilatkozattal kérjük igazolni, a konkrét szervizpontot üzemeltető gazdasági szereplő nevének 
és telephely címének feltüntetésével. 
 
A megajánlott termékek kizárólag a gyártó hivatalos, hazai kereskedelmi csatornáin keresztül 
kerülhetnek szállításra, gyári jótállási támogatás meglétének biztosítása mellett. A nyertes 
ajánlattevő a fenti kitételekre vonatkozó gyártói igazolást legkésőbb a teljesítés megkezdésekor 
köteles Ajánlatkérő számára átadni. Az igazolásnak tartalmazni kell valamennyi gyártási 
számmal rendelkező eszköz esetében a gyári számokat tételesen. Ennek hiányában Ajánlatkérő 
a teljesítést megtagadja. 
 
Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a megajánlott termékek gyártói műszaki adatlapját, 
specifikációját. Amennyiben a specifikáció idegen nyelven kerül becsatolásra, úgy szükséges 
annak magyar nyelvű fordítását is az ajánlathoz csatolni. Amennyiben a gyártói specifikáció 
nem tartalmazza az adott termék vizsgált paraméterét, úgy az ajánlathoz csatolni szükséges a 
gyártó által kiadott cégszerűen aláírt nyilatkozatot, az érintett paraméter tekintetében. A 
szakmai ajánlat részeként a gyártói nyilatkozatokat, specifikációkat – idegen nyelvű iratok 
esetén ezek magyar nyelvű felelős fordításait – be kell nyújtani.  
 
A megajánlott termékeknek és kiegészítőknek meg kell felelniük a magyarországi forgalomba 
hozatali előírásoknak, amelyről az ajánlatban cégszerűen szükséges nyilatkozni. 
 
Ajánlatkérő, a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől történő elállásnak tekinti amennyiben 
nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem adja át, a megajánlott tablet forgalomba 
hozatali engedélyének egyszerű másolatát. Ajánlattevőnek ajánlatában a feltételek 
elfogadásáról cégszerűen szükséges nyilatkoznia. 
 
Valamennyi, jelen leírásban és az ajánlatkérési dokumentációban szereplő meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy 
védjegyre való hivatkozást a beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette 
szükségessé, az a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 
történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel 
összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást 
is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek kell igazolnia. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eszközök és kiegészítők kapcsán elvárt jótállási és 
alkatrész-ellátási kötelezettséggel kapcsolatban magasabb elvárásokat fogalmazott meg a 
jogszabályban előírtaknál. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatot kizárólag egyféle (homogén) 
termékre lehetséges benyújtani. 
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Ajánlatkérő vizsgálja, hogy a megajánlott termékek megfelelnek-e a 14/2012. (VI. 8.) NFM 
utasításban foglaltak szerinti állami normatíva minimumkövetelményeknek. Ajánlatkérő az 
állami normatíva-rendszerben előírtakon felül további követelményeket határozott meg. 
 
Ajánlatkérő beszerzési igényeit jelen dokumentáció részét képező táblázatban rögzített 
adatlapok tartalmazzák.  
 
III. A részletes műszaki elvárások 
 
570 db táblagép szállítása tartozékokkal, kiegészítőkkel, és operációs rendszerrel az 
alábbiakban részletezettek szerint:  

 
A táblagéppel kapcsolatos műszaki elvárások a következők: 
 

Műszaki elvárások  az eszközzel kapcsolatosan 
Processzor mag: minimun 4 magos 
Processzor sebessége: minimum 1,60 GHz frekvencia 
Operációs rendszer: Android™ 5.0 vagy magasabb verziószámú; vagy Android™ 4.4 
KitKat (ingyenesen frissíthető legyen Android™ 5.0 vagy magasabb verziószámra)   
Az eszközöket 5.0 vagy magasabb verziószámra frissítve kell szállítani 
Operációs rendszer nyelve: Magyar nyelvű operációs rendszer. Kezeli a magyar 
ékezetes betűkészletet. 
Audiocsatlakozó: 3,5 mm-es jack. 
Memória: minimum 2GB RAM 
Memória: minimum 16GB ROM 
Memória kártyafoglalat megléte:  ROM  bővíthetősége legalább  64 GB-ra 
Akkumulátor: Li-ion akku. Legalább   4800 mAh kapacitású. 
Akkumulátor üzemidő (becsült) legalább 7 óra  
Tömeg akkumulátorral együtt:  maximum 640g  
Kijelző mérete: min 7,9" - max 10 ,1" 
Kijelző típusa: kapacitív érintőképernyő 
Kijelző Felbontása: min (1200 x 800) vagy más felbontás esetén legalább legalább 
1 024 000 képpont 
Kijelző többérintéses: minimum 5 ujjas. 
SIM: normál SIM vagy micro SIM vagy nano SIM kártya-foglalat a konfigurációban. 
Olyan eszköz szállítandó, melybe közvetlenül a SIM kártyát behelyezve mobil 
adathálózati kapcsolat létesíthető 
Memóriakártya: SD vagy micro SD foglalat 
USB: Szabványos USB Type C vagy USB 2.0 és /vagy USB 3.0  vagy micro USB 
csatlakozó 
Adatátvitel: 4G/LTE modem 
GPS: Beépített műholdas GPS.   A helymeghatározás képessége adatátviteli hálózat 
elérhetetlensége esetén is legyen biztosított. 
Kamera hátlapon: min 5.0 MP (automata fókusz) 
Kamera előlapon: min 1,2 MP (fix fókusz) 
Érzékelők: G-érzékelő 
Bluetooth: Bluetooth® 4.0 vagy magasabb verziójú 
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WLAN: két sávos WiFi (2,4 GHz; 5 GHz), 802.11 b/g/n és 802.11 a. 
Energia gazdálkodás: Energy Star megfelelőség.  
Tartozékok és szolgáltatások 
Jótállás: 24 hónapos teljes körű, gyártói/forgalmazói országos, helyszíni, a 
hibabejelentést követő első munkanapi megjelenésű, 24 órán belüli garantált javítású 
vagy csere garancia, mely az akkumulátorra is érvényes. Amennyiben az akkumulátor 
teljesítménye az eredeti kapacitás 70%-a alá esik úgy azt jótállási eseménynek kell 
tekinteni, és csereakkumulátort szükséges biztosítani a jótállás feltételei szerinti 
támogatási szinttel a jótállás időszaka alatt 
USB kábel: Összesen 20 db, az eszköz USB portjára csatlakoztatható USB kábel, 
Szabványos USB 2.0 eszköz csatlakoztathatósággal. Az ily módon csatlakoztatott 
külső eszközről (pl. flash meghajtó) a rendszeren üzemeltetői beavatkozások legyenek 
elvégezhetőek  
Hálózati töltő: a táblagéppel megegyező gyártmányú,EU és magyar szabványos 
hálózati töltő, magyarországi használhatósággal.  
Szállítási határidő: min 45 nap, max 60 nap. 
Operációs rendszer előtelepítés: A megajánlott magyar nyelvű operációs rendszerrel 
előtelepítve kell szállítani a táblagépet és működőképesnek kell lennie a megajánlott 
hardver konfigurációval. A mennyiben Android™ 4.4 OS-el (ingyenes frissítéssel 
Android™ 5.0 vagy magasabb verziószámra) kerül megajánlásra a tablet, úgy a 
frissítést az 5.0 vagy magasabb verziószámra a szállítónak szükséges elvégeznie  

 
IV. A részletes műszaki elvárások 
 
A műszaki megfelelősséget a fenti táblázatban megfogalmazottakon túl a Műszaki megfelelőségi 
táblázat kitöltésével (lásd iratminták) és benyújtásával kell igazolni az alábbiak szerint. 
 

• A Műszaki megfelelőségi táblázat 1. oszlopa tartalmazza a megajánlott termékekkel szemben elvárt 
minimum műszaki előírásokat, amely Ajánlatkérő elvár a megajánlott termékekkel szemben.  

• A Műszaki megfelelőségi táblázat 2. oszlopában Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a megajánlott 
eszköz adott paramétere egyenértékű-e az elvárt műszak paraméterrel.  

• A Műszaki megfelelőségi táblázat 3. oszlopában Ajánlattevő írja le válaszát, hogy az adott műszaki 
elvárást, a megajánlott eszköz konkrétan hogy teljesíti, paraméterek és műszaki részletek 
megadásával. 

• A Műszaki megfelelőségi táblázat 4. oszlopában Ajánlattevő írja le, hogy az 3. oszlopban leírt 
műszaki paraméterek a benyújtott gyártói adatlapokon pontosan hol találhatók, oldalszám és 
bekezdés pontos megadásával. 
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Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az alábbi táblázatban rögzített adatok, értékek nem 
módosíthatók. Módosítás esetén az ajánlat érvénytelennek minősül! 

 
Műszaki megfelelőségi táblázat 

 

Műszaki elvárások  az eszközzel 
kapcsolatosan 

Nyilatkozat a 
megfelelősségről 

(Igen/Nem) 

Műszaki elvárások 
teljesítésének módja 

(paraméterek, 
műszaki részletek 

megadásával) 

Hivatkozás a 
gyártói 

adatlapra 
(oldalszám, 
bekezdés) 

Processzor mag: minimun 4 magos      
Processzor sebessége: minimum 1,60 GHz 
frekvencia 

   
  

Operációs rendszer: Android™ 5.0 vagy 
magasabb verziószámú; vagy Android™ 4.4 
KitKat (ingyenesen frissíthető legyen 
Android™ 5.0 vagy magasabb verziószámra)   
Az eszközöket 5.0 vagy magasabb 
verziószámra frissítve kell szállítani 

   

  

Operációs rendszer nyelve: Magyar nyelvű 
operációs rendszer. Kezeli a magyar ékezetes 
betűkészletet. 

   
  

Audiocsatlakozó: 3,5 mm-es jack.      
Memória: minimum 2GB RAM      
Memória: minimum 16GB ROM      

Memória kártyafoglalat megléte:  ROM  
bővíthetősége legalább  64 GB-ra 

   
  

Akkumulátor: Li-ion akku. Legalább   4800 
mAh kapacitású. 

