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I. BEVEZETÉS  
 

Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXlIII. törvény (továbbiakban 
Kbt.) HARMADIK RÉSZ 112. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott szabályok szerint, a 
Kbt. 115. §-ában foglalt eltérések indított hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás 
alapján kerül lefolytatásra. 
 
A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban ajánlatkérő) a Kbt. 57. § (1) bekezdése alapján 
- a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében – Közbeszerzési dokumentumokat bocsát 
ajánlattevők rendelkezésére. 

A 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 számára. 

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

A Közbeszerzési dokumentumokban ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták szerepelnek, 
amelyek használata nem kötelező, ajánlatkérő ettől eltérő formájú, de azonos tartalmú 
igazolásokat és nyilatkozatokat is elfogad. 

A Közbeszerzési dokumentumok az ajánlatkérő által ajánlattételre felhívni kívánt ajánlattevők 
részére rendelkezésre bocsátott Ajánlattételi felhívás alapján készült.  

Az Ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzési dokumentumok 
rendelkezései 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 Ajánlattételi felhívás és Közbeszerzési dokumentumok összes feltételét az 
ajánlattétel kizárólagos alapjául.  
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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 Ajánlattételi felhívásban illetőleg a Közbeszerzési dokumentumokban megadott 
követelményeknek. 

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

Ajánlatkérő – a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott szabályok szerint, a Kbt. 115. 
§ bekezdéseinek alkalmazásával – eredményes közbeszerzési eljárást követően köt szerződést 
nyertes Ajánlattevővel. 

II. 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, 
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 
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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. 

 

III. A GAZDASÁGI SZEREPLŐKRE ILLETŐLEG AZ AJÁNLATTEVŐKRE 
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  
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. 
 
A közös ajánlattevőkre vonatkozó ajánlatkérői elvárásokat az Ajánlattételi felhívásban 
rögzítette ajánlatkérő. 
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IV. AZ AJÁNLAT, TOVÁBBÁ AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ILLETVE A 
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSA, VISSZALÉPÉS A 

KÖZBESZERZÉSTŐL 
 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az Ajánlattételi felhívásban, 
illetőleg a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeket. Az Ajánlattételi 
felhívás, illetőleg a Közbeszerzési dokumentumok módosított elemeiről ajánlatkérő az eredeti 
ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban tájékoztatja azokat a 
gazdasági szereplőket, amelyeknek az Ajánlattételi felhívást megküldte.  
 
Az ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívását az ajánlattételi, határidő lejártáig vonhatja vissza. 
Ajánlatkérő visszalépéséről, az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül kell 
tájékoztatni az ajánlattételre felhívott 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. 

V. ÜZLETI TITOK 
 

Ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített 
módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  
Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 
nyilvánosságra hozatala az 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. §-ában foglaltakat nem tartja be, úgy ajánlatkérő hiánypótlás 
keretében felhívja az érintett ajánlattevőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 
 
Az üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében ajánlatkérő ajánlott iratmintát bocsát az 
ajánlattevők rendelkezésére. 

VI. KAPCSOLATTARTÁS 

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

 
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 
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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. 

VII. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MENETE 
 

VII/1. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 
Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az Ajánlattételi felhívásban, valamint a 
Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) 
tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint. 
 
Amennyiben az Ajánlattételi felhívásban illetve a Közbeszerzési dokumentumokban 
előírtakkal, a megvalósítandó feladatokkal, stb. kapcsolatban az ajánlattevőnek kérdése merül 
fel, a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet írásban, a kozbeszerzes@ksh.hu e-mail címre 
cégszerűen aláírt formátumban (valamint word formátumban is) kell eljuttatni, a 
közbeszerzés tárgyára történő hivatkozással. 
 
További információk a következő címen szerezhetők be:  

 
Központi Statisztikai Hivatal, Beszerzési osztály 
1024 Budapest, Buday László u. 1-3. V. emelet 1.   
Email: kozbeszerzes@ksh.hu 
Fax: +36 1 345 8638 

 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja 
meg írásban, oly módon, hogy a kérdéseket (a kérdező személyének feltüntetése nélkül) és a 
válaszokat egyidejűleg megküldi valamennyi, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőnek. 
Amennyiben a kérdések megválaszolására nem áll megfelelő idő rendelkezésre, úgy a 
megfelelő ajánlattétel biztosítása érdekében ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja  
szerint élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében 
ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző első munkanapot (tájékoztatás 
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megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 
második munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. 

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 ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplők 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 
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. 

 
VII/ 2. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ ÉS AZ AJÁNLATOK BONTÁSA 
 
Ajánlattevők benyújtás után ajánlatukat módosíthatják, visszavonhatják, esetleg újra 
beadhatják az ajánlattételi határidő lejártáig.  

Az ajánlattételi határidő: 2016. november 10 10.00 óra 
Az ajánlatot írásban és zártan, a lent megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell 
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
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Személyes beadás esetén az ajánlatokat az ajánlattételi határidőn belül, munkanapokon 9,00 -
11,30 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00 - 10.00 között lehet benyújtani 
a következő címen: 
 
Központi Statisztikai Hivatal, Beszerzési osztály 
1024 Budapest, Buday László u. 1-3. V. emelet 18. 
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, ép boríték/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. 
Az ajánlatok bontási ideje megegyezik az ajánlatok beadásának határidejével, azaz: 

2016. november10. 10,00 óra 
Helye:  
Központi Statisztikai Hivatal, Beszerzési osztály 
1024 Budapest, Buday László u. 1-3. V. emelet 18. 
 
A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlathoz kapcsolódó összes 
levelezést és egyéb anyagokat is magyar nyelven kell elkészíteni.  

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

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. 
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Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti a következő adatokat: 
 Ajánlattevők neve, 
 Ajánlattevők címe (székhelye, lakóhelye), 
 Azokat a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont 

(részszempont(ok)) alapján értékelésre kerülnek. 
 Ajánlatkérő ismerteti a rendelkezésre álló anyagi fedezetet is. 

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának 
időpontjában kezdi meg. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes 
ajánlat felbontásra nem kerül. 
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. 

VIII. AJÁNLATOK BÍRÁLATA 
 

Az ajánlatok elbírálását a Bíráló Bizottság végzi.  
Az ajánlatok elbírálására, a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint kerül sor.  
Ennek során a Bizottság megvizsgálja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan 
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Ennek során, az alkalmassági 
követelmények, a kizáró okok előzetes ellenőrzését végzi el ajánlatkérő. Ajánlatkérő 
tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő köteles a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglalt 
nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét 
ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. 
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Ajánlatkérő a megfelelőnek talált ajánlatokat ezt követően a legjobb ár-érték arány bírálati 
szempontjai alapján értékeli az alábbiak szerint: 

 
Értékelési részszempont Súlyszám 

1. Bruttó ajánlati ár [Teljes mennyiségre vonatkoztatva (Ft)] 
 80 

Szállítási határidő (egész naptári napban meghatározva, minimum 5 naptári nap, 
maximum 100 naptári nap) 
A szállítási határidő a szerződés aláírásától, mint kezdő időponttól értelmezendő. 

20 

Pontszámítási módszer: 
Az értékelés részszempontonként külön-külön történik. Az adható pontszám mindkét értékelési 
részszempont esetén 1-10. 
 

1. részszempont: Bruttó ajánlati ár [Teljes mennyiségre vonatkoztatva (Ft)] Súlyszám: 80 
A legkedvezőbb tartalmi elem kapja a maximális pontot (felső ponthatár), a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan kevesebbet. 
 
Értékelési módszer: Fordított arányosítás, ahol a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb 

 
P= 

á
(푃 − 푃 ) +	 푃  

 
ahol 
 
P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
푃 :  a pontskála felső határa 
푃 :  a pontskála alsó határa 
퐴 : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
퐴 : a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
퐴 á : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
A bruttó magyar egész forintban kifejezett ajánlati árat [Teljes mennyiségre vonatkoztatva (Ft)] a 
Közbeszerzési dokumentumok XI/2. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI 
KÖVETELMÉNYEK fejezet 1. számú iratminta szerinti felolvasólapon kell megadni. 
Amennyiben ajánlattevő nem egész értékként adja meg az ajánlati árat, abban az esetben 
ajánlatkérő a matematika szabályai szerint egész értékre kerekíti az ajánlati árat.  
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Tekintettel a Kbt. 2. § (1) bekezdésére, jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen 
megkötendő visszterhes szerződésre az ajánlati ár nem lehet 0 (nulla) Ft! 
 
2. részszempont: Szállítási határidő (egész naptári napban meghatározva, minimum 5 naptári 
nap, maximum 100 naptári nap) Súlyszám: 20 
 
A legkedvezőbb ajánlat (5 naptári nap vagy annál kevesebb szállítási határidő) 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 100 naptári napot meghaladó megajánlásokat Ajánlatkérő nem 
fogadja el, a 100 naptári napot meghaladó megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga 
után.  

