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I. AJÁNLATI FELHÍVÁS 

 

1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS FAXSZÁMA:  

Országos Rendőr-főkapitányság 

1139 Budapest, Teve u. 4-6. 

Tel.: 443 5635 

Fax.: 443 5696 

Kapcsolattartó: Pásztor Irén 

Tel.: 443 5261 

Fax.: 443 5696 

E-mail: pasztoriren@orfk.police.hu  

2. AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA:  

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik rész XVII. fejezet 113.§ szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárás. 

3. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE: 

Mobiltelefonok beszerzése 

Mennyisége: 279 db 

főbb paraméterek:  

legalább Android 4.4, magyar nyelvű 

GSM/HSPA/LTE 

legalább 4,3” képátlójú, ujjal és tollal kezelhető 

multipont touch screen 

minimum négy magos, 1,2 Ghz órajel 

legalább 1,5GB 

minimum 32 GB, amelyből minimum 2 GB-nak 

elérhető/szabad belső memóriának kell lennie 

legalább 900/1800/1900 GSM 

legalább 2000 mAh 

Aktív használattal minimum 8 óra, készenléti 

üzemben min. 48 óra 

Víz-, por-, ütésálló készülék, vagy hordtok 

biztosításával (hordtok esetén a készülék ajánati 

árának tartalmaznia kell a hordtokot) 

garancia: minimum 12 hónap 

 

A közbeszerzés tárgyának részletes jellemzőit a közbeszerzési dokumentumok részét 

képező Műszaki Leírás tartalmazza. 

 

mailto:pasztoriren@orfk.police.hu
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CPV kód: 32250000-0 

4. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA:  

A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár. 

 

Az értékelési szempont választását megalapozó körülmények: a jelen beszerzés, konkrét 

eszközök szállítására vonatkozik, így csak az ajánlattevők köre változhat, a beszerzés 

tárgyát képező árubeszerzés minőségi és műszaki követelményei adottak. 

5. HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE:  

Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71.§ (1)-(10) bekezdése alapján teljes körben, korlátozás 

nélkül biztosítja 

6. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE 

A magyar. 

7. AJÁNLATI HATÁRIDŐ: 

2017. október 10. 10:00 óra 

8. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA 

Ajánlatkérő – a megfelelő ajánlat elkészítésének és benyújtásának elősegítése érdekében – 

dokumentációt bocsát rendelkezésre, amely különösen az ajánlat elkészítésével 

kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról ad tájékoztatást, illetve az 

ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, az ajánlattevők számára 

ajánlott igazolás-, nyilatkozatmintákat, és a szerződéstervezetet tartalmazza. Ajánlatkérő a 

a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlati felhívás megküldésével egy időben, 

térítésmentesen, elektronikus módon az ajánlattételre felkért ajánlattevők, valamint 

mindazoknak a gazdasági szereplőknek is, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt 

érdeklődésüket jelezték, rendelkezésére bocsátja.  

A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az 

ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi 

határidő lejártáig [Kbt. 57. § (2) bekezdés]. (Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha csak az 

egyik ajánlattevő veszi át a közbeszerzési dokumentumokat.) A közbeszerzési 

dokumentumok kézhezvételét (elérését) vissza kell igazolni az ajánlatkérő 1. pont szerinti 

címére küldött e-mail-lel vagy fax-levéllel. A dokumentumok másra nem átruházhatók. 

 

A  közbeszerzési dokumentumok elérhetősége: www.kozbeszerzes.hu, illetve a 

http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/beszerzesek/ajanlatteteli-felhivasok  címeken 

lehetséges. 

Az ajánlattevő felelőssége, hogy a dokumentációban foglaltakat az ajánlat benyújtását 

megelőzően megismerje. 

9. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME, MÓDJA 

9.1 Az ajánlatok benyújtásának címe:  

http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=17468&cod=32251000-7&denumire=Aut%c3%b3telefonok.
http://www.kozbeszerzes.hu/
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/beszerzesek/ajanlatteteli-felhivasok


5 

 

ORFK, 1139 Budapest, Teve u. 4-6., 1. em. 120-29 iroda 

9.2 Az ajánlatok benyújtásának módja: 

Az ajánlatot 1 papír alapú példányban, cégszerűen (vagy szabályszerű Ptk. 3:30. § (3) 

bekezdése szerinti meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva, valamint 

a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 db elektronikus másolati példányban 

(CD vagy DVD), roncsolás-mentesen, nem bontható kötésben, folyamatos 

oldalszámozással, vagy lapszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell lezárt 

csomagolásban benyújtani.  Az elektronikus példány a papír alapú példánnyal mindenben 

megegyező elektronikus (a másolat az eredeti, aláírt ajánlat teljes terjedelmében *.pdf 

formátumban beszkennelt) változat. Az ajánlatok bírálata/értékelése során a papír alapon 

benyújtott ajánlat az irányadó.  

Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon, hogy az elektronikusan benyújtott ajánlat teljes 

egészében megegyezik az ajánlat papír alapú példányával 

10. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

10.1 Az ajánlatok felbontásának helye:  

ORFK, 1139 Budapest, Teve u. 4-6., 120-29 iroda 

10.2 Az ajánlatok felbontásának ideje:  

2017. október 10. 10:00 óra 

10.3 Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:  

A Kbt. 68.§ (3)  bekezdésben meghatározottak szerint.  

11. A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA 

Az ajánlatok bírálatáról szóló összegezés megküldését követő 10 napos szerződéskötési 

moratórium lejártát követően, a Kbt. szerinti időkorlát között kerül sor a szerződés 

megkötésére. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a Kbt. 131.§ (8) bekezdés a) 

pontja értelmében a tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ha a nyílt 

eljárásban egy ajánlatot nyújtottak be. 

12. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA 

Határidős adásvételi szerződés a „Mobiltelefonok beszerzése” tárgyában. 

13. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

A szerződés felek által történő kölcsönös aláírását követően a termékek leszállításáig tart, 

mely nem lehet hosszabb az aláírástól számított 60 napnál. 

14. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HELYE 

1139 Budapest, Teve u. 4-6. 

15. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

 Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések és az elszámolások pénzneme jelen 

közbeszerzésben a Magyar Forint (HUF). Számlát a termékek hiánytalan leszállítását 
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követően, Ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítési igazolás birtokában, a 

szerződésben foglaltak szerint lehet kiállítani. 

 A számla kifizetésének feltétele a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő 

számla és mellékletei (kifizetési kérelem) hiánytalan beérkezése. 

 A benyújtott számla ellenértékének kifizetése a számla kézhezvételének napját követő 

30. napig, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § 

rendelkezéseiben meghatározott feltételek mellett átutalással történik. 

 Ajánlattevő köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül 

kiállítani, majd az Ajánlatkérő számára benyújtani. A számlához a teljesítésigazolást 

mellékelni kell.  

 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit 

alkalmazni kell. 

 

Ajánlatkérő az Ajánlattevő számára előleget nem fizet. 

Az Ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben 

csak az Ajánlattevőáltal elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be [Kbt. 

135. § (6) bekezdés]. 

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában 

foglaltakra a kifizetéseket illetően. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a kifizetéseket illetően a Ptk. 6:155.§-ra és 

,a 6:130.§-ra. 

 A finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet 

tartalmazza. 

16. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK 

Az ajánlati biztosíték mértéke: 500 000,- Ft.  

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: az ajánlati biztosíték 

teljesíthető – Ajánlattevő választása szerint - átutalással, az Ajánlatkérő bankszámlájára 

(10023002-00299114-00000000) vagy az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy 

biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított 

kézfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre 

bocsátásnak határideje megegyezik az ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati 

biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot befűzés nélkül kell az ajánlathoz 

zárt borítékban csatolni. Amennyiben Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bankszámlára történő 

utalással kívánja biztosítani, abban az esetben az utalás közlemény rovatában a következőt 

kérjük feltüntetni: Ajánlati biztosíték ORFK Mobil telefon. 

 

1. Az ajánlati biztosítékot vissza kell fizetni 

a) az ajánlattevők részére az ajánlattételi felhívás visszavonását, ajánlatának érvénytelenné 

nyilvánítását, vagy az eljárás eredményéről az ajánlattevőknek megküldött értesítést követő tíz 

napon belül; 

b) a nyertes ajánlattevő, valamint a második legkedvezőbb ajánlatot tevő részére a 

szerződéskötést követő tíz napon belül, kivéve, ha a biztosíték az ajánlati felhívás szerint a 

megkötött szerződést megerősítő mellékkötelezettséggé válik. 
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2. Ha az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához kötötte, a pénzben 

teljesített ajánlati biztosíték kétszeres összegének, egyéb esetekben az ajánlati biztosíték 

mértékének megfelelő összeg tíz napon belüli megfizetésére köteles 

a) az ajánlattevők részére, ha az eljárás eredményéről az ajánlati kötöttség felhívásban 

meghatározott vagy meghosszabbított fennállásának ideje alatt nem tájékoztatja az 

ajánlattevőket; 

b) a nyertes ajánlattevő, valamint a második legkedvezőbb ajánlatot tevő részére, ha a 

szerződést nem köti meg, kivéve az alábbi esetben: 