   
  

Akkumulátor üzemidő (becsült) legalább 7 
óra  

   
  

Tömeg akkumulátorral együtt:  maximum 
640g     

  
Kijelző mérete: min 7,9" - max 10,1"      
Kijelző típusa: kapacitív érintőképernyő      

Kijelző Felbontása: min (1200 x 800) vagy 
más felbontás esetén legalább legalább 
1 024 000 képpont 

   
  

Kijelző többérintéses: minimum 5 ujjas.      

SIM: normál SIM vagy micro SIM vagy nano 
SIM kártya-foglalat a konfigurációban. Olyan 
eszköz szállítandó, melybe közvetlenül a SIM 
kártyát behelyezve mobil adathálózati 
kapcsolat létesíthető 

   

  
Memóriakártya: SD vagy micro SD foglalat      
USB: Szabványos USB Type C vagy USB 
2.0 és /vagy USB 3.0  vagy micro USB 
csatlakozó 
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Műszaki elvárások  az eszközzel 
kapcsolatosan 

Nyilatkozat a 
megfelelősségről 

(Igen/Nem) 

Műszaki elvárások 
teljesítésének módja 

(paraméterek, 
műszaki részletek 

megadásával) 

Hivatkozás a 
gyártói 

adatlapra 
(oldalszám, 
bekezdés) 

Adatátvitel: 4G/LTE modem      

GPS: Beépített műholdas GPS.   A 
helymeghatározás képessége adatátviteli 
hálózat elérhetetlensége esetén is legyen 
biztosított. 

   

  

Kamera hátlapon: min 5.0 MP (automata 
fókusz) 

   
  

Kamera előlapon: min 1,2 MP (fix fókusz) 
 

   
  

Érzékelők: G-érzékelő 
 

   
  

Bluetooth: Bluetooth® 4.0 vagy magasabb 
verziójú 
 

   
  

WLAN:  két sávos WiFi (2,4 GHz; 5 GHz), 
802.11 b/g/n és 802.11 a. 
 

   
  

Energia gazdálkodás: Energy Star 
megfelelőség.  
 

   
  

Tartozékok és szolgáltatások      

Jótállás:  24 hónapos teljes körű,  
gyártói/forgalmazói országos, helyszíni, a 
hibabejelentést követő első munkanapi 
megjelenésű, 24 órán belüli  garantált javítású 
vagy csere garancia, mely az akkumulátorra 
is érvényes. Az akkumulátor esetében 
amennyiben annak teljesítménye az eredeti 
kapacitás 70%-a alá esik úgy azt jótállási 
eseménynek kell tekinteni, és 
csereakkumulátort szükséges biztosítani a 
jótállás feltételei szerinti támogatási szinttel a 
jótállás időszaka alatt 

   

  
USB kábel: Összesen 20 db, az eszköz USB 
portjára csatlakoztatható USB kábel, 
Szabványos USB 2.0 eszköz 
csatlakoztathatósággal. Az ily módon 
csatlakoztatott külső eszközről (pl. flash 
meghajtó) a rendszeren üzemeltetői 
beavatkozások legyenek elvégezhetők  

 

   

  
Hálózati töltő: a táblagéppel megegyező 
gyártmányú,EU és magyar szabványos 
hálózati töltő, magyarországi 
használhatósággal.  
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Műszaki elvárások  az eszközzel 
kapcsolatosan 

Nyilatkozat a 
megfelelősségről 

(Igen/Nem) 

Műszaki elvárások 
teljesítésének módja 

(paraméterek, 
műszaki részletek 

megadásával) 

Hivatkozás a 
gyártói 

adatlapra 
(oldalszám, 
bekezdés) 

Szállítási határidő: min 45 nap, max 60 nap.      
Operációs rendszer előtelepítés: A 
megajánlott magyar nyelvű operációs 
rendszerrel előtelepítve kell szállítani a 
táblagépet és működőképesnek kell lennie a 
megajánlott hardver konfigurációval. A 
mennyiben Android™ 4.4 OS-el (ingyenes 
frissítéssel Android™ 5.0 vagy magasabb 
verziószámra) kerül megajánlásra a tablet, 
úgy a frissítést az 5.0 vagy magasabb 
verziószámra a szállítónak szükséges 
elvégeznie 
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V. SZERZŐDÉSTERVEZET 
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ADÁSVÉTELI SZERZ ŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

 
Központi Statisztikai Hivatal 
székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. 
elérhetőség: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. 
adószám: 15302724-2-41 
számlavezető neve: Magyar Államkincstár 
bankszámlaszám: 10032000-01456363-00000000 
képviseli:  …………………………….. 
mint Vevő (továbbiakban „Vevő” ) 
 
másrészről 
 
CÉGNÉV 
székhelye:  (irányítószám, helyiség, közterület megnevezése, házszám, em., ajtó) 
képviseli: (név, beosztás) 
bankszámlaszám: (számlavezető pénzintézet neve, számlaszám)  
cégjegyzékszám: (cégjegyzékszám) 
adószám: (adószám) 
 
mint Eladó (a továbbiakban „Eladó”)   

együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”  között a mai napon az alábbi feltételek 

szerint. 
 

I.  Előzmények 

 

A. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződést a Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt ”) Második része szerinti gyorsított nyílt 

közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. Az ajánlati felhívást 

(továbbiakban: „Ajánlati Felhívás”) tartalmazó hirdetmény az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában 2016. ……….. napján 2016/S ……………. számon jelent meg „2016. évi 

Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások elvégzéséhez összeírói 

gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” elnevezéssel. A lefolytatott 

közbeszerzési eljárás eredményeképpen az Eladó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően, a 

Kbt. 131. § (1) bekezdés értelmében Felek szerződést kötnek jelen szerződés és az annak 

elválaszthatatlan részeit képező mellékletei szerint. 
 

B. Jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik, fizikai csatolás nélkül is a 
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Közbeszerzési Eljárás alábbi dokumentumai (együtt: „Közbeszerzési Dokumentumok):  

(i) Ajánlati felhívás és Közbeszerzési Dokumentumok, különös tekintettel az abban 

foglalt műszaki leírásra, illetve módosításai beleértve a kiegészítő 

tájékoztatásokat is (amennyiben ilyenre sor került),  

(ii)  az Eladó ajánlata 

(iii)  Eladó Kbt. 136. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazása (Amennyiben Eladó 

külföldi adóilletőségű). 

 

II.  A Szerződés Kbt. szerinti tartalma 

 
1. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve a Szerződéses elválaszthatatlan mellékletét képezi 

az Eladó Ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés részét, az 
Eladó kötelezettségét képezik. 

 
2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve a Szerződő Felek megállapodnak, hogy 

Eladó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 
3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve az Eladó köteles a szerződés teljesítésének 

teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé tenni. Az Eladó 
– a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a szerződés időtartama alatt 
írásban köteles tájékoztatni a Vevőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett 
változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. Az 
Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles a Vevőt 
értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről. 

 

4. A Kbt. 143. § (1) bekezdésben foglaltak alapján Vevő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-

ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, amennyiben: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján 

új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;   
b) az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként 

szerződő fél (Eladó) személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem 
felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy   

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 

5. A Kbt. 143. § (2) bekezdésben foglaltak alapján Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy – 

a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, amennyiben a szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, 

és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.  
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6. A Kbt. 143. § (2) bekezdésben foglaltak alapján ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben 

köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha  
a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;   

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 
7. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy a külföldi adóilletőségű 

Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 
szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.  

 
8. A Vevő nyilatkozik, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette Közbeszerzési Eljárás 

előkészítése során. 
 

9. A szerződés teljesítése során a Kbt. 139-140. §, illetőleg a Kbt. 142. § - ben foglalt 
rendelkezések értelemszerűen irányadók. 

 
10. A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. § irányadó. 
 

A szerződés teljesítése során résztvevő teljesítési segéd igénybevételére (a továbbiakban: 
,,Alvállalkozó”) a Kbt. 138. § (2) – (4) bekezdésben foglaltak az irányadóak.  

 
11. A Felek a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás 

céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben tartásával [Kbt. 2. §] kötelesek 
eljárni. 

 
III.   A Szerződés tárgya 

 
12.  Vevő megvásárolja Eladótól a Közbeszerzési eljárásban meghatározott, a követelményeknek, 

és mennyiségi előírásoknak megfelelően előírt, továbbá az Eladó ajánlatában rögzített 
tulajdonságokkal (2 sz. melléklet) rendelkező:  

 
Összesen 570 db ……………………… (Gyártó, típus megjelölése) Táblagép a Vevő által a 
műszaki leírásban meghatározott tartozékokkal, kiegészítőkkel és operációs rendszerrel. A 
táblagépek teljes mennyiségben, egységes, azonos operációs rendszerrel telepítetten 
kerülnek átvételre. 

 
13. Eladó kijelenti, hogy az ajánlatában meghatározott táblagépeket, jelen Szerződés IV.21. 

pontjában meghatározott határidőig Vevő kizárólagos tulajdonába adja.  
 
14. Felek rögzítik, hogy Eladó legkésőbb a teljesítés megkezdésekor gyártói igazolást ad át 

Vevőnek arról, hogy a táblagépek kizárólag a gyártó hivatalos, hazai kereskedelmi csatornáin 
keresztül kerülnek leszállításra a gyári jótállási támogatás meglétének biztosítása mellett. Az 
igazolás hiánytalanul tartalmazza továbbá valamennyi gyártási számmal rendelkező eszköz 
esetében a gyári számokat tételesen. Az igazolás benyújtásának elmulasztása esetén Vevő a 
teljesítést megtagadja, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazhatja. 
Eladó teljesítése csak és kizárólag abban az esetben tekinthető szerződésszerűnek, ha a 
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szerződés tárgyát képező Táblagépeket hiba és hiánymentesen teljesítette, az ajánlatában vállalt 
járulékos szolgáltatások teljesítését – beüzemelést, operációsrendszer telepítését – elvégezte, 
továbbá Vevő kizárólag gyári új eszközök átadását fogadja el teljesítésként. 
  

15. Jelen szerződés szerinti Táblagépek átadását Szerződő Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
rögzítik. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Vevő igazolja az átadott Táblagépek - beleértve 
az Eladó által az ajánlatban biztosított tartozékok, kiegészítők és a Táblagépeken előtelepített 
operációs rendszer - átvételét, a hardver és operációsrendszer teljes kompatibilitását, illetve – 
ha van ilyen – a szerződésszerű teljesítéstől eltérő teljesítés tényét. 