A szállítási határidő a szerződés aláírásától, mint kezdő időponttól értelmezendő. 
Értékelési módszer: Fordított arányosítás, ahol a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb 

 
P= 

á
(푃 − 푃 ) +	 푃  

 
ahol 
 
P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
푃 :  a pontskála felső határa 
푃 :  a pontskála alsó határa 
퐴 : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
퐴 : a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
퐴 á : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Az egész naptári napban kifejezett, ajánlattevő által megajánlott szállítási határidőt a 
Közbeszerzési dokumentumok XI/2. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI 
KÖVETELMÉNYEK fejezet 1. számú iratminta szerinti felolvasólapon kell megadni. 

 
Összesítés: 
Ajánlatkérő a végső pontszám kialakítása során a bruttó ajánlati ár [Teljes mennyiségre 
vonatkoztatva (Ft)] részszempont nettó magyar egész forintban, a szállítási határidő 
részszempont egész naptári napban megadott értékét veszi figyelembe. 

 
Ajánlatkérő Kbt. 77.§ (2) bekezdés alapján, az egyes tartalmi elemekre adott értékelési 
pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az 
ajánlat a legkedvezőbb, amelynek összpontszáma a legmagasabb. 
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Egyenlő pontszám esetén a Kbt. rendelkezései az irányadóak. 
 
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.  

Felhívjuk T. Ajánlattevők szíves figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdésében rögzített 
rendelkezésre, azaz a közbeszerzési eljárás során a hiánypótlás és felvilágosítás megadása nem 
járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és az ajánlatban a 
beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának 
módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem 
jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá 
átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és 
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes 
ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor 
kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

SZÁMÍTÁSI HIBA: 
Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását úgy 
végzi el, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az 
alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban 
megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes 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. 
Ajánlatkérő által az ajánlatok elbírálása során az ajánlatokkal kapcsolatban felmerült, és írásban 
feltett kérdéseit a címzett ajánlattevő a felelős képviselője útján köteles megválaszolni. 
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Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, 
illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. 
 
AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYTELENSÉGE, 
Az ajánlat érvénytelen, amennyiben a Kbt. 73. §-ában foglalt bármely körülmény áll fenn. 
 

IX. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE, TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATKÉRŐ 
DÖNTÉSEIRŐL 

 
A tárgyi közbeszerzési eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi 
felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az 
ajánlatok értékelési szempontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot 
tette.  

 
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről Kbt. 79. § (1) és (2) 
bekezdésének megfelelően írásban - 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 vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi 
jelentkezést; 
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be; 
c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen 
Ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát. 

 
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (8) bekezdése esetében is eredménytelenné nyilvánítja a közbeszerzési 
eljárást. 

 

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

                                                
1 36/A. §1 (1)1 A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes 

Ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses 
viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot 
meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben 
fizethet, ha 
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X. 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. 
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. 
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – amennyiben a nyertes ajánlattevő visszalép - a 

                                                
a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő 

együttes adóigazolást, vagy 
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 
(1a)1 Az (1) bekezdés szerinti kifizetést teljesítőnek minősül az Ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint minden további, a Kbt. 

szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó. 
(2) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a kifizetést teljesítő a szerződésben írásban 

tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik. 
(3)1 A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig 

visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a 
visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási 
kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges 
felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg, valamint abban az esetben sem, amennyiben az igazolást 
bemutató szervezet felszámolás alatt áll. 

(4)1 Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolásban állami adó- és vámhatóság 
által nyilvántartott köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés 
lefoglalásáról. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést 
teljesítő az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben 
teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt. 

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

(6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti Ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes Ajánlattevő között 
létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az Ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a 
teljesítési biztosítékra, illetőleg az Ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik. 

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

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

(9)1 E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás 2008. szeptember 
30-át követően keletkezett. 
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második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal 
meghosszabbodik. 

A Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján leghamarabb az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezés megküldését követő 6. napon - amennyiben nem munkanapra esik, az azt követő 
munkanapon - kivéve ha a Kbt. 131. § (8) bekezdés f) pontban foglalt eset fennáll. 
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésre egyebekben a Kbt. Negyedik 
része irányadó. 
 

XI. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI 
KÖVETELMÉNYEK, IRATMINTÁK 

 
 

XI/1. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

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

„KÖZBESZERZÉS: 4 db gépjármű  beszerzése  – 2016. november 10. 10,00 óráig 
felbontani tilos!” 

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 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. Ajánlatkérő a 
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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 nyilatkozik arról, hogy az mindenben megfelel az 
eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. 

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

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

A közbeszerzési eljárás során benyújtandó dokumentumok – ha jogszabály eltérően nem 
rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújthatóak. Ajánlatkérő azonban előírja az olyan 
nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely 
követelés érvényesítésének alapjául szolgál (Kbt. 47. § (2) bekezdés). Nem elektronikus úton 
történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint írásban benyújtott egy 
példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell 
tartalmaznia. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján 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 nem írja elő külön információk feltüntetését az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy 
az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti 
követelményeknek. 
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Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkavédelmi Felügyelősége  
1056 Budapest, Bástya u. 35.  
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.  
tel: 06-1-323-3600 fax: 06-1-323-3602  
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu  
 
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkaügyi Felügyelősége  
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.  
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.  
tel: 06-1-323-3600 fax: 06-1-323-3602  
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 18  
 
Adózás:  
Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
Központi Hivatal cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  
Telefon: +36-1-428-5100  
Fax: +36-1-428-5382.  
Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42  
 
Környezetvédelem:  
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség  
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.  
1539 Budapest, Pf. 675.  
Tel.: 1/2249-100 Fax: 1/2249-262  
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu  
Egészségvédelem:  
Országos Tisztifőorvosi Hivatal  
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.  
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.  
Központi telefonszám: 06-1-476-1100  
Központi faxszám: 06-1-476-1390  
 
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:  
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Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.  
Telefonszám: 06-1-795-54-78  
e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 
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XI/2. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 
 

Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke: 
Az ajánlatnak az alábbi igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat kell tartalmaznia: 

 Fedlap 
 Tartalomjegyzék 
 Iratminták: 

1. sz. iratminta: Ajánlati adatlap (Felolvasólap),  
2. sz. iratminta: Árajánlat 
3. sz. iratminta: Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állása tekintetében 
4. sz. iratminta: Nyilatkozat a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények 

teljesüléséről 
5. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 
6. sz. iratminta: Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (A 

nyilatkozatot eredeti aláírt példányban kell benyújtani.) 
7. sz. iratminta: Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésre vonatkozóan 
8. sz. iratminta: Nyilatkozat közös ajánlattételről (A nyilatkozatot kizárólag akkor 

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

tartalom esetén is csatolni szükséges.) 
10. sz. iratminta: Nyilatkozatok a Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdés alapján  

11. sz. iratminta: Nyilatkozat a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) 
részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján (A nyilatkozatot csak abban az esetben kell 
csatolni az ajánlatba, ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek más 
személy és/vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni.) 

12. sz. iratminta: Elektronikus adathordozóra vonatkozó nyilatkozat 
13. sz. iratminta: Aláírási címpéldány/aláírási minta/meghatalmazás 
14. sz. iratminta: Nyilatkozat változásbejegyzésről 
15. sz. iratminta:  Nyilatkozat üzleti titokról 
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1. sz. iratminta 
AJÁNLATI ADATLAP (Felolvasólap)2 

„4 db gépjármű  beszerzése ” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

Ajánlattevő neve3:  

Ajánlattevő székhelye (címe):  

 

Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre 
kerülnek: 

Értékelési részszempont Ajánlat 

Bruttó ajánlati ár [Teljes mennyiségre vonatkoztatva (Ft)] … Forint  

Szállítási határidő (egész naptári napban meghatározva, 
minimum 5 naptári nap, maximum 100 naptári nap) 
A szállítási határidő a szerződés aláírásától, mint kezdő 
időponttól értelmezendő. 

…. naptári nap 

 

A kapcsolattartó adatai4: 
Kapcsolattartó személy neve:  
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:  
Kapcsolattartó személy faxszáma:  
Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

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

_________________________ 
(Cégszerű aláírás a 
kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 
meghatalmazott/ meghatalmazottak 
részéről) 

  

                                                
2 Kbt. 68. § (4) bekezdés alapján az ajánlatok bontásakor kizárólag ezen Felolvasólapon szereplő adatok kerülnek ismertetésre. 
3 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető. 
4 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az Ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási adatokat megadni, 
amelyen fogadni tudja az Ajánlatkérő által megküldött információkat. 
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2. sz. iratminta 
 

ÁRAJÁNLAT 
 

„4 db gépjármű beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. 
ajánlattevő nyilatkozat tételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az alábbiakban foglaltak 
szerint teszünk ajánlatot: 
 
I/a. 1 db 8-as (felső-közép) kategóriájú gépjármű kombi változatának beszerzése 

Megajánlott gépjármű gyártmánya, típusa: ……………………… 
 

 Nettó (Ft/db) ÁFA (Ft/db) Bruttó (Ft/db) 

Gépjármű ajánlati ára (Ft/db)    

Forgalomba-, üzembe helyezés 
költsége (Ft/db) 

   

Beszerzési mennyiségre vetített 
érték összesen (Ft) 

   

 
Regisztrációs adó (Ft/db): ……………………… 

Beszerzési mennyiségre (1 db) vetített regisztrációs adó (Ft): ……………………… 

 