4.Ha az ajánlatkérő az ajánlati kötöttség lejártát megelőzően az ajánlattevőket ajánlataik további 

fenntartására kéri fel, és valamely vagy az összes ajánlattevő nem tartja fenn ajánlatát, a 

biztosítékot - a 2. pont alkalmazása nélkül - vissza kell fizetni az ajánlattevő nyilatkozatának 

kézhezvételét, illetve az eljárás eredményéről az ajánlattevőknek megküldött értesítést követő 

tíz napon belül. Az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőket az ajánlatkérő az ajánlat további 

fenntartására vonatkozó felkérésben felhívja az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az 

addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására. 

 

Az ajánlati biztosítékra a Kbt. 54.§- ban foglalt rendelkezések az irányadóak. 

17. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

17.1 KÉSEDELMI KÖTBÉR, MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR 

17.2 Késedelmi kötbér 

 

17.3 Amennyiben Ajánlattevő kötelezettségét a Szerződés szerinti teljesítési határidőben 

nem teljesíti, úgy Ajánlatkérő minden késedelemmel érintett naptári napra, késedelmi kötbérre 

jogosult. A késedelem időtartamába a vis maior és Ajánlatkérői késedelem időtartama nem 

számít bele. A késedelmi kötbér alapja a határidőre le nem szállított mennyiségű termék nettó 

– ÁFA nélküli – szerződéses értéke, mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér 

alap 1 (egy) %-a, maximuma az érintett termék(ek) nettó ellenértékének 20 (húsz) %-a. A 

kötbér maximum elérése esetén az Ajánlatkérőa szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

 

17.4 Ajánlatkérő felhívására Ajánlattevő a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, 

hibás / hiányos, szerződésnek nem megfelelő terméket Ajánlatkérő igénybejelentésétől 

számított 20 (húsz) naptári napon belül köteles kicserélni vagy kijavítani. A kijavítás/kicserélés 

megtörténtének időpontjáig Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult, ezek hiányában azonban 

Ajánlattevő a szerződést felmondhatja, és meghiúsulási kötbérre jogosult. 

 

17.5 Meghiúsulási kötbér 

Nem teljesülés, valamint 20 (húsz) napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén a szerződést 

Ajánlatkérő azonnali hatállyal felmondhatja, valamint meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek 

mértéke a szerződés meghiúsult részéhez tartozó nettó szerződéses ár 20 (húsz) %-a. Vevő 

meghiúsulási kötbérre az annak alapjául szolgáló szerződésszegés beálltától jogosult.  

 

17.6 A szerződést biztosító mellékkötelezettségek – a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének 

megfelelően – abban az esetben érvényesíthetők, ha Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, 

megszegi a szerződést. 

 

17.7  A kötbér összegét az Ajánlatkérő jogosult bármely, Ajánlattevő részére járó fizetési 

kötelezettsége összegébe beszámítani, vagy amikor a levonás alapjául szolgáló fizetési 
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kötelezettség bármely okból nem áll fenn, úgy az Ajánlattevő részére kibocsátott 

kötbérszámlával érvényesíteni. 

 

17.8 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a szerződésben rögzített teljesítési 

határidő pontos betartására, különös tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 97. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a jogosan követelt kötbérkövetelésétől 

eltekinteni nem tud. 

 

17.9  Ajánlatkérő jogosult a kötbért meghaladó kárigényét érvényesíteni Ajánlattevővel 

szemben. Ajánlattevőt a késedelmi kötbér esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a 

teljesítés alól. 

18. RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT LEHETŐSÉGE, VAGY KIZÁRÁSA 

Ajánlatkérő részajánlat tételi lehetőséget nem biztosít, mivel a beszerzendő eszközök 

minden leszállítandó terméke, alkatrésze, kiegészítője egy egységet kell képezzen a 

műszaki leírásban meghatározott követelmények szerint, ezért a beszerzés tárgya nem 

bontható részekre.  

 

Többváltozatú ajánlat nem tehető. 

19. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

19.1 A szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági alkalmasság:- 

19.2 A szerződés teljesítésére való műszaki, szakmai alkalmasság:  

M1.  

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint 

ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három 

év (36 hónap) legjelentősebb, beszerzés tárgyához kapcsolódó eszköz szállításait. 

