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MEGHÍVÓ ELŐZETES PIACI KONZULTÁCIÓRA 
 
A Központi Statisztikai Hivatal (1024 Budapest, Keleti Károly u.5-7.), mint 
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 28. § (4) bekezdésében foglaltak alapján „2020. évi agrárcenzus és 2021. évi 
népszámláláshoz kapcsolódó informatikai eszközök fuvarozása” tárgyú, Ajánlatkérő 
által a közeljövőben megindítani tervezett közbeszerzés tekintetében előzetes piaci 
konzultációt kíván tartani a lentiekben foglaltak szerint  
 
1. AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI: 
Hivatalos név: Központi Statisztikai Hivatal 
Postai cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u.5-7. 
Kapcsolattartó neve: Támis-Dobos Marianna (Target Consulting Tanácsadó és 
Szolgáltató Iroda) 
Telefon: +36 30 820 4404 
Fax: +36 1 236 2972 
E-mail: kozbeszerzes.marianna@targetconsulting.hu 
 
2. A TERVEZETT BESZERZÉS TÁRGYA: 
„2020. évi agrárcenzus és 2021. évi népszámláláshoz kapcsolódó informatikai 
eszközök fuvarozása”  
 
Mennyiség:  
 
Tervezetten 36000 db tablet+36.000 db tok szállítása (fuvarozása) Ajánlatkérő eseti 
megrendeléseiben foglaltak szerint, a feladatleírás tervezetben részletezettek 
figyelembe vételével. 
 
Beszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelés  
Szerződés típusa: keretmegállapodás a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint 
 
Részletes feladatleírás a Központi Statisztikai Hivatal honlapján 
http://www.ksh.hu/ 2019. szeptember 27-én 10 órakor kerül közzétételre. 
 
3. KONZULTÁCIÓ PONTOS IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE: 
Ajánlatkérő egy fordulóból álló konzultációt tervez tartani. 
A konzultáció időpontja: 2019. október 4. 09:00 óra  
A konzultáció helyszíne: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. I. emelet 35. helyiség – 
Keleti Károly rendezvény terem. 
 
Felhívjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét arra, hogy az előzetes piaci 
konzultáció megjelölt helyszínén beléptetés működik. A belépés adott esetben néhány 
percet igénybe vehet, továbbá kérjük, hogy a recepción történő beléptetés érdekében 
személyazonosság igazolására alkalmas okiratot szíveskedjenek magukkal hozni. 
 
4. RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK JELZÉSE: 
Ajánlatkérő nem teszi kötelezővé a konzultáción való részvételi szándék előzetes 
jelzését.  
A helyszínen jelenléti ív kitöltésével (és a képviselt gazdasági szereplő megjelölésével) 
kell majd azonosítani magukat a résztvevőknek.  
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5. A KONZULTÁCIÓ MENETE, TÁRGYA: 
A konzultáció célja a részt vevő gazdasági szereplők tájékoztatása a fentiekben 
megjelölt tárgyban megindítani tervezett beszerzés kapcsán az ajánlatkérői 
elvárásokról, a műszaki leírás tervezett tartalmáról, a beszerzés céljáról és 
körülményeiről. 
 
 
Ajánlatkérő konzultálni kíván különösen (de nem kizárólagosan): 
 

• a megkötni kívánt szerződés típusáról (keretmegállapodás a Kbt. 105. § (1) 
bekezdése a) pontja szerint), eseti megrendelés megküldésének módjáról (EKR) 

• az árképzés módszeréről; az ellenszolgáltatás megállapításának módjáról; 
• az eljárásban alkalmazni tervezett értékelési szempontrendszerről,  
• az eljárásban alkalmazni tervezett alkalmasság követelményeiről 

(gépjárművekre); 
• a műszaki leírás követelményeiről, a beszerzési igény műszaki 

megvalósíthatóságának módjáról, ezen belül különösen, de nem kizárólagosan: 
o  az árképzéshez szükséges paraméterekről,  
o előzetes útvonalterv készítéséről, fuvarozási terv összeállításának, 

jóváhagyásának folyamata hogyan épül fel. (van-e hitelesített szoftver a 
fuvarozási terv kalkulálására?), 

o fuvarozónak elfogadható-e a termék szállítására, és határidőben történő 
átadására előírt folyamat és idő intervallum, 

o az eseti megrendelés megküldésének határidejéről,  
o tablet szállítás valamilyen kiemelt eszközök kategóriának minősül-e, 

vagy sem szállítás szempontjából, amire külön előírás van. (pl.: nem 
lehet csak kézzel rakodni, vagy hasonló, egyéb speciális előírás), 

o a szállítandó termékek átvételének módjáról,  
o átadás módjáról/időpontjáról a kiszállítási helyszíneken, adott 

helyszíneken a termekbe történő be- és kipakolási feladatot tudják-e 
vállalni, 

o dokumentálás módjáról,  
• a termék (tablet, tok) szállításának, rakodásának esetleges speciális előírásairól, 

felelősségi kérdésekről 
• a szerződésben alkalmazandó kötbérekről 
• felelősségbiztosításról 

 
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a jelen pontban meghirdetett 
konzultáción felül további konzultációs fordulót is tartson. 
 
6. EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

• Felhívjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy jelen előzetes piaci 
konzultáció célja ajánlatkérő beszerzésének előkészítése, a piaci lehetőségek 
felmérése. 

• Az előzetes piaci konzultáció során tilos ajánlatot tenni. 
• A konzultáció minden fordulójáról jegyzőkönyv készül, amelyeket a 

konzultációt követően a meghívó közzétételével azonos felületen közvetlenül, 
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térítésmentesen, elektronikusan bárki számára elérhetővé tesz Ajánlatkérő, 
továbbá közvetlenül is megküldi a konzultáción részt vevőknek. 

• Jelen piaci konzultációt megelőzően nem került sor eredménytelen 
közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

 
Szíves részvételükre feltétlenül számítunk.  
 
Melléklet:  
Feladatleírás tervezete 
 