 
16. A Táblagépeket a Vevő meghatalmazott képviselője az Eladó meghatalmazott képviselőjétől 

előzetesen egyeztetett időpontban veszi át. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben az alábbiakat kell 
feltüntetni: 

(i) az átadás-átvétel tárgyát, darabszámát; 

(ii)  az átadás-átvétel tényét, beleértve a Táblagépek tartozékainak és kiegészítőinek, 
valamint az előtelepített operációs rendszer átadásának, és beüzemelésének, 
tényét,  

(iii)  az átadás-átvétel/teljesítés igazolás helyét és idejét, 

(iv) az átadás-átvételt/teljesítésigazolást végrehajtó személyek nevét, 

(v) nyilatkozatot a szerződésszerűségről vagy annak hiányáról (utóbbi esetben 
részletes indokolással ellátva, az indokolásban megfogalmazott állításokat 
okiratilag alátámasztva), az esetleges minőségi és/vagy mennyiségi 
kifogásokról, a Felek ezekkel kapcsolatos megállapodásáról, valamint az 
esetleges jogfenntartásról. 

17. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv 3 példányban készül. Az átadás-átvételt a Szerződő Felek 
bármelyike jogosult kezdeményezni, annak lebonyolítása azonban a Vevő feladata. A Vevő az 
átadás-átvételt alapos ok nélkül nem tagadhatja meg, az átadás-átvétel ilyen, Vevő általi 
megtagadása súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 
18. Az aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolást követően az Eladó 

jogosult a V.25. pontban foglaltak szerint a Vevő részére számlát kiállítani. A Vevő 
képviseletében a teljesítésigazolás kiállítására …………. jogosult. 
 

19. A kárveszélyviselése az eredményesen lezárult átadás-átvételi eljárás időpontjától terheli Vevőt.  
 
20. Szerződő Felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy Vevő a Szerződés teljesítéséhez 

szükséges valamennyi követelményt az ajánlati felhívásban, és közbeszerzési 
dokumentumokban megadta. Amennyiben Eladó számára a közbeszerzési eljárás iratanyagában 
nem szereplő, illetve a közbeszerzési eljárásban nem tisztázott, de a teljesítéshez szükséges 
egyéb információra van szüksége, köteles az információigényéről Vevőt haladéktalanul 
értesíteni. Vevő vállalja, hogy Eladó által kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden 
egyéb információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást megfelelő határidőn belül Eladó 
rendelkezésére bocsát. 

 

IV.  A Szerződés teljesítésének helye és időpontja 

 

21. A Szerződés időtartama az Eladó, mint Nyertes Ajánlattevő ajánlata szerint: A Szerződés 

mindkét fél általi aláírásától számított … nap.  
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Eladó előteljesítésre jogosult. 
 
A teljesítés helye: Központi Statisztikai Hivatal 1024 Budapest, Buday László u.1-3. szám alatti 
épülete. 

 
V. Szerződéses ellenérték, fizetési feltételek 

 
22. Az Eladó köteles a Szerződés IV.21. pontjában meghatározott határidőn belül a Szerződés 

III.15. pontjában rögzítetteket elvégezni, a Vevő pedig köteles a Szerződés V.23. pontjában 
meghatározott vételárat megfizetni. 

 
23. A jelen szerződés II. pontjában meghatározott Tabletek szállításáért és a Járulékos 

Szolgáltatások teljesítéséért Eladót összesen nettó .............................. Ft + Áfa, azaz nettó 
.................. Forint + ÁFA vételár a teljes mennyiségre vonatkoztatva (570db) (a továbbiakban: 
Vételár) illeti meg. 
 
Vevő kijelenti, hogy a vételár megfizetéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll. 
 

24. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés szerinti adásvétel és a járulékos szolgáltatások 
ellenértékét, továbbá az Eladó valamennyi szerződéses kötelezettségének költségét az V.23. 
pontban rögzített vételár teljes körűen tartalmazza. Ily módon a vételár valamennyi felmerülő 
járulékos költséget (adókat, díjakat, illetékeket) is tartalmaz, amelyre tekintettel Eladó 
többletigény érvényesítésére Vevővel szemben semmilyen jogcímen nem válhat jogosulttá. 
Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a Vételár tartalmazza a Táblagépek rendeltetési helyre 
történő szállítását, illetve azokon az operációs rendszer előtelepítését, és mindazon költségeket, 
melyek a Szerződés III. pontjában meghatározott Tabletek rendeltetés- és jogszerű használathoz 
szükségesek. 

 
25. Eladó a Vevő által kiállított teljesítési igazolás birtokában számla benyújtására jogosult jelen 

szerződés III. és V. pontjában foglalt rendelkezések szerint. Vevő részszámlázási lehetőséget, 
továbbá előleget nem biztosít. Eladó tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számlának a 
mindenkor hatályos jogszabályokban előírt formai és tartalmi követelményeknek meg kell 
felelnie.  
 

26. Vevő tájékoztatja Eladót, hogy nem kerülhetnek kifizetésre, illetve elszámolásra a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségek, melyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)– kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az 
Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
 
 

27. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő 
tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja 
be. 
 

28. Vevő a Szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés 
megtagadásáról legkésőbb az Eladó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés 
kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül írásban köteles nyilatkozni [Kbt. 135. § (1)]. 
 

29. A számla kifizetésére a szerződésszerű teljesítést követően, hiba - és hiánymentes teljesítés 
feltételével, teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében, egy összegben utólag, banki 
átutalással kerül sor.  
 

30. Vevő a számla szerinti ellenértéket a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján kiállított teljesítésigazolás 
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tartalma szerint szabályszerűen kiállított és benyújtott számla ellenében a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal 
összhangban - a számla Vevő általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre - egy 
összegben átutalással egyenlíti ki. A Kbt. 135. § (6) bekezdés értelmében Vevő a szerződésen 
alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű 
és lejárt követelését számíthatja be. 

 
31. Vevő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155.§ (1)-(2) bekezdései irányadóak. A 2016. évi IX. 

törvény szerint Megrendelő követelheti követelése behajtásával kapcsolatos költségei 
fedezetéül negyven eurónak megfelelő, az MNB hivatalos deviza-középárfolyama alapján 
meghatározott forintösszeget is. 
 

32. A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §, az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
vonatkozó rendelkezései is alkalmazandók. 

 
VI.   Szerződésszegés és jogkövetkezményei, szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 
33. Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1) bekezdésnek 

megfelelően abban az esetben érvényesíthetők, ha az Eladó olyan okból, amelyért felelős 
megszegi a szerződést. 

 
34. Késedelmi kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére tekintettel, Szerződő felek megállapodnak 

abban, hogy amennyiben Eladó a jelen szerződés szerint teljesítendő kötelezettségével olyan 
okból késedelembe esik amelyért felelős, késedelmi kötbért köteles fizetni Vevő részére, 
részére, melynek mértéke a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 2,5%-a naponta, de 
maximum a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó értékének 20%-a. Szerződő felek 
megállapodnak abban, hogy Eladó nyolc [8] napos késedelme esetén Vevő a szerződéstől 
elállhat, illetőleg ha az addig kapott szolgáltatást visszaszolgáltatni nem tudja, a szerződést 
azonnali hatállyal felmondhatja, amely esetben a Eladó meghiúsulási kötbért köteles Vevőnek 
fizetni. A késedelmi kötbér érvényesítése a teljesítés követelését nem zárja ki. 
 

35. Hibás teljesítési kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére tekintettel, abban az esetben, ha a Eladó 
teljesítése hibás, úgy Vevő hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt 
érvényesíthet. A hibás teljesítési kötbér mértéke, a hibás teljesítéssel érintett táblagépek nettó 
ellenértékének 2,5%-a naponta, de maximum a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó 
értékének 20%-a. 

 
36. Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére tekintettel, abban az esetben, ha olyan 

okból, amelyért Eladó felelős a szerződés teljesítése elmarad, különösen ha Vevő a szerződéstől 
az Eladó szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt azonnali hatállyal felmondja, a 
szerződés meghiúsultnak tekintendő, és Vevő meghiúsulási kötbérigényt, illetve a kötbért 
meghaladó kárigényt érvényesíthet. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes szerződés szerinti 
ellenszolgáltatás nettó értékének 20%-át nem haladhatja meg. A meghiúsulási kötbér 
érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. 

 
37. Eladó a Táblagépek, valamint a Járulékos Szolgáltatások hiba- és hiánymentességéért a sikeres 

átadás-átvétel kezdetétől, amely egyben a jótállási idő kezdőnapja is 24 hónap jótállást vállal. 
 

38. A 24 hónapos jótállási idő alatt Eladó vállalja, hogy teljes körű, gyártói/forgalmazói országos, 
helyszíni, Eladó felé munkanapokon reggel 8 és este 17 óra között elektronikus úton megküldött 
hibabejelentést követő első munkanapi megjelenésű, 24 órán belüli garantált javítású vagy csere 
garanciát biztosít, mely a táblagépek akkumulátoraira is kiterjed. Amennyiben az akkumulátor 
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teljesítménye az eredeti kapacitás 70%-a alá esik, azt Felek jótállási eseménynek tekintik, és 
Eladó csereakkumulátort biztosít a jótállás időszaka alatt, a jótállás feltételei szerinti támogatási 
szinttel. 
 

39. Vevő szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos teljesítési biztosítékot ír elő szerződést biztosító 
mellékkötelezettségként, melynek mértéke a teljes nettó vételár 5%-a. A teljesítési biztosítékot 
a szerződés 21. pontban megjelölt teljesítése időpontját követő napon kell rendelkezésre 
bocsátani és 24 (huszonnégy) hónapig, a jótállási időszak végéig kell rendelkezésre állnia. 
Amennyiben Eladó előteljesít, jelen teljesítési biztosítékot az előteljesítés időpontját követő 
napon kell rendelkezésre bocsátania Eladónak. 