I/b. 3 db 5-ös (közép) kategóriájú gépjármű kombi változatának beszerzése 
Megajánlott gépjármű gyártmánya, típusa: ……………………… 

 

 Nettó (Ft/db) ÁFA (Ft/db) Bruttó (Ft/db) 

Gépjármű ajánlati ára (Ft/db)    

Forgalomba-, üzembe helyezés 
költsége (Ft/db) 
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Beszerzési mennyiségre vetített 
érték összesen (Ft) 

   

 
Regisztrációs adó (Ft/db): ……………………… 

Beszerzési mennyiségre (3 db) vetített regisztrációs adó (Ft): ……………………… 

 

Teljes beszerzési mennyiségére (4 db) vetített bruttó 
érték (Ft) * 
(ennek az összegnek meg kell egyeznie a Felolvasólapon 
szereplő „Bruttó ajánlati ár [Teljes mennyiségre 
vonatkoztatva (Ft)]” összeggel.) 
*A Teljes beszerzési mennyiségére (4 db) vetített bruttó 
érték (Ft) tartalmazza a gépjárművek bruttó ajánlati árát 
és az üzembe- forgalomba helyezés bruttó költségét, 
valamint a teljes beszerzési mennyiségre vetített 
regisztrációs adót. ** 

……………………………. Ft  

 

**A forintban megadott „Teljes beszerzési mennyiségére (4 db) vetített bruttó érték” 
tartalmazza a szerződés teljesítésével összefüggő valamennyi adót, illetéket (a vagyonszerzési 
illeték, forgalmi engedély és törzskönyv illeték, valamint a kötelező és a CASCO biztosítás 
kivételével) a vámot, és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget 
(0 revízió, vizsgáztatás, KRESZ tartozékok, gépkocsi átadás stb.). 
 
 

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

_________________ 
(Cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak 
részéről) 
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3. sz. iratminta 

NYILATKOZAT 
A kizáró okok fenn nem állása tekintetében 

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

megnevezése, címe, cégjegyzék száma) cégjegyzésre jogosult képviselője a Központi Statisztikai 

Hivatal által a „4 db gépjármű  beszerzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás keretében 

felelősségem tudatában ezennel  

nyilatkozom 

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

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

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

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

alvállalkozót/alvállalkozókat, valamint – amennyiben ilyen szervezet igénybe vételére 

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

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

kizáró okok hatálya alá. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a fentiekben rögzített kijelentések a valóságnak mindenben 
megfelelnek. 

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

 
_________________________ 

(Cégszerű aláírás a 
kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 
meghatalmazott/ meghatalmazottak 

részéről) 
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4. sz. iratminta 
 

NYILATKOZAT MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK 
TELJESÜLÉSÉRŐL5  

 
 

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

ajánlattevő / közös ajánlattevő / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet6 

aláírásra jogosult képviselője „4 db gépjármű  beszerzése ” tárgyú közbeszerzési eljárás során az 

ajánlattételi felhívás 13. B. (Műszaki és szakmai alkalmasság) pontjában rögzítettek alapján 

nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet vonatkozásában teljesülnek az ajánlattételi 

felhívás 13. B pontjában előírt alábbi műszaki és szakmai alkalmassági 

minimumkövetelmények, azaz az általam megajánlott gépjármű megfelel az alábbi 

előírásoknak: 

- Vegyes fogyasztási érték: ≤ 6.0 l/100 km 
- A CO2 kibocsátás, NOx kibocsátás, NMHC és PM kibocsátás tekintetében legalább 
EURO VI. norma szerinti minősítés. 

 
Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó, az ajánlattételi felhívás 13. B pontjában 
előírt adatokat tartalmazó szállítandó személygépjárművek leírását benyújtjuk. 
 
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 
………………………………… 

                                                                                                            cégszerű aláírás 
 

 

                                                
5 Kizárólag az ajánlattétellel érintett részre vonatkozóan szükséges a nyilatkozatot megtenni! 
6 A megfelelő aláhúzandó.  
Amennyiben jelen nyilatkozatot az alkalmasság igazolására igénybe vett gazdasági szereplő tölti ki, úgy tekintetében 
kizárólag azokról az alkalmassági kritériumokról kell nyilatkozni, amelyek igazolásában a gazdasági szereplő részt vesz. 



 

  
„4 db gépjármű  beszerzése” 

Közbeszerzési dokumentumok 
____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

27 

5. sz. iratminta 
NYILATKOZAT  

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k pont kb) alpontja tekintetében 
 
 
Alulírott, ……………………… (név) mint a(z) .................................................................... (cég 
megnevezése, címe, cégjegyzék száma) képviselője a „4 db gépjármű  beszerzése ” tárgyú 
közbeszerzési eljárás tekintetében  
 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára tekintettel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az 
ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet: 
  
a) szabályozott tőzsdén jegyeznek;7 
 
b) nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, ezért8:  
 
ba) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos9 nevének és állandó 
lakóhelyének megadása szükséges: 
 

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

                                                
7 A megfelelő a) vagy b) pontot kérjük aláhúzni! 
8 Vagy a ba) vagy a bb) pontot kell kitölteni, attól függően, hogy Ajánlattevőnek van-e tényleges tulajdonosa. A nem 
vonatkozó pontot pedig kérjük kihúzni. 
9 Tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - 
közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi 
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) 
bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

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

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

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. 
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Kelt: ……………, 2016.  év ………..…. hó ….. nap 

 
 

 

 
_________________ 
(Cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak 
részéről) 

 
 
Megjegyzés: 
Valamennyi Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) által kitöltendő, és az ajánlatba külön-külön 
benyújtandó.  
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6. sz. iratminta 
 

NYILATKOZAT10  
a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan 

 
 

Alulírott, ……………………… (név) mint a(z) .................................................................... (cég 
megnevezése, címe, cégjegyzék száma1) képviselője a „4 db gépjármű  beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban Nyilatkozom, hogy az Ajánlattételi felhívás/Közbeszerzési dokumentumok 
feltételeit megismertem és elfogadom, nyertességem esetén a szerződést a szerződéstervezetben 
meghatározott feltételekkel megkötöm és teljesítem az ajánlatban kért ellenszolgáltatásért. 

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

- A szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – az ajánlatban 
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 
Ajánlattételi felhívással, a Közbeszerzési dokumentumokkal vagy annak bármely feltételével, 
akkor az ajánlatunk érvénytelen; 

- Amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy az összegezésben második 
helyezettként az ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk, és a nyertes ajánlattevő a 
szerződéskötéstől visszalép –, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az 
Ajánlattételi felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatunkban foglaltak 
szerint. 

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

_________________ 
(Cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak 
részéről) 

 

                                                
10 A nyilatkozatot eredeti aláírt példányban kell benyújtani figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésében 
foglaltakra. 



 

  
„4 db gépjármű  beszerzése” 

Közbeszerzési dokumentumok 
____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

30 

7. sz. iratminta  

 
NYILATKOZAT  

 a Kbt. 66. § (4) bekezdésére vonatkozóan 
 
 
 

Alulírott, ……………………… (név) mint a(z) .................................................................... (cég 
megnevezése, címe, cégjegyzék száma1) képviselője a „4 db gépjármű  beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő besorolása a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján11: 

 

Mikrovállalkozás  

Kisvállalkozás  

Középvállalkozás  

Nem tartozunk a törvény hatálya alá  

 

Kelt: …………, 2016.  év ………..…. hó ….. nap  
_________________ 
(Cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak 
részéről) 

 
 
 

                                                
11  A vonatkozó sort kérjük x-szel megjelölni. 
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8. sz. iratminta 
 

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL12 
 

Alulírott …………………………………, mint a(z) ………………………….. ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője továbbá ……………………………………….. mint a(z) 
……………………………….. ajánlattevő aláírásra jogosult képviselői13 ezennel kijelentjük, hogy a 
Központi Statisztikai Hivatal, mint Ajánlatkérő által a „4 db gépjármű  beszerzése” tárgyban 
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 214 

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

 
Közös ajánlattevők képviseletében eljáró Ajánlattevő: 
 

Ajánlattevő neve:  
Ajánlattevő székhelye:  

                                                
12 Kizárólag közös ajánlattétel esetén szükséges kitölteni. 
13 A táblázat kiegészíthető a közös ajánlattevők számától függően. 
14 A táblázatot közös ajánlattevőnként szükséges kitölteni, a táblázat szabadon bővíthető. 
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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 2 
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9. sz. iratminta 
NYILATKOZAT  

a Kbt. 66. § (6) a)-b) pontjaira vonatkozóan  
„4 db gépjármű  beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
Alulírott ……………………………………, mint a(z) ………………………………………….. 
ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő / 
közös ajánlattevő15 a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni: 

 
IGEN / NEM16 

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 alvállalkozók17:  

Alvállalkozó neve/megnevezése Alvállalkozó, székhelye (lakóhelye): 

  

  

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

_____________________________ 
(Cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak 
részéről) 

 
A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni szükséges.  