 
A biztosítékok Eladó választása szerint a Kbt. 134. §-a (6) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott formák egyikében nyújtandóak, így a biztosítékokat Eladó választása szerint az 
alábbi biztosítéknyújtási formában nyújtja: 
(i) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 

10032000-01456363-00000000 számlaszámára történő befizetéssel (átutalással); 
(ii)  bank vagy biztosító által vállalt garanciával; vagy banki készfizető kezesség 

biztosításával 
(iii)  biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvénnyel. 
Eladó a Kbt. 134. § (8) bekezdésében rögzítettek egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, 
a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően 
folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 
A garancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó 
kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélküli fizetési 
kötelezettségre, az alábbi minimális tartalommal: 

• pontos hivatkozás a jelen szerződésre, 
• azt, hogy a biztosíték a Eladó teljesítési kötelezettségei biztosítékául szolgál,  
• a Vevő, mint Kedvezményezett / Jogosult megjelölését, 
• a vállalt fizetési összegét, 
• az érvényességi idejét, 
• nyilatkozatot, hogy a Kiállító kötelezettségvállalása feltétel nélküli és 

visszavonhatatlan, 
• nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita 

nélkül a vállalt fizetési összeghatárig bármilyen összeget, vagy összegeket az 
igénybejelentéstől számított 5 banki munkanapon belül kifizetnek a 
Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapján, vagy indokát bizonyítania 
kelljen. 

− A biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvények – a biztosíték jellegéből adódó lehetőség szerint – ugyancsak tartalmaznia kell a 
fenti adatokat. 

− A biztosíték adásának elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül Eladó részéről. 
− Vevő a biztosíték futamidejét követő 30 napon belül köteles Eladónak a bankgarancia 

nyilatkozatot visszaadni. 
 

Vevő jogosult a biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben Eladó szerződésben rögzített 
jótállási kötelezettségének nem tesz eleget. 
 

 
VII.  A Szerződő Felek képviseletében eljáró személyek 

 
40. Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést - vagy más közlést - írásban 

kötelesek megküldeni a másik fél részére vagy személyes kézbesítéssel, vagy postán ajánlott 
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küldeményként, illetve telefaxon vagy e-mail-en. A kézbesítés időpontjának személyes 
kézbesítés esetén a címzett fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres 
küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a 
postára adást követő 5. (ötödik) munkanapot, míg e-mailen történő értesítés esetén a címzett fél 
szerverére történő megérkezés időpontját kell figyelembe venni.    
 
Vevő kapcsolattartója: 
név: ….    
értesítési cím: …   
tel. : …    
e-mail: …   
 
Eladó kapcsolattartója: 
név: ….    
értesítési cím: …   
tel. : …    
e-mail: …   
 

41. Jelen pontban meghatározott személyek vagy elérhetőségekben bekövetkező változás esetén a 
felek kötelesek haladéktalanul írásban értesíteni egymást. A megjelölt személy akadályoztatása 
esetén a felek haladéktalanul kötelesek helyettesről gondoskodni.  

 
VIII.  Vis Maior 

 
42. Vis Maior bármely olyan előre nem látható, elkerülhetetlen és elháríthatatlan, egyik félnek sem 

felróható rendkívüli esemény, amely miatt az egyik fél, vagy a felek nem tudják megkezdeni, 
folytatni, teljesíteni kötelezettségeiket. Ezen események korlátozás nélkül magukban foglalják 
a háborút, a polgárháborút, a lázadást, a felkelést, a zavargást, a természeti katasztrófát – így 
különösen: tűzvészt, robbanást, áradást, vihart, földrengést –, az egyéb katasztrófát, a járványt, 
a vesztegzárat, a sztrájkot, továbbá - a Felek által jelenleg nem látható - olyan körülmények 
felmerülését, amely a munka megkezdését, folytatását vagy befejezését akadályozza.  

 
43. Vis Maior esemény bekövetkezésekor az érintett Félnek írásban haladéktalanul közölnie kell a 

másik féllel az esemény körülményeit, okát, várható időtartamát, továbbá a megtett és a tervezett 
szükséges intézkedéseket. A haladéktalan írásbeli közlési kötelezettség a Vis Maior esemény 
hatásainak felszámolása, elmúlása után is terheli az érintett felet. Bármely Vis Maior esemény 
bekövetkezte nem szünteti meg a Felek azon kötelezettségét, hogy az Eladó által teljesített és 
Vevő által igazolt teljesítés jelen szerződés szerinti ellenértékére vonatkozó számla a Felek 
között elszámolásra vagy kiegyenlítésre kerüljön. Az érintett fél köteles minden ésszerű 
erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy szerződéses kötelezettségeinek teljesítését ésszerű 
időn belül folytathassa, vagy olyan lehetséges teljesítési módot találjon, amelyet a Vis Maior 
nem gátol. Felek tudomásul veszik, hogy a teljesítési határidő a Vis Maior időtartamával 
meghosszabbodhatnak.    
 

IX.  Bizalmas információk 

 
44. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatályának tartama alatt és azt 

követően bizalmasan, üzleti titokként kezelik a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott 
információt, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik személynek semmilyen formában nem 
adják tovább, ide nem értve azon információkat, amelyek közzétételét a Kbt. 43. § Vevő részére 
előírja. A fenti információ, tények, valamint adatok – a másik fél által előzetesen adott kifejezett 
írásbeli hozzájárulás nélkül – kizárólag a jelen szerződés teljesítésére használhatók fel. Nem 
korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra 
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hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra 
vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá 
esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése 
nem minősül üzleti titoknak. 
 

45. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, 
valamint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott 
költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. A Vállalkozó vizsgálat esetén az 
Állami Számvevőszék, illetve Kormányzati Ellenőrzési Hivatal részére a kért felvilágosítást 
megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén 
másolatban átadja,  köteles minden segítséget megadni, a helyszíni vizsgálatokon jelen lenni. 

 
X. Vegyes rendelkezések 

 
 

46. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, 
tárgyalások útján kívánják rendezni. Amennyiben a tárgyalás nem vezetne eredményre, 
érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik, 
jogvitáikban a pertárgy értéke szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság 
jár el.   

 
47. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben jelen szerződésben rögzített adataikban 

változás következik be, azt írásban haladéktalanul közlik a másik féllel.  
 

48. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek 
minősülne, az nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerződő 
Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a Szerződés egyéb rendelkezései érvényben 
maradjanak, és az érvénytelennek minősülő rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak 
be, amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása szempontjából szükséges.  
 

49. Eladó a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során társadalmilag felelős módon, 
a jogszabályok messzemenő betartása mellett jár el, különös tekintettel az emberi jogok 
tiszteletben tartására, valamint a feketemunka kizárására. Eladó jelen szerződés teljesítésébe 
bevonni kívánt valamennyi teljesítési segédje tekintetében ezen elvárásokat érvényesíti. 
 

50. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi 
V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. törvény, és a vonatkozó egyéb 
jogszabályok, valamint az Ajánlati felhívás, a Dokumentáció, továbbá Eladó ajánlata 
irányadóak. A jelen szerződés a Felek általi kölcsönös aláírással lép hatályba, és a teljesítésig 
hatályos. A jelen szerződést a Felek kizárólag a másik fél szerződésszegése esetén jogosultak 
egyoldalúan megszüntetni, Ptk. 6:140. §-nak megfelelően elállás vagy felmondás útján. Az 
elállás vagy felmondás közlése előtt a Fél köteles a másik Felet a szerződésszegés 
megszüntetésére írásban, legalább 8 napos határidőt biztosítva felszólítani. A felszólítás 
eredménytelensége esetén a szerződésszegést elszenvedő Fél a szerződéstől elállhat, vagy azt 
azonnali hatállyal felmondhatja. 

 
51. Felek kijelentik, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek jelen szerződés 

aláírására és teljesítésére, és nincs olyan függőben levő kötelezettségük vagy érdekkörükben 
lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, 
teljesítésére vagy saját teljesítési készségükre, illetve képességükre. 

52. Jelen szerződés megkötésére, értelmezésére és teljesítésére a magyar jog és a magyar 
szabványok előírásai vonatkoznak. 
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53. Eladó – figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) 
bekezdésében foglalt kötelezettségre – a jelen szerződés 3. sz. mellékletében foglalt 
nyilatkozatot köteles tenni. 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 nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerint az Eladó 
képviselője úgy nyilatkozik, hogy Eladó átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, 
hogy Vevő nem köthet vele érvényesen visszterhes szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés 
alapján nem teljesíthet kifizetést, amennyiben a nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható 
szervezetnek. Felek rögzítik, hogy Vevő jelen pont szerinti feltétel ellenőrzése céljából, a jelen 
szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult Eladó 
átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. Vevő – 
képviselője útján – a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról 
haladéktalanul köteles Eladót tájékoztatni. Valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött 
szerződést Vevő - a jogviszony stádiumától függően - elállással vagy felmondással megszünteti. 
 

54. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a polgári törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi. évi CXLIII. tv., a statisztikáról szóló 
1993. évi XLVI. tv., valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 

55. Jelen, Szerződést felek képviselői elolvasás, és közös értelmezés után, mint kinyilvánított 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag „4 + 2” eredeti példányban aláírják. 
 

Mellékletek: 
1. sz. melléklet: Közbeszerzési Műszaki Leírás 
2. sz. melléklet: Eladó szakmai ajánlata 
3.  sz. melléklet: Ártáblázat 
4.  sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
5. sz. melléklet: Megajánlott termék forgalomba hozatali engedélyének másolata 
 
Kelt: Budapest, 2016.………………hó …..nap 
 
 
........................................................... ................................................. 
Központi Statisztikai Hivatal  
Megrendelő képviseletében 
 

(cégnév) 
Vállalkozó képviseletében 
(képviselő neve) 

  
Pénzügyi ellenjegyző (KSH) neve: Jogi ellenjegyző (KSH) neve: 
  
............................................................. ............................................................. 
  
Pénzügyi ellenjegyző (KSH) aláírása: Jogi ellenjegyző (KSH) aláírása: 
  
............................................................. ............................................................. 
  