                                                
15 A megfelelő aláhúzandó. 
16 A megfelelő aláhúzandó. 
17 Amennyiben az ajánlat benyújtásakor még nem ismert úgy kérjük, egyértelműen jelezzék! 
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10. sz. iratminta 
NYILATKOZAT 

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

Alulírott, mint a(z) ................................................................................... (cég megnevezése, címe, 
cégjegyzék száma) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a „4 db gépjármű  
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam képviselt ajánlattevő / 
közös ajánlattevő18 az alkalmasság igazolására más szervezetet / személyt kíván igénybe venni: 

IGEN / NEM19 

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 támaszkodik 

  

  

(A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlatban – a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével 
– 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.) 

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

 

________________________ 
(Cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak 
részéről) 

 
 

 
  

                                                
18 A megfelelő aláhúzandó. 
19 A megfelelő aláhúzandó. 
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11. sz. iratminta 
NYILATKOZAT 

a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről 
a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 

 
 

Alulírott, mint a(z) ................................................................................... (cég megnevezése, címe, 
cégjegyzék száma) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a „4 db gépjármű  
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 

 
 

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

_________________________ 
(Cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak 
részéről) 

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

Elektronikus adathordozóra vonatkozó nyilatkozat 
 

„4 db gépjármű  beszerzése ” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

 

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

 

 

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

 

_________________________ 
(Cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak 
részéről) 
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13. sz. iratminta 
 

Aláírási címpéldány/aláírási minta/meghatalmazás 
 

„4 db gépjármű  beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 
 
Ajánlattevő aláírási címpéldánya/aláírási mintája egyszerű másolatban a cégszerűség és a képviseleti 
jog megállapíthatósága érdekében. Az ajánlatot, valamint annak részét képező nyilatkozatokat aláíró, 
cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i), az ajánlat, valamint az annak részét képező 
nyilatkozatok meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 
meghatalmazás, valamint a meghatalmazást aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) 
vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) és (2) bekezdése szerinti aláírási-minta. 
  



 

  
„4 db gépjármű  beszerzése” 

Közbeszerzési dokumentumok 
____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

38 

14. sz. iratminta 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 
VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

 
„4 db gépjármű  beszerzése ” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. ajánlattevő 
nyilatkozat tételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy20: 
 
a) Társaságunkkal kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás van folyamatban. Nyilatkozom továbbá, 
hogy az Ajánlattételi felhívás szerint becsatoltam a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet 
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
 
b) Társaságunkkal kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.  
 

 
 

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

 

_________________________ 
(Cégszerű aláírás a 

kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/ meghatalmazottak 
részéről) 

 

                                                
20 A megfelelő („a” vagy „b”) pontot kérjük aláhúzni! 
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15. sz. iratminta 
 

NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL 
 

„4 db gépjármű  beszerzése” 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. 
 
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 alábbiak21: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

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

 

 
_________________________ 

(Cégszerű aláírás a 
kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 
meghatalmazott/ meghatalmazottak 

részéről)  
 

 

 

                                                
21 Az indokolást a Kbt. 44.§ szerint szükséges megadni. 



 

  
„4 db gépjármű  beszerzése” 

Közbeszerzési dokumentumok 
____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

40 

 

Közbeszerzési dokumentumok mellékletei: 

1. számú melléklet: Műszaki leírás 
2. számú melléklet: Adásvételi szerződéstervezet 
3. számú melléklet: Excel táblázat a gépjárművek műszaki paramétereiről 
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Közbeszerzési dokumentum 1. számú melléklete 

 
 
 
 
 
 
 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
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A beszerzésre kerülő gépjárművekkel és a kapcsolódó szolgáltatásokkal szemben 
támasztott követelmények: 

A megajánlott gépjárműveknek meg kell felelnie az országosan kiemelt termékekre vonatkozó 
állami normatívákról szóló 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás 6. függelékében, az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt követelményeknek. 
A hivatkozott állami normatíva teljes szövegezése és mellékletei a http://www.kozbeszerzes.gov.hu 
honlapon a Portálfunkciók >> Dokumentumok >> Állami normatíva link alatt érhető el. 
Ajánlatkérő az állami normatíva követelményeinek figyelembe vétele mellett az alábbiakban 
meghatározott műszaki tulajdonságok teljesülését követeli meg: 
 
1.1 Általános műszaki követelmények 
A műszaki leírás az elvárt minimális követelményeket határozza meg. A műszaki, illetve 
felszereltségi követelményeket minimálisan teljesítő és/vagy azoknál magasabb 
funkcionalitást, illetve biztonsági szintet nyújtó gépjármű is megajánlható. 
 
1.1.1. Műszaki követelmények: 
 
E tekintetben a beszerzés tárgyának minősül az a személygépjármű, amely még nincs 
forgalomba helyezve vagy amelynek az első forgalomba helyezése az ajánlattételi felhívás 
megküldésének időpontjától visszafele számított legfeljebb 2 hónapon belül történt. 
 
Az 1 db 8-as (felső-közép) kategóriájú gépjármű kombi változatával szemben megkövetelt 
minimális követelmények a következőek: 
 
Műszaki paraméterek: 
 Szállítható személyek száma: 5 személy 
 Magasság: kategória besoroló tulajdonság, kisebb vagy egyenlő, mint 1570 mm 
 Tengelytáv: kategória besoroló tulajdonság, nagyobb vagy egyenlő, mint 2400 mm 
 Szélesség: kategória besoroló tulajdonság (tükrök nélküli szélesség adat) 
 Ajtószám: 5 ajtós kombi kivitel 
 Hajtás: összkerék 
 Tüzelőanyag: gázolaj 
 Váltó: automata 
 Karosszéria-kivitel: kombi 
 Teljesítmény: nagyobb vagy egyenlő, mint 110 kW 
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 Kombinált tüzelőanyag fogyasztás: max. 6,0 liter/100km 
 Károsanyag kibocsátás (CO2+NOx+NMHC+PM): A CO2 kibocsátás, NOx kibocsátás, 

NMHC és PM kibocsátás tekintetében legalább EURO VI. norma szerinti minősítés. 
 Fényezés: metál vagy gyöngyház 
 Felni: könnyűfém 
 Kárpit: bőr vagy Alcantara 

 
Felszereltségi követelményrendszer (a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás 6. függelék szerinti 8. 
felszereltségi csomagra figyelemmel): 
 Ködlámpa hátsó 
 Ködfényszóró kanyarfénnyel 
 Vezető és utasoldali első légzsák 
 Oldallégzsákok elől  
 Oldallégzsákok hátul 
 Függöny(fej)légzsák elől és hátul  
 Térdlégzsák legalább a vezetőoldalon 
 Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez 
 Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken 
 Állítható fejtámla valamennyi üléshez 
 Fűthető és elektromosan állítható első ülések gerinctámasszal, a vezető oldalán 

memóriával 
 Lábtérvilágítás elöl és hátul  
 Fűthető hátsó ülések 
 Állítható kormányoszlop (magasság- és távolságállítással) 
 Blokkolásgátló (ABS) 
 Elektronikus stabilitás vezérlés (ESC) 
 Hegymenet asszisztens 
 Fényszórómosó  
 Fényre automatikusan elsötétedő belső tükör 
 Fűthető, motoros állítású, behajtható, fényre automatikusan elsötétedő külső 

visszapillantó tükrök memória funkcióval 
 Keréknyomás ellenőrző 
 Kipörgésgátló vagy (részben) önzáró differenciálmű 
 Zárható üzemanyagtöltő nyílás 
 MP3 lejátszásra alkalmas CD-s vagy USB csatlakozóval ellátott, digitális rádióvétellel 

rendelkező rádió, legalább 8 hangszóróval 
 Indításgátló (biztosítók által elfogadott) 
 Osztottan dönthető hátsó üléstámla 
 Csomagtérből ledönthető hátsó üléssor 
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 Szervokormány, sebességfüggő rásegítéssel 
 Központi zár 
 Belső levegőkeringtetés 
 Pollenszűrő 
 Elektromos ablakemelő elől és hátul 
 Fűthető hátsó szélvédő  
 Fűthető első szélvédő 
 Legalább 2 zónás (kétoldali hőfokszabályzással rendelkező) automata klímaberendezés 
 Színes multifunkciós kijelző, amely legalább idő, külső hőmérséklet, üzemanyag-

fogyasztás (pillanatnyi és átlagos), a következő üzemanyag tankolásig megtehető út, 
kijelzésére alkalmas  

 Funkció okostelefonnal való összekapcsolásra, amely segítségével az okostelefon 
bizonyos alkalmazásai az autó információs rendszere képernyőjén is megjeleníthetőek 

 Fáradtságérzékelő 
 Sötétedésre automatikusan aktiválódó fényszórók 
 Bi-xenon fényszórók LED nappali menetfénnyel 
 Távolsági fényszóró szabályzás 
 Ablaktörlő- és mosóberendezés hátul 
 Esőérzékelős ablaktörlő 
 Fűtött ablakmosó fúvókák elől 
 LED-es hátsó lámpa 
 Hűthető kesztyűtartó 
 ISOFIX gyermekülés rögzítési pontok az első és hátsó utasüléseken 
 Választható vezetői profilok 
 Beépített navigációs rendszer, legalább 6’’ színes érintőképernyős kijelzővel, integrált 