Pénzügyi ellenjegyzés (KSH) dátuma: Jogi ellenjegyzés (KSH) dátuma: 
  
2016. ……….. 2016. ……….. 
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I. melléklet 
 

REGISZTRÁCIÓS ÍV 1 

az ajánlattételi dokumentáció letöltéséről 

 

„2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások elvégzéséhez 
összeírói gépek szállítása adásvételi szerződés keretében”  

 

A …………….. (gazdasági szereplő elnevezése, székhelye) jelen regisztrációs ív kitöltésével 
és megküldésével igazolom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkérő által a 
„2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások elvégzéséhez összeírói 
gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 
közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő honlapjáról letöltöttük. Igazolom, hogy a letöltött 
állományok tartalmának megismerése biztosított.  

Gazdasági szereplő elnevezése/neve: …………………………………………………… 

Székhelye/címe: …………………………………………………………………………. 

Kapcsolattartó személy neve: …………………………………………………………… 

Telefax:…………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………………………………………….. 

E-mail: …………………………………………………………………………………… 

 

 

……………….., 2016. …………..hó …………..nap  

 

 

  ..............................................  
                                                                          cégszerű aláírás 

  
 
  

                                                 
1A letöltött dokumentáció átvételét, jelen regisztrációs ív kitöltésével, és az ajánlati felhívás I.1. pontjában 
meghatározott fax vagy e-mail címre történő visszaküldésével igazolja a gazdasági szereplő! 
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1. sz. melléklet 
 

FELOLVASÓLAP 
„2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások elvégzéséhez 

összeírói gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” 
 

Egykezes használatot lehetővé tevő táblagépek beszerzése 
 

 
Ajánlattevő adatai1: 

 
Ajánlattevő neve:  
Ajánlattevő székhelye:  
Nyilvántartó cégbíróság 
neve: 

 

Ajánlattevő 
cégjegyzékszáma: 

 

Belföldi adószáma:  
Pénzforgalmi jelzőszám2:  
Képviselő neve:  

 
Kapcsolattartó személy neve:  
Kapcsolattartó személy telefon vagy 
mobil száma: 

 

Kapcsolattartó személy faxszáma:  
Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 

Értékelési szempont 
Ajánlattevő 
megajánlása 

Ajánlati ár (nettó HUF) – 570 db táblagépre vonatkoztatva  …………Ft +ÁFA 

Szállítási határidő min. (min. 45 – max. 60 naptári nap) ……. naptári nap 

A megajánlott eszköz processzorának sebessége GHz-ben 
kifejezve, 2 tizedesjegy pontossággal megadva (min. 1,60 GHz ) 

…..GHz 

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

………………………………… 
cégszerű aláírás 

                                                 
1 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető. 
2 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván. Amennyiben a megkötendő 
szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is feltűntetni. 
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2. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 1 
 

a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan 
 
Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. 
ajánlattevő nyilatkozat tételre jogosult képviselője a Központi Statisztikai Hivatal által „ 2016. 
évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások elvégzéséhez összeírói gépek 
szállítása adásvételi szerződés keretében”  tárgyában indított közbeszerzési eljárás ajánlati 
felhívásában és Ajánlatkérési dokumentációjában foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy: 

- Az ajánlati felhívásban és az Ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi feltételt 
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk; 

- A szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – az ajánlat 
részét képező ártáblázatban megjelölt ellenszolgáltatásért és a szerződéstervezetben 
meghatározott feltételekkel teljesítjük;  

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

- Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
az ajánlati felhívással, az Ajánlati dokumentációval vagy annak bármely feltételével, 
akkor az ajánlatunk érvénytelen; 

- Amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a 
szerződést teljesítjük az ajánlati felhívásban, az Ajánlati dokumentációban, a 
szerződéstervezetben és az ajánlatunkban foglaltak szerint. 

 

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

………………………………… 
cégszerű aláírás 

 

                                                 
1 Kérjük a nyilatkozat eredeti példányban történő benyújtását! 
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3. számú melléklet 

 

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 
FORMANYOMTATVÁNYA 

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

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, 
feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást1 használták az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó 
hirdetmény2 hivatkozási adatai: 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma 103, dátum 2016.05.31,  
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : 2016/S 103–183665 

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az 
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely 
lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. 

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, 
hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű 
azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….] 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-
szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és 
kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása3 Válasz: 

Név:  Központi Statisztikai Hivatal (AK04355) 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 
ismertetése4: 

2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági 
összeírások elvégzéséhez összeírói gépek szállítása 
adásvételi szerződés keretében 

                                                 
1 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő 
szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek 
rendelkezésére. 
2 Ajánlatkér ő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, 
vagy Szerződési hirdetmény. 
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes 
tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Min ősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény 
3 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén 
kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 
4 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 
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Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által az aktához rendelt 
hivatkozási szám (adott esetben)5: 

Nem releváns 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb 
információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A:  A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

Azonosítás: Válasz: 

Név: [   ] 

Héaazonosító szám (uniós adószám), adott 
esetben: 

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

[   ] 

[   ] 

Postai cím:  [……]  

Kapcsolattartó személy vagy személyek6: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

[……]  

[……]  

[……]  

[……]  

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 
középvállalkozás7? 

[] Igen [] Nem 

                                                 
5 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
6 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 
7 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 
2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.  
Mikrovállalkozás:  olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma 
és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. 
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy 
éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; 
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb 
főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves 
mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót. 
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Csak ha a közbeszerzés fenntartott8: A 
gazdasági szereplő védett műhely, szociális 
vállalkozás9 vagy védett munkahely-teremtési 
programok keretében fogja teljesíteni a 
szerződést? 
Ha igen, 
mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos 
helyzetű munkavállalók százalékos aránya? 
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett 
munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy 
hátrányos helyzetű munkavállalók mely 
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

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

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

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható 

Ha igen: 

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

a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék 
vagy az igazolás nevét és a vonatkozó 
nyilvántartási vagy igazolási számot: 
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy 
tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, 
tüntesse fel: 
 
c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, 
amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és 
adott esetben a hivatalos jegyzékben elért 
minősítést10: 
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 
kiválasztási szempontra kiterjed? 
Ha nem: 
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor 
töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., 
B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, 
ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési 
dokumentumok ezt előírják:  
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a 
társadalombiztosítási járulékok és adók 
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az 
információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő 

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

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

                                                 
8 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 
9 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. 
10 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
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szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, 
hogy közvetlenül beszerezze azt bármely 
tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti 
adatbázisából? 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat:  

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

Részvétel formája: Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt 
a közbeszerzési eljárásban?11 

[] Igen [] Nem 

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

Ha igen: 
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő 
csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus 
feladatokért felelős, ...): 
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a 
közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő 
csoport tagjai: 
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: 

 
a:) [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Részek Válasz: 

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

[   ] 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak 
képviselni a gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: Válasz: 

Teljes név;  
valamint a születési idő és hely, ha szükséges:  

[……];  
[……]  

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……]  

Postai cím: [……]  

Telefon: [……]  

E-mail cím: [……]  

                                                 
11 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 
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Amennyiben szükséges, részletezze a 
képviseletre vonatkozó információkat (a 
képviselet formája, köre, célja stb.): 

[……]  

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁC IÓK  

Igénybevétel: Válasz: 

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási 
kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. 
részben feltüntetett kritériumoknak és 
szabályoknak való megfelelés során a gazdasági 
szereplő igénybe veszi-e más szervezetek 
kapacitásait?  

[]Igen []Nem 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben 
meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, 
különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági 
szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.  
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez 
releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott 
információkat is12. 

D: I NFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL , AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI 
SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE  

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.) 

Ajánlatkér ő kifejezetten előírja ezt az információ megadását! 

KÉRJÜK KITÖLTENI! 

Alvállalkozás: Válasz: 

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a 
szerződés bármely részét alvállalkozásba 
adni harmadik félnek? 

[] Igen []Nem 
Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, 
sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:  

[…] 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az 
e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a 
III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra ( alvállakozói kategóriára) nézve. 

                                                 
12 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
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III. rész: Kizárási okok 

A:  BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK  

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

1. Bűnszervezetben való részvétel13; 

2. Korrupció14; 

3. Csalás15; 

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény16; 

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása17; 

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái18 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt 
okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések 
szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel 
kapcsolatos okok: 

Válasz: 

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt 
vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy 
felügyelő testületének tagját, illetve az e 
testületek képviseletére, az azokban való 
döntéshozatalra vagy azok kontrolljára 
vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent 
felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, 
amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, 
vagy amelyben a közvetlenül meghatározott 
kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?  

[] Igen [] Nem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): 
[……][……][……][……] 19 

                                                 
13 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 
300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
14 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni 
küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a 
magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 
2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az 
ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott 
korrupciót is. 
15 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 
1995.11.27., 48. o.) 
16 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 
2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett 
kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. 
17 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának 
megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 
2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. 
18 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, 
valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 
19 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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Amennyiben igen, kérjük,20 adja meg a 
következő információkat: 
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. 
pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet 
okát (okait), 
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 
megállapítja: 

 
a) Dátum:[   ], pont(ok): [   ], ok(ok):[   ]  
 
 
b) [……] 
c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett 
pont(ok) [   ] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [……][……][……][……]21 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns 
kizárási okok ellenére igazolják 
megbízhatóságát22 (öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket23: 

[……]  

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKO ZÓ 
KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK  

Adó vagy társadalombiztosítási járulék 
fizetése: 

Válasz: 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes 
kötelezettségét az adók és 
társadalombiztosítási járulékok megfizetése 
tekintetében, mind a székhelye szerinti 
országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy 
a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez 
eltér a székhely szerinti országtól? 

[] Igen [] Nem 

 
 
Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő 
információkat: 
a) Érintett ország vagy tagállam 
b) Mi az érintett összeg? 
c) A kötelezettségszegés megállapításának 
módja: 
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: 

Adók Társadalombiztosítási 
hozzájárulás 

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] Nem 

 
a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Igen [] Nem 

                                                 
20 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
21 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
22 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 
23 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a 
magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  
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–  Ez a határozat jogerős és 
kötelező? 

– Kérjük, adja meg az ítélet vagy a 
határozat dátumát. 

– Ítélet esetén, amennyiben erről 
közvetlenül rendelkezik, a 
kizárási időtartam hossza: 

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 
kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes 
adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az 
esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, 
vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? 

– [] Igen [] 
Nem 

– [……]  
 

– [……]  
 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……] 

– [] Igen [] Nem 

– [……]  
 

– [……]  
 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Igen [] Nem 
Ha igen, kérjük, 
részletezze: [……] 

Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok 
befizetésére vonatkozó dokumentáció 
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a 
következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 24 
[……][……][……]  

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL , ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 
KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK 25 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási 
okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai 
kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.  

Esetleges fizetésképtelenség, 
összeférhetetlenség vagy szakmai 
kötelességszegés 

Válasz: 

A gazdasági szereplő tudomása szerint 
megszegte-e kötelezettségeit a 
környezetvédelmi, a szociális és a munkajog 
terén26? 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére 
igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? 
[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [……] 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek 
bármelyikében van-e: 
a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy 
felszámolási eljárás alatt áll, vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
25 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
26 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint 
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d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 
hasonló eljárás következtében bármely hasonló 
helyzetben van27, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, 
vagy 
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 
Ha igen: 

– Kérjük, részletezze: 

– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek 
miatt mégis képes lesz az alkalmazandó 
nemzeti szabályokat és 
üzletfolytonossági intézkedéseket 
figyelembe véve a szerződés 
teljesítésére28. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
 
 
 
 

– [……]  

– [……]  
 
 
 

 
 

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

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos 
szakmai kötelességszegést29?  
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem, 
 
 [……] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket:  

[……]  

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny 
torzítását célzó megállapodást más gazdasági 
szereplőkkel? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
[…]  

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [……] 

                                                 
27 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 
28 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek 
valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül 
abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. 
29 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
meghatározásait. 
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Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 
bármilyen összeférhetetlenségről30 a 
közbeszerzési eljárásban való részvételéből 
fakadóan? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
[…]  

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely 
hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az 
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a 
közbeszerzési eljárás előkészítésében? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
[…]  

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely 
korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy 
ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés 
vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat 
előtti megszüntetését vagy az említett korábbi 
szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést 
vagy egyéb hasonló szankciókat? 
Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
[…]  

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 
intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket: [……] 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a 
következőket? 
a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a 
kiválasztási kritériumok teljesülésének 
ellenőrzéséhez szükséges információk 
szolgáltatása során nem tett hamis 
nyilatkozatot, 
b) Nem tartott vissza ilyen információt, 
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, 
és 
d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy 
olyan bizalmas információkat megszerezni, 
amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának 
számára a közbeszerzési eljárásban, vagy 
gondatlanságból olyan félrevezető információkat 
szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják 
a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre 
vonatkozó döntéseket. 

[] Igen [] Nem 

                                                 
30 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. 
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D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉR Ő SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉR Ő 
TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN EL ŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK  

Tisztán nemzeti kizárási okok Válasz: 

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 
tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 
vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 
dokumentumok meghatároznak? 
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban megkívánt 
dokumentáció elektronikus formában 
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 31 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok 
fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő 
öntisztázási intézkedéseket?  
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 
intézkedéseket:  

[] Igen [] Nem 
 
 
[……]  

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő 
kijelenti a következőket: 

α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE  

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a 
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági 
szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely 
további szakaszát ki kellene töltenie:  

Ajánlatkér ő elfogadja-e az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát jelen α pont 
szerint 

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése Válasz: 

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

 

  

                                                 
31 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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A KÖVETKEZ Ő IV.  RÉSZ „A”  SZAKASZ KITÖLTÉSE NEM KÖVETELMÉNY ! 

A:  ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE  

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére Válasz: 

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 
tagállamának vonatkozó szakmai vagy 
cégnyilvántartásába32: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

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

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseknél: 
A gazdasági szereplőnek meghatározott 
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy 
meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie 
ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési 
helye szerinti országban az adott szolgáltatást 
nyújthassa?  
 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és 
jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e 
ezzel: [ …] [] Igen [] Nem 

 

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

 

A KÖVETKEZ Ő IV.  RÉSZ „B”  SZAKASZ KITÖLTÉSE NEM KÖVETELMÉNY ! 

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET  

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

                                                 
32 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes 
esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük. 
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pénzügyi évben a következő: 
És/vagy 
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves 
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban előírt 
számú évben a következő33 (): 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 

 

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

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) 
árbevétele a szerződés által érintett üzleti 
területre vonatkozóan, a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott módon az 
előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: 
És/vagy 
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves 
árbevétele a területen és a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt számú évben a 
következő34: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
 
 
 
 
(évek száma, átlagos árbevétel): 
[……],[……][…]pénznem 

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

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 
árbevételre vonatkozó információ nem áll 
rendelkezésre a kért időszak egészére 
vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági 
szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az 
időpontot, amikor megkezdte üzleti 
tevékenységét: 

[……]  

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
pénzügyi mutatók35 tekintetében a gazdasági 
szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) 
tényleges értéke(i) a következő(k): 
 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

(az előírt mutató azonosítása – x és y36 aránya - 
és az érték): 
[……], [……] 37 
 

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

5) Szakmai felelősségbiztosításának 
biztosítási összege a következő: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

[……],[……][…]pénznem 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 

                                                 
33 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
34 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 
35 Pl. az eszközök és a források aránya. 
36 Pl. az eszközök és a források aránya. 
37 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai): [……][……][……]  

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy 
pénzügyi követelmények tekintetében, 
amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban 
meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a 
következőket: 
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen 
meghatározott vonatkozó dokumentáció 
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 
adja meg a következő információkat: 

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

 

A KÖVETKEZ Ő IV.  RÉSZ „C”  SZAKASZ KITÖLTÉSE NEM KÖVETELMÉNY ! 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG  

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 
közbeszerzési szerződések esetében: 
A referencia-időszak folyamán38 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusú munkákból 
a következőket végezte:  
Ha a legfontosabb munkák megfelelő 
elvégzésére és eredményére vonatkozó 
dokumentáció elektronikus formában 
rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
határozzák meg): […] 
Munkák:  […...] 

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

1b) Csak árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében: 
A referencia-időszak folyamán39 a gazdasági 
szereplő a meghatározott típusokon belül a 
következő főbb szállításokat végezte, vagy a 
következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A 
lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az 

 
Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 
határozzák meg): […] 

Leírás összegek dátumok megrendelők 

    
 

                                                 
38 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi 
tapasztalatot. 
39 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi 
tapasztalatot. 



 
„2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi 
mezőgazdasági összeírások elvégzéséhez összeírói 
gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” 

 

 

64 
 

összegeket, a dátumokat és a közületi vagy 
magánmegrendelőket40: 

2) A gazdasági szereplő a következő 
szakembereket vagy műszaki szervezeteket41 
veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-
ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy 
szervezetekre: 
Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési 
szerződések esetében a gazdasági szereplő a 
következő szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket veheti igénybe a munka 
elvégzéséhez: 

[……]  
 
 
[……]  

3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása 
érdekében a következő műszaki hátteret veszi 
igénybe, valamint tanulmányi és kutatási 
létesítményei a következők:  

[……]  

4) A gazdasági szereplő a következő 
ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési 
rendszereket tudja alkalmazni a szerződés 
teljesítése során: 

[……]  

5) Összetett leszállítandó termékek vagy 
teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli 
esetben – különleges célra szolgáló termékek 
vagy szolgáltatások esetében: 
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési 
vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben 
szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és 
kutatási eszközökre és minőségellenőrzési 
intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok42 
elvégzését. 

 
 
 
[] Igen [] Nem 

6) A következő iskolai végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkeznek: 
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, 
és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
követelményektől függően) 
b) Annak vezetői személyzete: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

                                                 
40 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a 
magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 
41 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági 
szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. 
szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. 
42 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a 
szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 
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7) A gazdasági szereplő a következő 
környezetvédelmi intézkedéseket tudja 
alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……]  

8) A gazdasági szereplő átlagos éves 
statisztikai állományi létszáma és vezetői 
létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a 
következő volt: 

Év, átlagos statisztikai állományi létszám: 
[……],[……],  
[……],[……],  
[……],[……],  
Év, vezetői létszám: 
[……],[……],  
[……],[……],  
[……],[……]  

9) A következő eszközök, berendezések vagy 
műszaki felszerelések fognak a gazdasági 
szereplő rendelkezésére állni a szerződés 
teljesítéséhez: 

[……]  

10) A gazdasági szereplő a szerződés 
következő részére (azaz százalékára) nézve 
43kíván esetleg harmadik féllel szerződést 
kötni : 

[……]  

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 
A gazdasági szereplő szállítani fogja a 
leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, 
leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem 
kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; 
Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá 
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az 
előírt hitelességi igazolásokat. 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

 
[] Igen [] Nem 
 
 
 
[] Igen [] Nem 
 

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

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés esetében: 
Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 
szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos 
minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által 
kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki 
leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű 
hivatkozással igazolják a termékek 
megfelelőségét? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

 
[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 

                                                 
43 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére 
alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor 
kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön 
ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. 



 
„2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi 
mezőgazdasági összeírások elvégzéséhez összeírói 
gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” 

 

 

66 
 

okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 
eszközök bocsáthatók rendelkezésre: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

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

 

A KÖVETKEZ Ő IV.  RÉSZ „D”  SZAKASZ KITÖLTÉSE NEM KÖVETELMÉNY ! 

 

D: M INŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNY OK  

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a 
minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő 
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Min őségbiztosítási rendszerek és 
környezetvédelmi vezetési szabványok 

Válasz: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított igazolást, amely 
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes 
meghatározott minőségbiztosítási 
szabványoknak megfelel, ideértve a 
fogyatékossággal élők számára biztosított 
hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 
eszközök bocsáthatók rendelkezésre a 
minőségbiztosítási rendszert illetően: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 

 
[……] [……]  
 

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

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 
független testület által kiállított igazolást, amely 
tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt 
környezetvédelmi vezetési rendszereknek 
vagy szabványoknak megfelel? 
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb 
bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre 
a környezetvédelmi vezetési rendszereket 
vagy szabványokat illetően: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan 
elérhető, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
 
[……] [……]  
 

 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……]  
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AZ V. RÉSZ KITÖLTÉSE NEM EL ŐÍRÁS 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a 
párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére 
alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az 
információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok 
típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a 
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. 
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség 
esetében: 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz: 

A gazdasági szereplő a következő módon felel 
meg a részvételre jelentkezők számának 
csökkentésére alkalmazandó objektív és 
megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy 
szabályoknak: 
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb 
igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel 
mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő 
rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: 
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 
valamelyike elektronikus formában 
rendelkezésre áll44, kérjük, hogy mindegyikre 
nézve adja meg a következő információkat: 

[….] 
 