Európa térkép, telefonkihangosító (bluetooth) rendszer hangvezérléssel 
 Riasztóberendezés emelésérzékelővel és ultrahangos belsőtér-védelemmel 
 Kulcs nélküli nyitás/zárás/motorindítás 
 Parkolást segítő rendszer (parkolóradar elől és hátul, tolatókamera, félautomata 

parkolási funkció) 
 Napfényrolók (mechanikus) a hátsó oldalablakokon 
 Rakodás könnyítő elemek (hálórendszer a csomagtérben) 
 Bőr kormány, -sebességváltó és -kézifékkar 
 Multifunkciós kormány, képes rádió és a mobiltelefon vezérlésre 
 Sebességtartó automatika, adaptív (használható legalább 150 km/h sebességig) 
 Szőnyegbetét (szövet) és gumiszőnyeg az utastérben elöl és hátul 
 Acél szükségpótkerék, autóemelő, kerékkulcs 
 12V-os csatlakozó a csomagtérben 
 Adaptív lengéscsillapítás 
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 Automatikus csomagtérroló 
 Tablet tartó a hátsó sorban utazók számára 
 230V-os csatlakozó a hátsó sorban utazók számára 
 USB csatlakozó a hátsó sorban utazók számára 
 A „B” oszloptól hátrafelé legalább 30%-osan sötétített üvegezés 
 Motoros csomagtérajtó nyitás, kéz nélküli működtetési funkcióval 
 Start-Stop rendszer 
 Tetőléc 
 Könyöktámasz elől és hátul (hátul sízsáknyílással) 
 
 
A 3 db 5-ös (közép) kategóriájú gépjármű kombi változatával szemben megkövetelt 
minimális követelmények a következőek: 
 
Műszaki paraméterek: 
 Szállítható személyek száma: 5 személy 
 Magasság: kategória besoroló tulajdonság, kisebb vagy egyenlő, mint 1570 mm 
 Tengelytáv: kategória besoroló tulajdonság, nagyobb vagy egyenlő, mint 2400 mm 
 Szélesség: kategória besoroló tulajdonság (tükrök nélküli szélesség adat) 
 Ajtószám: 5 ajtós kombi kivitel 
 Hajtás: elsőkerék 
 Tüzelőanyag: gázolaj 
 Váltó: manuális 5 fokozatú 
 Karosszéria-kivitel: kombi 
 Teljesítmény: nagyobb vagy egyenlő, mint 70 kW 
 Kombinált tüzelőanyag fogyasztás: max. 6,0 liter/100km 
 Károsanyag kibocsátás (CO2+NOx+NMHC+PM): A CO2 kibocsátás, NOx kibocsátás, 

NMHC és PM kibocsátás tekintetében legalább EURO VI. norma szerinti minősítés. 
 Fényezés: fehér (normál) 
 Felni: acél 
 Kárpit: szövet 
 
Felszereltségi követelményrendszer 
 
 Ködlámpa hátsó 
 Ködfényszóró 
 Vezető és utasoldali első légzsák 
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 Oldallégzsákok elől  
 Függöny(fej)légzsák elől és hátul  
 Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez 
 Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken 
 Fejtámla valamennyi üléshez  
 Állítható fejtámla valamennyi üléshez 
 Állítható magasságú vezetőülés 
 Állítható kormányoszlop 
 Belülről állítható külső visszapillantó tükrök 
 Blokkolásgátló (ABS) 
 Fényszórómosó  
 Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök 
 Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)  
 Keréknyomás ellenőrző 

 
 
1.1.2. Műszaki paraméterek: 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak 
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy 
azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű 
dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. 
 
1.2 További műszaki követelmények 
A megajánlott gépjárműre vonatkozóan követelmény, hogy arra az ajánlattevő az első forgalomba 
helyezéstől számított minimálisan 5 évre, vagy 100 ezer km-re (amelyik előbb teljesül) érvényes 
teljes körű, a hajtáslánc elemeire is vonatkozó és a karosszéria átrozsdásodására minimálisan 5 év 
jótállást vállaljon. A jótállás nem köthető a jogszabályban előírt feltételeknél szigorúbb 
követelményekhez. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a megajánlott gépjármű 
műszaki specifikációja alapján nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a műszaki leírásban 
foglaltaknak való megfelelés érdekében megajánlott gépjármű a műszaki leírásban foglaltakon 
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felüli felszereltségi elemeket is tartalmaz, az ilyen felszereltségi elemeket ajánlatkérő elfogadja, de 
értékelni nem fogja azokat, továbbá ezen többlet felszereltségi elemekre vonatkozóan 
ajánlatkérővel szemben az ajánlati áron felül további költség nem érvényesíthető. 

1.3 Gazdasági követelmények 

1. A gépjárművek átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel 
(forgalmi rendszám) ellátva történik. 

 
A forintban megadott teljes beszerzési mennyiségre (4 db) vetített bruttó ajánlati árnak 
tartalmaznia kell: 

 

- a gépjármű vételárát  
- a szerződés teljesítésével összefüggő valamennyi adót 
- a még forgalomba nem helyezett gépjármű esetén: illetéket és a forgalomba 

helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget (0 revízió, vizsgáztatás),  
- a már forgalombehelyezett gépjármű esetében az üzembehelyezéssel kapcsolatban 

felmerülő (pl. átírás költsége) összes költséget. 
 
A bruttó ajánlati ár valamennyi költségre és esetlegesen felmerülő díjra tekintettel került 
megállapításra, ezért ajánlattevő ezen felül egyéb, más jogcímen keletkezett díjigénnyel nem 
léphet fel. 

 
2. A gépjárművekhez biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt jótállási és 

alkatrészellátási kötelezettséget. 
 
3. A gépjárművek jótállási idő alatti teljes körű garanciális javítását és karbantartását 

régiónként legalább egy, az adott gyártmány és típus javítására a gyártó vagy megbízottja 
által auditált szakszervizben kell biztosítani. A régió Magyarország következő hét 
tervezési-statisztikai régióját jelenti: 
Régiók Megyék 
Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala 
Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém 
Dél-Dunántúl Baranya, Somogy, Tolna 
Közép-Magyarország Pest, Budapest főváros 
Dél-Alföld Bács-Kiskun, Békés, Csongrád 
Észak-Alföld Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád 
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4. A gépjárműre a forgalomba helyezéstől számított legalább egy évig 24 órás magyarországi 

mobil szervizszolgáltatást (assistance szolgáltatást) kell biztosítani, továbbá biztosítani kell 
a szolgáltatás meghosszabbításának a lehetőségét is. 

 
5. A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és 

forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) 
KöHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás időpontjában hatályos – 
követelményeknek. 

 
6. A gépjárműnek rendelkeznie kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes 

típusbizonyítvánnyal (általános forgalomba helyezési engedéllyel). 
 
7. A gépjárműnek rendelkeznie kell magyar nyelvű kezelési utasítással. 
 
8. Valamennyi a műszaki leírásban előírt normatíva szerinti felszereltségi elemnek gyári 

beépítésűnek, azaz a gyártó telephelyén beépítettnek kell lennie. 
 
9. Valamennyi felszereltségi elemre vonatkozóan előírás, hogy azokra az ajánlattevő teljes 

körű jótállást vállaljon. 
 
1.5 Szakmai ajánlattal szemben támasztott követelmények 
Az ajánlatban szakmai ajánlatot kell benyújtani az alább részletezett követelmények szerint: 

- Szakmai ajánlat részeként a megajánlott gépjármű leírását olyan részletességgel, hogy 
abból megállapítható legyen az Ajánlatkérő által előírt minimális paramétereknek, 
illetve a műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés, feltüntetve 
a gépjármű márkáját és típusát is; 

- A megajánlott terméknek meg kell felelnie az Ajánlattételi felhívásban és Közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott követelményeknek, melynek a leírásból 
egyértelműen megállapíthatónak kell lennie; 

- Ajánlattevő ajánlatában adja meg az első forgalombahelyezés időpontját: ………… 
(adott esetben, ezt az adatot még forgalomba nem helyezett gépjármű esetén nem kell 
megadni) 

- Ajánlattevőnek a Közbeszerzési Dokumentumok között megtalálható Árajánlat 
elnevezésű dokumentumban (2. sz. iratminta) kell feltüntetnie, hogy az általa 
megajánlott bruttó ajánlati ár milyen díjtételeket foglal magában. Ajánlattevő által 
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felsorolt díjtételek összegének meg kell egyeznie a Felolvasólapon szereplő „Bruttó 
ajánlati ár [Teljes mennyiségre vonatkoztatva (Ft)]” összegével. 

- Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként nyújtsa be az Ajánlatkérő által, a Közbeszerzési 
Dokumentumok részeként (3. számú melléklet) kiadott Excel formátumú táblázatot 
feltöltve adataival. 
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Közbeszerzési dokumentum 2. számú melléklete 

 
 
 
 
 
 
 

SZERZŐDÉSTERVEZET 
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött, egyrészről a Központi Statisztikai Hivatal (Székhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly 
u. 5-7., számlavezető pénzintézetének megnevezése: Magyar Államkincstár bankszámlaszáma:, 
10032000-01456363-00000000; képviseli: dr. Tóth Szabolcs adószáma: 15302724-2-41; PIR 
törzsszáma: 302722) mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),  
 
másrészről a ………………………….. (székhely: ……………………….., cégjegyzékszám: 
……………….., képviseli: ……………., képviselet módja:  …………, adószám: 
……………… bankszámlát vezető pénzintézet: ……………..., bankszámlaszám: 
……………………) mint Eladó (a továbbiakban: Eladó), 
 
– Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek – között az alábbi feltételekkel: 
 

Előzmények 
 
Felek rögzítik, hogy Vevő a a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban Kbt.) 
HARMADIK RÉSZ 112. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott szabályok szerint, a 115. § 
bekezdéseiben foglalt eltérésekkel nyílt közbeszerzési eljárást (CPV kód: 34110000-1 
Személygépkocsik) folytatott le „4 db gépjármű  beszerzése” tárgyban. Az eljárás nyerteseként 
Eladó került kihirdetésre, így Felek az alábbi szerződést kötik. Eladó nyertes ajánlatának a 
közbeszerzési eljárásban értékelésre került elemei:  Bruttó ajánlati ár (teljes mennyiségre 
vonatkoztatva (Ft)) és a szállítási határidő. 
 
Az eljárásban nem volt lehetőség részajánlattételre, melynek indokait a felhívás valósan és 
okszerűen tartalmazta, így a jelen szerződés a teljes beszerzési tárgykörre és mennyiségre terjed 
ki. 
 
Vevő rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
8:1. § (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 
 
Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi – fizikai csatolás nélkül is –  különösen az 
ajánlattételi felhívás, a Közbeszerzési dokumentumok, és Eladó nyertes ajánlata. 
 
I. Szerződés tárgya, a teljesítés helye, határideje és módja 

 
1. A jelen szerződés „4 db gépjármű  beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen, a Vevő – a 2. számú mellékletben (2. számú melléklet: Műszaki leírás, 
Szakmai ajánlat) megjelölt műszaki tulajdonságokkal rendelkező Gépjárművekre (a 
továbbiakban: Gépjárművek) vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen 
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szerződés alapján Eladó a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott műszaki 
tulajdonságokkal rendelkező Gépjárművek tulajdonjogát átruházza Vevőre. 
 
Vevő megrendeli a jelen szerződésben az alábbi gépjárműveket: 

 
Típus/modell:  

szín:  
lökettérfogat: 
teljesítmény:  

Típus/modell:  
szín:  
lökettérfogat: 
teljesítmény:  

Típus/modell:  
szín:  
lökettérfogat: 
teljesítmény:  

Típus/modell:  
szín:  
lökettérfogat: 
teljesítmény 
 
2. Felek rögzítik, hogy Eladó köteles a szerződéskötést követő ….(nyertes ajánlattevő 
ajánlata szerinti) naptári napon belül Vevő birtokába és tulajdonába adni a szerződés tárgyát 
képező Gépjárműveket. Vevő ettől az időponttól kezdődően viseli annak terheit, szedi hasznait 
és ebben az időpontban száll át a kárveszély viselése is.  
 
3. Eladó köteles a gépjárműveket a teljesítési határidőn belül forgalomba és üzembe helyezett 
állapotban, érvényes hatósági jelzésekkel, kötelező KRESZ-tartozékokkal, valamint a szükséges 
okmányokkal (forgalmi engedély, magyar nyelvű használati utasítás) Vevő részére átadni. Eladó 
köteles a gépkocsikhoz magyar nyelvű kezelési útmutatót biztosítani. Eladó a Gépjárműveket 
hivatali időben (azaz kizárólag munkanapokon, hétfőtől csütörtökig a 8 órától 16 óra 30 percig 
tartó időszakban, pénteken 8 órától 14 óra 00 percig tartó időszakban) köteles átadni és Vevő 
kizárólag ezen időtartamban köteles a Gépjárműveket átvenni Eladó átvételi 
(cím:……………………………) telephelyén.  
 
4. A teljesítésről a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet kötelesek felvenni, amelynek 
tartalmaznia kell a Felek teljesítéssel kapcsolatos megállapításait, amelyet mindkét fél 
képviselője aláír, és amely – szerződésszerű teljesítés esetén - alapját képezi a 
teljesítésigazolásnak. Vevő a jelen szerződést a Gépjárművek hiánytalan és hibátlan átadása, és 
az azzal kapcsolatos szolgáltatások esetén tekinti teljesítettnek. Vevő a Gépjárműveket a 3-4. 
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pontban leírt átadás-átvétel során kizárólag mennyiség szerint ellenőrzi. Az átadás-átvételi 
jegyzőkönyv Vevő általi aláírása és a teljesítésigazolás kiállítása nem jelent lemondást Vevő 
kellék- és jogszavatossági jogairól azon hibák/hiányok esetén sem, melyet észlelhetett az átvétel 
során a Vevő. 
 
5. Eladó felelős a Gépjárművek minőségi megfelelőségéért. Eladó a szerződés aláírásával 
kötelezettséget vállal arra, hogy az adásvétel során a lehető legnagyobb mértékű pontossággal és 
gyorsasággal jár el.  
 
6. Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés keretében átadott gépjárművek megfelelnek a 
szabványoknak, rendelkeznek a jogszabályban előírt kellékekkel, valamint jelen szerződés 1. 
számú mellékletében meghatározott felszereltséggel, megfelelnek a hazai normáknak, kielégítik 
a hatósági, tűzvédelmi, környezetvédelmi és más vonatkozó előírásokban foglaltakat. 
 
7. Eladó szavatolja a gépjárművek per-, teher- és igénymentességét.  

8. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel, valamint 
a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, képesítéssel. A 
szerződés keretében szállított gépjárműveknek a szerződés teljes időtartama alatt meg kell 
felelniük a magyar és uniós jogszabályokban szereplő szabványoknak, környezetvédelmi és 
egyéb előírásoknak, és rendelkezniük kell mindazon tanúsítványokkal, minőségi 
bizonyítvánnyal, forgalomba hozatali vagy egyéb engedéllyel, melyeket a gépjárművekkel 
kapcsolatosan magyar vagy uniós jogszabályok előírnak, továbbá meg kell felelniük a 2. számú 
mellékletben foglalt valamennyi követelménynek. A szerződéses kötelezettségeinek 
teljesítéséhez tartozó mindennemű engedély beszerzése Eladó kötelezettsége és költsége.  
 
II. Szerződéses vételár, teljesítésigazolás, fizetési feltételek. Teljesítés ellenőrzése 
 
1. A teljes beszerzési mennyiségre (4 db gépkocsi) vonatkozó bruttó ár (szerződéses vételár) 
tartalmazza a szerződés teljesítésével összefüggő valamennyi adót, a forgalomba hozatallal vagy 
az üzembehelyezéssel kapcsolatban felmerülő összes költséget. A szerződéses vételár 
valamennyi költségre és esetlegesen felmerülő díjra tekintettel került megállapításra, ezért Eladó 
a szerződéses vételáron felül egyéb, más jogcímen keletkezett díjigénnyel nem léphet fel.  
 
Felek rögzítik, hogy a 4 db Gépjármű tulajdonjogának átruházásáért és a hiánytalan és hibátlan 
teljesítésért járó szerződéses vételár összege bruttó…………… Ft azaz …………………… 
forint.   
   
A szerződéses ár részletezését jelen szerződés 1 számú melléklete (ÁRAJÁNLAT) tartalmazza 
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2. Vevő a teljesítésről a Gépjárművek átadás-átvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül 
írásban nyilatkozik. Amennyiben Vevő a teljesítést elfogadja, annak alapján teljesítésigazolást 
állít ki, amely Eladó szerződésszerű teljesítését igazolja. A teljesítés igazolására jogosult 
személyt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 57. § (4) bekezdése alapján a Vevő írásban jelöli ki. Vevő 
részéről teljesítés igazolásra jogosult:……………………………… 
 
3. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő csak az Eladó által – a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 167. § (3) bekezdésének, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdésének megfelelően – 
kiállított és aláírt számla és a teljesítési igazolás birtokában teljesít kifizetést. 
 
4. A Gépjárművek szerződéses vételárának Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést 
követően, - a Kbt. 135. §. (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint - történik. Az Eladó 
köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Vevő 
részére eljuttatni. Vevő a számlát nem köteles befogadni, és az Eladó egyidejű értesítése mellett 
a számlát a fizetési határidő szempontjából be nem nyújtottnak tekintheti, ha a számla nem felel 
meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, illetőleg teljesítésigazolás hiányában. 
 
5. Vevő – a teljesítésigazolásnak megfelelően kiállított számla alapján – a vételárat a számla 
kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül egyenlíti ki Eladó fent megjelölt számlaszámára 
történő átutalással a Magyar Államkincstár útján azzal, hogy a bankszámlaszám helyességéért és 
a tekintetben, hogy az az Eladóhoz tartozik, az Eladó szavatol, és a vételár az átutalás napján 
teljesítettnek minősül, aminek megtörténtét Vevő a Magyar Államkincstár által kibocsátott 
bankkivonat terhelési értesítővel igazolja.  
 
6. Eladó kijelenti, hogy a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
55. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően állítja ki. 
 