 

 
[] Igen [] Nem45 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……] 46 

VI. rész: Záró nyilatkozat47 

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. 
részben megadott információk pontosak és helytállóak.  

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) 
lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben: 

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely 
tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a 
kiegészítő iratokhoz48, vagy 

                                                 
44 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 
45 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
46 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
47  A zárónyilatkozat utolsó bekezdését értelemszerűen kérjük kitölteni! 
48 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy 
testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó 
jóváhagyást.  
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b) Legkésőbb 2018. április 18-án49 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció. 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy 
közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a 
megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, 
hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára 
megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.  

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 
 
 

(cégszerű aláírás) 
 

 

 

 
 

 

                                                 
49 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. 
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4. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT 

 
a Kbt. 66.§ (4) bekezdésére vonatkozóan 

 
A Központi Statisztikai Hivatal által „2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások 

elvégzéséhez összeírói gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” tárgyú európai uniós nyílt közbeszerzési 
e 
 
 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. 

ajánlattevő nyilatkozat tételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy az általam 

képviselt ajánlattevő besorolása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján1: 

 

Besorolás Jelölés 

Mikrovállalkozás  

Kisvállalkozás  

Középvállalkozás  

Nem tartozunk a törvény hatálya alá  

 

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

………………………………… 
cégszerű aláírás 

 

                                                 
1 A vonatkozó sort kérjük x-szel megjelölni. 
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5. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELR ŐL 1 
 

Alulírott …………………………………, mint a(z) ………………………….. ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője továbbá ……………………………………….. mint a(z) 
……………………………….. ajánlattevő aláírásra jogosult képviselői2 ezennel kijelentjük, hogy a 
Központi Statisztikai Hivatal által „2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági 
összeírások elvégzéséhez összeírói gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” tárgyában 
megindított közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot kívánunk benyújtani az alábbiak szerint. 

 

Közös Ajánlattevő 1 
Ajánlattevő neve:  
Ajánlattevő székhelye:  
Nyilvántartó cégbíróság neve:  
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  
Belföldi adószáma:  
Képviselő neve:  

 
Közös Ajánlattevő 23 

Ajánlattevő neve:  
Ajánlattevő székhelye:  
Nyilvántartó cégbíróság neve:  
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  
Belföldi adószáma:  
Képviselő neve:  

 
Közös ajánlattevők képviseletében eljáró ajánlattevő: 
 

Ajánlattevő neve:  
Ajánlattevő székhelye:  
Kapcsolattartó személy neve:  
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:  
Kapcsolattartó személy faxszáma:  
Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 
Nyilatkozunk továbbá, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget 
vállalunk, továbbá tudomásul vesszük, hogy a közös ajánlattevők személye az eljárás ideje alatt nem 
változhat. 
 

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

 
 

 
 

Közös ajánlattevő 1 Közös ajánlattevő 24 

                                                 
1 Kizárólag közös ajánlattétel esetén, részenként szükséges kitölteni. 
2 A táblázat kiegészíthető a közös ajánlattevők számától függően. 
3 A táblázatot közös ajánlattevőnként szükséges kitölteni, a táblázat szabadon bővíthető. 
4 Valamennyi közös ajánlattevőnek alá kell írnia a nyilatkozatot. 
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6. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS A)-B) PONTJAI RA VONATKOZÓAN 
 

A Központi Statisztikai Hivatal által „2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások 
elvégzéséhez összeírói gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
Alulírott ……………………………………, mint a(z) 

………………………………………….. ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője ezennel 

nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő / közös ajánlattevő1 

a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni: 

IGEN / NEM2 

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 alvállalkozók3:  
 

Alvállalkozó neve/megnevezése Alvállalkozó, székhelye (lakóhelye): 

  

  

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

………………………………… 
cégszerű aláírás 

 

                                                 
1 A megfelelő aláhúzandó. 
2 A megfelelő aláhúzandó. 
3 Amennyiben az ajánlat benyújtásakor még  nem ismert úgy kérjük egyértelműen jelezzék! 
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7. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT  MÁS 
SZERVEZET / SZEMÉLY VONATKOZÁSÁBAN 

 
 

A Központi Statisztikai Hivatal által „2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások 
elvégzéséhez összeírói gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. 
ajánlattevő nyilatkozat tételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy az általam 
képviselt ajánlattevő / közös ajánlattevő1 az alkalmasság igazolására más szervezetet / 
személyt kíván igénybe venni: 

IGEN / NEM2 

IGEN válasz esetén: 
 

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

cím) 

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

szervezet / személy kapacitásaira 
támaszkodik3 

  

  

 

(A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlatban – a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset 
kivételével – a Kbt. 69.§ szerinti felhívás esetén csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.) 
 

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

………………………………… 
cégszerű aláírás 

 

                                                 
1 A megfelelő aláhúzandó. 
2 A megfelelő aláhúzandó. 
3 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt erőforrást biztosító szervezet bevonása esetén, az a szervezet, 
amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint 
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
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8. sz. melléklet 
 

 
AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT 

VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL 
 

A Központi Statisztikai Hivatal által „2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások 
elvégzéséhez összeírói gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. 
ajánlattevő nyilatkozat tételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy1: 
 
a) Társaságunkkal kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás van folyamatban. Nyilatkozom 
továbbá, hogy az ajánlati felhívás szerint becsatoltam a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
 
 
b) Társaságunkkal kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.  
 
 

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

 

 

 

 

………………………………… 
cégszerű aláírás 

 

 

 

                                                 
1 A megfelelő („a” vagy „b”) pontot kérjük aláhúzni! 
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9. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL 1 
 

A Központi Statisztikai Hivatal által „2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások 
elvégzéséhez összeírói gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

Alulírott…………………………, mint a(z)…………………….……………….(név, 

székhely) ajánlattevő / közös ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre 

jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlat üzleti titkot 

tartalmaz 

tartalmaz 

 

Az ajánlat alábbiakban megjelölt részei üzleti titoknak minősülnek, ezért azok nyilvánosságra 

hozatalát megtiltom: 

 -  

 -  

 

Az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatunkban elkülönített módon csatoljuk. 

 

A fentiekben rögzített üzleti titkot tartalmazó dokumentumok üzleti titokká történő 

minősítésének indokai az alábbiak2: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………… 
cégszerű aláírás 

 

                                                 
1 Kizárólag abban az esetben szükséges a nyilatkozat benyújtása, amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz. 
2 Az indokolást a Kbt. 44.§ szerint szükséges megadni. 
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10. sz. melléklet 

MEGHATALMAZÁS 1 

 

Alulírott …………………..… (név, beosztás), mint a(z) ………………….. (elnevezés, 

székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom  …………… (név, 

(lakcím, beosztás), hogy a Központi Statisztikai Hivatal, mint ajánlatkér ő által „2016. évi 

Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások elvégzéséhez összeírói gépek 

szállítása adásvételi szerződés keretében” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban az 

ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatokat a(z) …………………. ajánlattevő 

képviseletében és nevében aláírja.  

 

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

 

_____________________________ 
<név> 

<beosztás> 
  meghatalmazó 

A meghatalmazást elfogadom: 

 

____________________________ 

                   <név> 
              <beosztás> 
 

Előttünk, mint tanuk előtt: 

 
Tanú 1: 
 
név:…………………............... 
 
lakhely:………………………. 
 
aláírás:……………………….. 

 
Tanú 2: 
 
név:…………………......... 
 
lakhely:…………………... 
 
aláírás:…………………… 

 

                                                 
1 Abban az esetben szükséges az ajánlatoz csatolni, amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat 
az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja 
alá. 
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11. sz. melléklet 
 

AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT 1 
IDEGEN NYELV Ű IRATOK FORDÍTÁSÁRÓL 

 
Központi Statisztikai Hivatal által „2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások 

elvégzéséhez összeírói gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

 

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. 

ajánlattevő nyilatkozat tételre jogosult képviselője kijelentem, hogy az ajánlat részeként 

becsatolásra került idegen nyelvű dokumentumok felelős fordításai teljes körűek, továbbá 

mindenben megfelelnek az eredeti nyelvű iratoknak. 

 

 

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

 

 

………………………………… 
cégszerű aláírás 

 

                                                 
1 Abban az esetben szükséges becsatolni, amennyiben az ajánlat idegen nyelvű irat fordítását tartalmazza 
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12. sz. melléklet 
 

AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT 
ELEKTRONIKUS ÉS PAPÍRALAPON BENYÚJTOTT AJÁNLAT 

EGYEZŐSÉGÉRŐL 
 
Központi Statisztikai Hivatal által „2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások 

elvégzéséhez összeírói gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

 

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. 

ajánlattevő nyilatkozat tételre jogosult képviselője kijelentem, hogy az ajánlat részeként 

elektronikus adathordozón becsatolásra került ajánlat szó szerint megegyezik a papír alapú 

eredeti példánnyal, továbbá az ajánlat elektronikus példánya jelszóvédelemmel nincs ellátva. 

 

 

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

 

 

………………………………… 
cégszerű aláírás 
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13. sz. melléklet 
 

AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT 
ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS Ű ESZKZÖKRŐL 

 
Központi Statisztikai Hivatal által „2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások 

elvégzéséhez összeírói gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

 

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. 

ajánlattevő nyilatkozat tételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az ajánlatunkban 

megajánlásra került termékek új, első üzembe helyezésű eszközök. 