7. A Vevő elhalaszthatja a kifizetést, ha a számla kiállításának helyességét vitatja, vagy ha a 
számlához csatolt igazoló okmány hiányos. Az ebből eredő viták rendezésére a Feleknek 15 
(tizenöt) munkanap áll rendelkezésükre. Ilyen esetben a fizetési határidőt attól a naptól kell 
számítani, mikor a Felek rendezték a vitás kérdéseket és pótolták a mulasztásokat. 
 
8. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155. §-a szerint meghatározott mértékű késedelmi 
kamatot és behajtási költségátalányt fizet az Eladónak. 
 
9. Vevő felhívja az Eladó figyelmét arra, hogy az ezen szerződés előzményeként lefolytatott 
közbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött valamennyi 
szerződés esetében az Eladónak alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatnia kell arról, hogy a 
közöttük létrejött szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § rendelkezésének hatálya alá esik. 
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10. Az Eladó tudomásul veszi azt, hogy a Vevő a jelen szerződés teljesítése alapján történő, a 
nettó módon számított 200.000,- Ft – ot (azaz kettőszázezer forintot) meghaladó kifizetésnél a 
Vevő az Eladónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül csak abban az esetben 
fizethet, ha 
a) az Eladó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (harminc) 
napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy 
b) az Eladó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 
 
11. Vevő a Kbt. 142. §-ában foglaltak szerint köteles dokumentálni és ellenőrizni Eladó 
szerződéses kötelezettségeinek teljesítését. 
 
III. Jótállás és Szavatosság 
 
1. Eladó a gépjárművekre az első forgalomba helyezéstől számított …… évre vagy ………. ezer 
km-re [minimálisan 5 évre, vagy 100 ezer km-re (amelyik előbb teljesül)] érvényes teljes körű, 
a hajtáslánc elemeire is vonatkozó és a karosszéria átrozsdásodására ……. év (minimálisan 5 év) 
jótállást vállal.. Az Eladó a gépjárművekre a jótállási jegy (szervizfüzet) jótállási 
tájékoztatójában feltüntetett feltételek szerint vállal jótállást. (Jótállás) Eladó szavatolja, hogy az 
átadott személygépjárművek alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek 
mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői 
tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól.  
 
2. Az Eladó Ptk-ban meghatározott időtartam alatt tartozik szavatossági felelősséggel. A 
szavatossági jogok gyakorlására a fogyasztónak minősülő Vevő esetében a jótállási jegy 
(szervizfüzet) jótállási tájékoztatójában foglalt feltételek értelemszerűen irányadóak. A 
fogyasztónak nem minősülő Vevő esetén a Ptk. 6:167.§ (2) bekezdésének alkalmazása kizárt. 
(Szavatosság) 
 
3. Eladó szavatolja, hogy az átadott személygépjárművek tekintetében a szükséges szerződéses 
szabadalmi jogok, ipari vagy használati minták, oltalmak birtokában van, a Vevő jelen szerződés 
szerinti tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik 
személy joga nem akadályozza, illetve korlátozza. 
 
IV. Együttműködés, kapcsolattartás 
 
1. A Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettséget vállalnak, 
melynek keretében kötelesek a szerződés teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményt 
egymással haladéktalanul közölni. Eladó tudomásul veszi, hogy köteles a Vevő alkalmazottaival 
és munkatársaival, vagy az általa kijelölt más személyekkel a feladat teljesítése során 
együttműködni. 
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2. A Felek rögzítik, hogy mindennemű értesítést írásban is meg kell erősíteni, és azokat 
megküldeni az érdekelt Felek címére. A Felek megállapodnak abban, hogy az értesítéseket 
elektronikus levél formájában elfogadják egymástól azzal, hogy az elektronikus levél csak akkor 
minősül kézbesítettnek, ha annak kézbesítését a címzett vagy a levelezési rendszer az elküldést 
követően visszaigazolja. Bármely fél által észlelt, a szerződés szerződésszerű teljesítését 
lehetetlenné tévő akadály felmerülése, illetve szerződésmódosítás kezdeményezése esetén 
azonban az értesítést aláírt ajánlott vagy tértivevényes levélben is meg kell erősíteni azzal, hogy 
Felek a levelet ajánlott küldemény esetében a feladást követő 10. munkanapon kézbesítettnek 
tekintik. 
 
3. A jelen szerződéssel kapcsolatos kérdésekben nyilatkozattételre jogosult és kapcsolattartó: 
 
a) Vevő részéről nyilatkozattételre jogosult:  

…………. 
 
levelezési cím: 
tel.: +36 (1)  
e-mail:  
cím:. 
 
Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult:  
…………. 
 
levelezési cím: 
tel.: +36 (1)  
e-mail:  
cím:. 
 

b) Eladó részéről nyilatkozattételre:  
…………… 
levelezési cím: 
tel.:   
e-mail:  
cím:  
a)
 
Eladó részéről nyilatkozattételre jogosult:  
…………. 
 
levelezési cím: 
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tel.: +36 (1)  
e-mail:  
cím:. 
 

4. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó értesítések és 
tájékoztatások egymás irányába akkor hatályosak, ha azokat írásban, személyesen vagy ajánlott 
levélpostai küldeményként, vagy elektronikus levél útján, a szerződés IV.3. pontjában 
meghatározott címekre, az ott meghatározottak szerint értesítés tételére jogosult személyek 
juttatják el.  
 
5. Kézbesítettnek minősül az az értesítés is, amelynek a postai tértivevénye „nem kereste” vagy 
az „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. 
 
6. Bármely fél jogosult az értesítési címeket – beleértve az értesítendő személyek nevét – 
megváltoztatni, ha erről a másik felet értesítette. A változtatásra vonatkozó értesítést az értesítés 
küldésére a változás előtt jogosult személy vagy a jelen szerződés aláírására jogosult személy 
teheti meg. Az értesítési címek megváltoztatásához nem szükséges a jelen szerződés közös 
megegyezéssel történő módosítása. 
 
V. Titoktartás 
 
1. 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 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. 
 
2. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő által átadott, a teljesítéshez kapcsolódó iratokról, 
dokumentumokról másolatot, kivonatot csak a Vevő előzetes engedélyével készít, és ezen 
iratokba harmadik személy részére betekintést nem ad, illetve semmilyen más módon nem hozza 
azok tartalmát harmadik személy tudomására. 
 
3. A titoktartási kötelezettség Eladót a szerződés teljesítésére, illetőleg megszűnésére tekintet 
nélkül, határidő nélkül terheli. Az V. pontban foglalt titoktartási kötelezettség megsértéséből, 
illetve az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek 
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kiküszöböléséhez szükséges költségek, ideértve mind a vagyoni kár, mind a nem vagyoni 
sérelem megtérítését – az egyéb felelősségén túl – azt a felet terhelik, akinek a jogosulatlan 
nyilvánosságra hozatal tekintetében felelőssége fennáll.  
 
4. Eladó a jelen szerződéssel kapcsolatosan tudomásul veszi  
 
a) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdésében 

foglaltakat, továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) 
Korm. rendeletben foglaltakat, azaz az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát, valamint,  

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Infotv.) 26. §-ában, és az 1. melléklet, III. 4. pontjában foglaltakat, 
amelyek alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetőleg a 
nyilvánosságra hozatalt a Vevő még az üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatja 
meg. 

 
VI. Szerződés-módosítás, szerződésszegés, a szerződés megszüntetése  
 
1. A jelen szerződés határozott időtartamú, és a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségek 
teljesítésével minden további jognyilatkozat, illetve értesítés nélkül megszűnik. 
 
2. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. 141.§-ában foglalt feltételeinek teljesülése 
esetén, írásban módosítható. 
 
3. Eladó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős bármely, a 
szerződésben rögzített határidőt elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke a szerződésben 
rögzített, késedelemmel érintett gépjármű nettó vételárának (kötbéralap) 1 %-a naptári naponta 
(minden megkezdett naptári napra), maximális mértéke a késedelemmel érintett gépjármű nettó 
vételárának 20 %-ának megfelelő összeg. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult 
a szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. 
Eladó hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős bármely, a 
szerződésben rögzített műszaki leírástól eltérő gépjárművet szállít. A hibás teljesítési kötbér 
mértéke a szerződésben rögzített, hibás teljesítéssel érintett gépjármű nettó vételárának 
(kötbéralap) 1 %-a naptári naponta (minden megkezdett naptári napra), maximális mértéke a 
hibás teljesítéssel érintet gépjármű nettó vételárának 20 %-ának megfelelő összeg. A 20 napot 
meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a 
meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.  
 
4. Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős, a jelen 
szerződés alapján megrendelt Gépjárművek szerződésszerű teljesítése meghiúsul. Meghiúsulási 
kötbér mértéke a gépjárművek teljes nettó vételárának (kötbéralap) 20 %-a. 
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5. Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a szerződéses árból visszatartani a Kbt. 135. 
§ (6) bekezdésében foglaltak betartásával.  
 
6. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények 
érvényesítésének lehetőségét. 
 
7 
Szerződő felek jelen szerződést rendes felmondással nem szüntethetik meg. Szerződő felek a 
másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatukkal szerződésszegés esetén a szerződést 
felmondhatják különösen az alábbi indokokra hivatkozással: 

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

b) Vállalkozó a tájékoztatási kötelezettségét szándékosan vagy súlyosan megszegte, 
c) Vállalkozó megszegte a titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket,  
d) Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését, 
e) Vállalkozó jelen szerződést „A szerződés teljesítésében közreműködő személyek, 

szervezetek” című fejezetben, illetve a Kbt. 139-140. §-ban foglaltakkal 
összeegyeztethetetlen módon teljesíti, 

f) Vállalkozóval szemben a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy bármely bíróság a jelen 
szerződés teljesítésével összefüggő jogsértést állapít meg, 

g) A Kbt. 143. §-ában szabályozott esetekben. 
A fenti esetekben Megrendelő a VI/4. pont szerint jogosult meghiúsulási kötbért követelni 
Vállalkozótól. 

 
8. Eladó – és Vevő – nem felelős, ha a késedelmes teljesítés vagy más szerződéses 
kötelezettségek teljesítésében fellépő hiányosság vis maior következménye. 
 
10. A vis maior olyan előre nem látható eseményt jelöl, amely kívül esik az Eladó hatáskörén, a 
szerződés hatályba lépése után áll elő, megakadályozza a szerződésszerű teljesítést, és amely 
esemény a szerződéskötéskor nem volt előre látható és az Eladó által nem volt elhárítható. Ilyen 
esemény többek között, de nem kizárólagosan a természeti csapás, időjárási katasztrófa, tűzvész, 
árvíz, járvány, biztonsági intézkedések, általános sztrájk. 
 
11. Felek megállapodnak abban, hogy Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
 
12. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett beszerzés ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 
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 az 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) pontjában meghatározott valamely 
feltétel. 

 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) pontjában meghatározott valamely 
feltétel. 

 
13. Felek megállapodnak, hogy Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 
 
14. A VI.7. pont szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszüntetése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 
VII. Átláthatóságra vonatkozó rendelkezések 
 
1. Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá 
arra vonatkozóan, hogy – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 
Áht.) 41. § (6) bekezdésére tekintettel – tudomásul veszi, hogy átláthatóságának ellenőrzése 
céljából Vevő a jelen szerződésből eredő követelései elévüléséig az Áht. 55. §-a szerint jogosult 
Eladó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. 
 
2. Eladó tudomásul veszi – az Ávr. 50. § (1a) bekezdésére tekintettel –, hogy a VII. 1. pont 
szerinti nyilatkozatában foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Vevőt 
tájékoztatni, továbbá azt, hogy amennyiben a jelen szerződés Eladó valótlan tartalmú 
nyilatkozatán alapul, jelen szerződést Vevő azonnali hatállyal felmondja vagy – ha a szerződés 
teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. 
 
VIII. Egyéb rendelkezések 
 
1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésében közreműködőkre a Kbt. 138. §-ában 
foglaltak az irányadók azzal, hogy projekttársaság létrehozására nem kerül sor. 
 
2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Kbt., a Ptk., valamint az Áht. 
és Ávr. rendelkezései az irányadók. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel 
kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket egymás között tárgyalások útján kísérelik meg rendezni.  
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3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának 
tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden 
további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező 
érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket 
kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy 
valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) 
és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét 
képezi). 
 
4. Jelen szerződés az utolsóként aláíró fél aláírásának napján lép hatályba. 
 
A jelen szerződést a Felek – az alulírt helyen és időpontban – elolvasás után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 példányban írják alá, amelyből 4 példány a Vevőt és 1 
példány az Eladót illeti megJelen szerződés mellékletei a szerződéstől elválaszthatatlanok, annak 
részét képezik és külön aláírás nélkül is érvényesek. 
 
Mellékletek: 
1. számú melléklet:Árajánlat 
2. számú melléklet: Műszaki leírás és Szakmai ajánlat 
3. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

 

 
Vevő:  
Központi Statisztikai Hivatal 
képviseli:  
főosztályvezető 
 

 
Eladó: 

képviseli: ………….. 

 
 
 

-----------------------------------------                                        
aláírás 

 
Budapest: 2016.             

 

 
 
 

-----------------------------------------                                        
Cégszerű aláírás 

 
Budapest: 2016.      .    

 
Pénzügyi ellenjegyző neve: 
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Pénzügyi ellenjegyző aláírása: 
Pénzügyi ellenjegyzés dátuma: 2016.             
 
Jogi ellenjegyző neve: 
Jogi ellenjegyző aláírása: 
Jogi ellenjegyzés dátuma: 2016.              . 
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Szerződés 3. számú melléklete 

 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

NYILATKOZAT 
nemzeti vagyon hasznosítására, vagy tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződés 
megkötéséhez a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) 
pontja szerinti gazdálkodó szervezetek22 részére 

  
1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány 

alapján23: 
 

 
Szervezet neve: 

 

……………………. 

 
Székhelye: 

 

……………………. 

 
Adóilletősége (ha az nem 

Magyarország): 
 

……………………. 

 
Cégjegyzékszáma: 

……………………. 

                                                
22 gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági 
egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai 
szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó 
szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, 
a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, 
továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, 
valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó 
szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni [Pp. 396. §]. 
23 *Amennyiben nem a cégkivonatban szereplő személy írja alá a nyilatkozatot (hanem meghatalmazással 3. 
személy), akkor – a cégkivonatok tartalmával azonos módon - kérjük az aláíró személy nevét, anyja nevét, 
születési idejét, lakcímét, adóazonosító jelét, valamint az aláírásra jogosító meghatalmazást.  
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Adószáma: 
 

……………………. 

 
Statisztikai számjele: 

 

……………………. 

 
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) 

neve (és személyes adatai*): 
 
 

 

 
Cégjegyzés módja: 

 
ÖNÁLLÓ                                 EGYÜTTES 

 
 

2.) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult 
képviselője (képviselői) nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett 
gazdálkodó szervezet megfelel a következő feltételeknek, ennek alapján a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősül: 

az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező  
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
 
a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges 
tulajdonosa megismerhető; 

b.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak; 

c.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a-b) pont szerinti feltételek 
fennállnak, továbbá ezen gazdálkodó szervezet az Európai Unió tagállamában, az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van. 
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3.) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás 

nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő 
bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél 
- szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően 
beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. A 3. § (1) bekezdés 1. 
pontja szerinti átlátható szervezet tulajdonosi szerkezetében a 3. § (1) bekezdés 1. pontjától 
eltérő változást a nemzeti vagyon hasznosítására a hasznosítóval közvetlenül megkötött 
szerződésben a hasznosításba adót megillető, valamint a 11. § (11) bekezdés c) pontjában 
meghatározott személyekkel kötött szerződésekben a hasznosításba adóval közvetlen 
jogviszonyban álló személyt megillető rendkívüli felmondási okként rögzíteni kell. [Nvtv. 
11. § (12)] 

 
4.) Tudomásul veszem, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi 

alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve 
létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül 
átlátható szervezetnek.  

 
5.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen 

nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles vagyok (kötelesek 
vagyunk) a KSH-t tájékoztatni. A nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról 
haladéktalanul köteles vagyok/kötelesek vagyunk a KSH-t, mint kötelezettségvállalót 
tájékoztatni.  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló a 368/2011. ( XII. 
31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltak szerint a valótlan tartalmú 
nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja vagy – ha 
a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.  
 

6.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen 
nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem 
(vesszük), hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

 
7.) Aláírásommal (aláírásunkkal) tudomásul veszem (vesszük), hogy az Ajánlatkérő/a 

Központi Statisztikai Hivatal a nyilatkozatban hivatkozott feltételek ellenőrzése céljából, a 
szerződésből eredő követelések elévüléséig az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (Áht.) 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat 
kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi 
személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály más 



 

  
„4 db gépjármű  beszerzése” 

Közbeszerzési dokumentumok 
____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

66 

feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének, vagy azok alapján 
történő kifizetések feltételeként.  

 
 
Kelt: ________________________ 
 
 
 ____________________________ ______________________________ 
 aláírás aláírás 

 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdése alapján a nemzeti 
vagyon (állami és önkormányzati vagyon) hasznosítására vonatkozó szerződés csak 
természetes személlyel, vagy átlátható szervezettel köthető. Ugyanezen törvény 13.§ (2) 
bekezdése alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy 
átlátható szervezet részére lehet. 
 
A törvény a 3.§ (1) bekezdés 1.b) pontja határozza meg az átlátható gazdálkodó szervezetre 
vonatkozó kritériumokat a következőképpen: 

 
1. átlátható szervezet: 
 
„b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
 
ba) – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – tulajdonosi szerkezete, a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős 
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 
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bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti 
feltételek fennállnak; 

 
 

A törvény 3.§ (2) bekezdés alapján az (1) bekezdés 1. pont b) alpont ba)-bd) alpontjában 
foglaltakról cégszerűen aláírt okiratban kell nyilatkozni. A valótlan nyilatkozat alapján kötött 
szerződés semmis. 

 
 
 
 

 
 

 