 

 

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

 

 

………………………………… 
cégszerű aláírás 
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14. sz. melléklet 
 

Műszaki megfelelőségi táblázat 
 

 
Központi Statisztikai Hivatal által „2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások 

elvégzéséhez összeírói gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

Alulírott…………………………, mint a(z)………………………………………………. ajánlattevő 
képviseletre jogosult tagja, felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az ajánlatunk keretében 
megajánlott termékek az alábbi specifikációval rendelkezik. 

 

Műszaki elvárások  az eszközzel 
kapcsolatosan 

Nyilatkozat a 
megfelelősségről 

(Igen/Nem) 

Műszaki elvárások 
teljesítésének módja 

(paraméterek, 
műszaki részletek 

megadásával) 

Hivatkozás a 
gyártói 

adatlapra 
(oldalszám, 
bekezdés) 

Processzor mag: minimun 4 magos      
Processzor sebessége: minimum 1,60 GHz 
frekvencia 

   
  

Operációs rendszer: Android™ 5.0 vagy 
magasabb verziószámú; vagy Android™ 4.4 
KitKat (ingyenesen frissíthető legyen 
Android™ 5.0 vagy magasabb verziószámra)   
Az eszközöket 5.0 vagy magasabb 
verziószámra frissítve kell szállítani 

   

  

Operációs rendszer nyelve: Magyar nyelvű 
operációs rendszer. Kezeli a magyar ékezetes 
betűkészletet. 

   
  

Audiocsatlakozó: 3,5 mm-es jack.      
Memória: minimum 2GB RAM      
Memória: minimum 16GB ROM      

Memória kártyafoglalat megléte:  ROM  
bővíthetősége legalább  64 GB-ra 

   
  

Akkumulátor: Li-ion akku. Legalább   4800 
mAh kapacitású. 

   
  

Akkumulátor üzemidő (becsült) legalább 7 
óra  

   
  

Tömeg akkumulátorral együtt:  maximum 
640g     

  
Kijelző mérete: min 7,9" - max 10,1"      
Kijelző típusa: kapacitív érintőképernyő      

Kijelző Felbontása: min (1200 x 800) vagy 
más felbontás esetén legalább legalább 
1 024 000 képpont 

   
  

Kijelző többérintéses: minimum 5 ujjas.      
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Műszaki elvárások  az eszközzel 
kapcsolatosan 

Nyilatkozat a 
megfelelősségről 

(Igen/Nem) 

Műszaki elvárások 
teljesítésének módja 

(paraméterek, 
műszaki részletek 

megadásával) 

Hivatkozás a 
gyártói 

adatlapra 
(oldalszám, 
bekezdés) 

SIM: normál SIM vagy micro SIM vagy nano 
SIM kártya-foglalat a konfigurációban. Olyan 
eszköz szállítandó, melybe közvetlenül a SIM 
kártyát behelyezve mobil adathálózati 
kapcsolat létesíthető 

   

  
Memóriakártya: SD vagy micro SD foglalat      
USB: Szabványos USB Type C vagy USB 
2.0 és /vagy USB 3.0  vagy micro USB 
csatlakozó 

   
  

Adatátvitel: 4G/LTE modem      

GPS: Beépített műholdas GPS.   A 
helymeghatározás képessége adatátviteli 
hálózat elérhetetlensége esetén is legyen 
biztosított. 

   

  

Kamera hátlapon: min 5.0 MP (automata 
fókusz) 

   
  

Kamera előlapon: min 1,2 MP (fix fókusz) 
 

   
  

Érzékelők: G-érzékelő 
 

   
  

Bluetooth: Bluetooth® 4.0 vagy magasabb 
verziójú 
 

   
  

WLAN:  két sávos WiFi (2,4 GHz; 5 GHz), 
802.11 b/g/n és 802.11 a. 
 

   
  

Energia gazdálkodás: Energy Star 
megfelelőség.  
 

   
  

Tartozékok és szolgáltatások      

Jótállás:  24 hónapos teljes körű,  
gyártói/forgalmazói országos, helyszíni, a 
hibabejelentést követő első munkanapi 
megjelenésű, 24 órán belüli  garantált javítású 
vagy csere garancia, mely az akkumulátorra 
is érvényes. Az akkumulátor esetében 
amennyiben annak teljesítménye az eredeti 
kapacitás 70%-a alá esik úgy azt jótállási 
eseménynek kell tekinteni, és 
csereakkumulátort szükséges biztosítani a 
jótállás feltételei szerinti támogatási szinttel a 
jótállás időszaka alatt 
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Műszaki elvárások  az eszközzel 
kapcsolatosan 

Nyilatkozat a 
megfelelősségről 

(Igen/Nem) 

Műszaki elvárások 
teljesítésének módja 

(paraméterek, 
műszaki részletek 

megadásával) 

Hivatkozás a 
gyártói 

adatlapra 
(oldalszám, 
bekezdés) 

USB kábel: Összesen 20 db, az eszköz USB 
portjára csatlakoztatható USB kábel, 
Szabványos USB 2.0 eszköz 
csatlakoztathatósággal. Az ily módon 
csatlakoztatott külső eszközről (pl. flash 
meghajtó) a rendszeren üzemeltetői 
beavatkozások legyenek elvégezhetők  

 

   

  
Hálózati töltő: a táblagéppel megegyező 
gyártmányú,EU és magyar szabványos 
hálózati töltő, magyarországi 
használhatósággal.  

   

  
Szállítási határidő: min 45 nap, max 60 nap.      
Operációs rendszer előtelepítés: A 
megajánlott magyar nyelvű operációs 
rendszerrel előtelepítve kell szállítani a 
táblagépet és működőképesnek kell lennie a 
megajánlott hardver konfigurációval. A 
mennyiben Android™ 4.4 OS-el (ingyenes 
frissítéssel Android™ 5.0 vagy magasabb 
verziószámra) kerül megajánlásra a tablet, 
úgy a frissítést az 5.0 vagy magasabb 
verziószámra a szállítónak szükséges 
elvégeznie 

  

 
 
 

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

 

………………………………… 

   cégszerű aláírás 
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15. sz. melléklet 
 

ÁRTÁBLÁZAT 
 

Központi Statisztikai Hivatal által „2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások 
elvégzéséhez összeírói gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
 
 

Megnevezés 
(gyártó és típus) 

Mennyiség (db) 
Nettó 

egységár 
(Ft/db) 

Nettó ár 
összesen (Ft) 

 

……………………… 

  
570 db 

 
  

Teljes ellenszolgáltatás nettó összege (Ft):  
 
 
 
 

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

 

 

………………………………… 

   cégszerű aláírás 
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16. sz. melléklet 
 

AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT 
JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL 

 
Központi Statisztikai Hivatal által „2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások 

elvégzéséhez összeírói gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

 

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. 

ajánlattevő nyilatkozat tételre jogosult képviselője felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a megajánlott termékek tekintetében az ajánlatunk kiterjed, 24 hónapos teljes körű, 

gyártói/forgalmazói országos, helyszíni, munkanapokon reggel 8 és este 17 óra között 

elektronikus úton megküldött hibabejelentést követő első munkanapi megjelenésű, 24 órán 

belüli garantált javítású, vagy csere garancia biztosítására. Az Ajánlatkérő részére biztosított 

jótállás a megajánlott termékek akkumulátorára is érvényes. Kijelentem továbbá, hogy 

amennyiben az akkumulátor teljesítménye az eredeti kapacitás 70%-a alá esik, azt jótállási 

eseménynek tekintjük, és a jótállás időszaka alatt csereakkumulátort biztosítunk a jótállás 

feltételei szerinti támogatási szinttel.  

 

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

 

 

………………………………… 
cégszerű aláírás 
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17. sz. melléklet 
 

AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT 
MEGAJÁNLOTT TERMÉKEK HIVATALOS, HAZAI KERESKEDELMI 

CSATORNÁN KERESZTÜL TÖRTÉN Ő SZÁLLÍTÁSÁRÓL 
 
Központi Statisztikai Hivatal által „2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások 

elvégzéséhez összeírói gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

 

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. 

ajánlattevő nyilatkozat tételre jogosult képviselője felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a megajánlott termékeket kizárólag a gyártó hivatalos, hazai kereskedelmi csatornáin keresztül 

kerülnek szállításra, gyári jótállási támogatás meglétének biztosítása mellett. 

Kijelentem továbbá, hogy ajánlatunk nyertessége esetén, a fenti nyilatkozatnak megfelelő 

gyártói igazolást legkésőbb a teljesítés megkezdésekor Ajánlatkérő számára átadjuk oly módon, 

hogy az igazolás tételesen tartalmazza - valamennyi gyártási számmal rendelkező eszköz 

esetében - a megajánlott eszközök gyári számát. Tudomásul vesszük, hogy a nyilatkozat 

hiányában Ajánlatkérő a teljesítést megtagadja.  

 

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

 

 

 

………………………………… 
cégszerű aláírás 
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18. sz. melléklet 
 

AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT 
MEGAJÁNLOTT TERMÉK FORGALOMBA HOZATALÁRÓL 

 
Központi Statisztikai Hivatal által „2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások 

elvégzéséhez összeírói gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

 

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. 

ajánlattevő nyilatkozat tételre jogosult képviselője felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a megajánlott termékek megfelelnek a magyarországi forgalomba hozatali előírásoknak. 

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatunk nyertessége esetén, a megajánlott eszköz forgalomba 

hozatali engedélyének egyszerű másolatát a szerződéskötésig átadjuk az Ajánlatkérőnek. 

 

Tudomásul vesszük, hogy a fenti feltételek elmaradását Ajánlatkérő a szerződéskötéstől történő 

elállásnak tekinti. 

 

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

 

 

 

………………………………… 
cégszerű aláírás 
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19. sz. melléklet 
 

AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT 
BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRÓL 

 
Központi Statisztikai Hivatal által „2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások 

elvégzéséhez összeírói gépek szállítása adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

 

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. 

ajánlattevő nyilatkozat tételre jogosult képviselője felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

az ajánlatunk nyertesség esetén, az adásvételi szerződés teljesítését követő naptól kezdődően 

egészen a jótállási időszak végéig – összesen 24 hónapig – a hibás teljesítés esetére kikötött 

teljesítési biztosítékot ajánlatkérő rendelkezésére bocsátom a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pont 

szerinti módok valamelyikén. 

 

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

 

 

 

………………………………… 
cégszerű aláírás 

 