Az alkalmasságot, a Részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2), (3a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően. 

Az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legjelentősebb, 

a közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetése. A 

referenciaigazolást/referencianyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal kell 

kiállítani/kiállíttatni: 

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év, -hónap, -napban megadva)), 

- a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és 

elérhetősége), 

- a szállítás (szerződés) tárgya, 

- szerződés keretében szállított termékek megnevezése (gyártmány, típus megadása)  

- szállított termékek mennyisége (több típus esetén a mennyiséget típusonként kell 

megadni) (amennyiben a szerződés teljesítése során nem kizárólag az alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó termék szállítására került 

sor, a nyilatkozatban meg kell adni a szállítás mennyiségéből milyen értékű az 

alkalmasság igazolására vonatkozó mennyiség), 

- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-

e. 
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Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 

számított 3 évben összesen nem rendelkezik olyan mobiltelefonok szállítását tartalmazó 

szerződésszerűen teljesített szerződésekkel (referenciákkal), , amelyek beszerzési mennyisége 

összesen eléri, vagy meghaladja: 200 darabot.  

Ajánlatkérő az igazolások benyújtását az ajánlatok értékelését követően a Kbt. 69.§ (4) 

bekezdésnek megfelelően fogja kérni. 

Ajánlattevő(k) amennyiben ajánlatában kapacitást nyújtó szervezetet vesz igénybe a Kbt. 65. § 

(7) bekezdése szerinti kell az ajánlatában bemutatnia. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges 

tartalommal is meg kell tenni.  

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint 

az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 

történő megfelelést, a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint. Az ajánlattevőnek 

csatolnia kell az ajánlatában 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. 

Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 

megfelelhetnek a Kbt. 65.§(6) bekezdésében előírtak szerint. 

20. KIZÁRÓ OKOK 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62 § (1) bekezdés g)-k) , m) és q) 

pontjában meghatározott bármely kizáró ok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet 

továbbá ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 

gazdasági szereplő akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és c) pontjában 

meghatározott kizáró ok fennáll. 

Igazolás módja 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 17. §-ban foglaltak szerint, ajánlattevőnek ajánlatában 

egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt 

kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Rendelet 

8.§ i) pont ib alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.  

 Az alvállalkozó és adott esetben résztvevő más szervezet vonatkozásában az 

ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett 

gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró 

okok. 

 Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy 

nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáróokok hatálya alá eső 

alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az eljárásban az 

ajánlatkérő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 

21. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  

1) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a közbeszerzési eljárásban nemalkalmazza a 

Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 

2) Az ajánlatot 1 példányban „eredeti” megjelöléssel cégszerűen (vagy szabályszerű 

meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, 

roncsolásmentesen, nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint 

tartalomjegyzékkel ellátva kell lezárt csomagolásban benyújtani. Az ajánlat aláírása alatt 
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ajánlatkérő az ajánlattevő által tartalommal bíró oldalak aláírásra jogosult általi aláírását 

tekinti. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" megjelölésnek. Az eredeti, aláírt 

ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkennelve, elektronikus 

adathordozón 1 példányban (CD vagy DVD,  az  e l ek t ro n i kus  ad a th o rd ozó n  e l  

k e l l  h e l yez n i  az  a j án l a t i  á ra t  a l á t ám asz t ó  t áb l áza t o t  ex ce l  

f o rm á tum b an )  is nyújtsák be az ajánlattal közös csomagolásban. Eltérés esetén az 

eredeti jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak. 

 

A csomagolásra rá kell írni: „Mobiltelefonok beszerzése”– ajánlat”, „Felbontani 

kizárólag az ajánlatban meghatározott határidő lejártakor szabad.”, „Ajánlattételi 

határidő 2017.október 10. 10:00 óra”, valamint az ajánlattevő nevét és címét. 

A személyesen leadott, valamint a postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor 

tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi 

kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. Ajánlatkérő általi kézhezvétel időpontja az az 

időpont, amikor az 1) pont szerint megadott kapcsolattartónál az ajánlat beérkezése 

regisztrálásra került. Az ajánlat munkanapokon 8.00 – 16.00 óra, pénteki munkarend 

esetében 8.00 – 13.00 óra, az ajánlattételi határidő napján 8.00 – 10.00 óra között nyújtható 

be. A postai úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből 

eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postai küldemények feladásánál figyelembe kell 

venni, hogy a közigazgatásban működik a Kormányzati Érkeztető Rendszer. A rendszerbe 

érkezést követően a feladott csomag a címzetthez való eljutása legalább 3 napot igénybe 

vehet. A borítékon fel kell tüntetni „Közbeszerzéssel kapcsolatos küldemény”. 

Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel 

ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti 

felbontásáért. A futár útján történő továbbítás esetére a postai küldemények 

vonatkozásában meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek 

ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, 

ajánlatkérő elkésettnek tekinti. 

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

ajánlattevőt terheli.  

4) A Kbt. 35 § (1)-(9) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is nyújthat 

be ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek 

ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni 

olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlati felhívást 

Ajánlatkérő a Kbt. 35.§(8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételt 

nem köti gazdálkodó szervezet alapításához. 

 

5) Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó, az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – 

jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás 

tényét, körülményeit, valamint az alkalmasság igazolása során felhasználni kívánt adatot 

is bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási 

szerződést, átalakulási cégiratokat is.  

6) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, ajánlattevő, vonatkozásában az 

ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 

érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Az ajánlathoz szükséges csatolni a 

nyilatkozatot a mellékletként csatolt nyilatkozatminta tartalmának megfelelően. 

7) Ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 

vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy képviseleti 
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jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok 

aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti 

aláírási-mintát eredeti vagy egyszerű másolatban. Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem 

jogosult, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdése szerinti 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni. Amennyiben az 

ajánlatkérő által kért cégkivonat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti 

céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető és az ott fellelhető 

adatok 60 napnál nem régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható 

cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az 

ajánlatban utalni kell. 

8) Ahol a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a 

közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha 

jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő 

előírhatja az olyan nyilatkozat eredeti vagy - ha az ajánlatkérő lehetővé teszi - hiteles 

másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének 

alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló 

nyilatkozat). Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) 

bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti 

nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.  

9) Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, 

csak akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A nyertes 

ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és 

- ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a 

bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 

nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt 

alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az 

általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

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

dokumentumok kerülnek benyújtásra, a magyar nyelvű fordítás csatolása kötelező. 

Ajánlatkérő nem követeli meg hiteles fordítás benyújtását, az ajánlattevő általi felelős 

fordítást is elfogadja. A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy 

meghatalmazottjának alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: "A magyar 

nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen 

nyelvű eredeti iratok tartalmával." Az ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű 

fordítás megfelelő legyen. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát 

vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű 

fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát 

veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti 

eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.  

11) A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő magyarországi 

helyi idő szerint értendő. 

12) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az 

eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, 

írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet e-mailben a pasztoriren@orfk.police.hu 

és másolatban a pasztorzol@police.hu címen. Az e-mail tárgyában kérjük kifejezetten 

megjelölni: „Kiegészítő tájékoztatás kérése  Mobil telefon beszerzés beszerzés”. A feltett 

kérdéseket e-mailen szerkeszthető formátumban (*.doc) is meg kell küldeni, meggyorsítva 

ezzel a válaszadást. A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kéréskor meg kell adni legalább 

mailto:pasztoriren@orfk.police.hu
mailto:pasztorz@police.hu
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az alábbi információkat: név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve, levelezési 

cím, telefonszám, fax szám, elektronikus levelezési cím. 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül 

adja meg. 

A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszokat ajánlatkérő (faxon, vagy e-mailen) 

megküldi valamennyi ajánlattételre felkért gazdasági szereplő részére. 

A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a dokumentáció részévé válnak, ezért azokat 

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

benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni. 

13) A Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett 

nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a 

kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, eredeti aláírt formában. A szerződést biztosító 

mellékkötelezettségeket - meghatározott mértékű késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér 

valamint jótállási kötelezettség- a közbeszerzési dokumentumok IV. fejezete a Szerződés 

tervezet tartalmazza. 

14) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti cégszerűen 

aláírt nyilatkozatát, az ott meghatározott tartalommal. 

15) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes 

visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 

tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok 

elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

16) Az ajánlatot ajánlattevőnek a felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott 

tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 

17) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint, ami 

tartalmazza a  Kbt.68.§ (4) bekezdés szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe 

(székhelye, lakóhelye), valamint az értékelésre kerülő ellenértéket.  

18) A Kbt. 67 § (1) bekezdés szerinti dokumentumban a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, 

hogy a kizáró okok nem állnak fenn. 

19) Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz 

igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1) bekezdés b), c), g)-k), m) és q) pontok 

szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.  

20) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolni kell a szakmai ajánlatot és a szakmai ajánlatot 

alátámasztó ajánlati ártáblázatot. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak fogadja el a 

közbeszerzési dokumentumokban minta mellékletként csatolt ajánlattevő által kitöltött 

megfeleltetési táblázatot.  

21) Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 66.§(6) bekezdés szerinti nyilatkozatot. 

22) Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania az átláthatósági nyilatkozatot, azon 

ajánlattevő ajánlata, amely a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint nem minősül 

átláthatónak, érvénytelen. 

23)  Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53.§ (5) bekezdés, valamint a 

168/2004. (V.25) Korm. rendelet 8. §(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az eljárást 

eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a központi beszerző szervezet által megkötött 

keretszerződés vagy keretmegállapodás az ajánlattételi határidő leteltét követően hatályba 

lép.  

 Az ajánlati felhívás megküldésének napja: 2017. szeptember 29. 
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II. ÚTMUTATÓ 

(az ajánlat benyújtásával kapcsolatban) 

 

1. Az ajánlat költségei: Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő 

valamennyi költséget az ajánlattevőnek kell viselnie.  

2. Az ajánlat nyelve: Az ajánlat nyelve a magyar. Az ajánlathoz kapcsolódó valamennyi 

iratot, nyilatkozatot és mellékletet magyar nyelven kell elkészíteni, az ajánlathoz csatolni. 

Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal 

együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. 

A dokumentáció kizárólag az ajánlat összeállításához elengedhetetlenül szükséges 

információkat, valamint a nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok mintáit 

tartalmazza. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az 

ajánlatkérő által megadott összes követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő köteles 

a megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni. Amennyiben 

az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban foglaltak nem egyértelműek, az 

ajánlattevő kötelessége kiegészítő tájékoztatásért fordulni ajánlatkérőhöz.  

3. Az ajánlati kötöttség: Az ajánlattevő az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi 

határidő lejártától kötve van. Ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik, 

és azt követő 60 napig tart. Az ajánlattevő az ajánlat kötöttség ideje alatt - amely 

kiterjeszthető - kötve van ajánlatához. 

4. Kapcsolattartás 

A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevő, 

illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában 

joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál 

megjelölt faxon, postai úton, e-mailben vagy közvetlen kézbesítés útján küldött 

bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az 

ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő részére 

joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az 

ajánlatkérő részére bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a bejelentés eredeti 

példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg 

adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 

A Közbeszerzési eljárásban az írásbeli nyilatkozatok teljesíthetőek: 

a) közvetlen kézbesítés útján; 

b) faxon; 

c) elektronikus úton; 

Ajánlatot benyújtani faxon, elektronikus úton nem lehet. 

5. Az ajánlat 

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban 

meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és 

benyújtania. 
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6. Formai követelmények 

A papír alapú példányt kötött vagy fűzött formában, oldalait (vagy lapjait) folyamatos 

számozással ellátva, az oldal-, illetőleg lapszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel 

kell benyújtani. 

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az 

ajánlattevő által tett hiba-kiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az 

ajánlatot aláíró személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk. 

Az ajánlat részét képező nyilatkozatokat az ajánlattevőnek (vagy az arra jogosultnak) 

cégszerűen alá kell írnia. 

Az ajánlatot zártan, írásban, roncsolás mentesen, nem bontható kötésben, folyamatos 

oldal-, vagy lapszámozással ellátva, az oldal-, vagy lapszámokat is feltüntető 

tartalomjegyzékkel kell benyújtani. 

Ajánlatkérő roncsolás mentesen, nem bontható kötésnek tekinti például azt is, ha az 

ajánlatot az ajánlattevő zsinórral, lapozhatóan összefűzi, a csomót matricával az ajánlat 

első vagy hátsó lapjához rögzíti, a matricát lebélyegzi, az ajánlattevő részéről erre 

jogosult aláírja, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán 

van. Ajánlatkérő előzőektől eltérő minden más egyéb kötést, fűzést is elfogad. 

7. Üzleti titok 

44. § (1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, 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 a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége 

szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot 

tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen 

alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és 

milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott 

indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti 

titoknak különösen 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 

nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező 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 az (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

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

értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) 

bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 
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(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, 

lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a 

továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési 

szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés hatálya 

alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) 

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká 

nyilvánítása során az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő 

hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő 

tartalmú dokumentum benyújtására. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (1) bekezdés f) pontjára, 

melyben foglalt rendelkezések megsértése ajánlatuk érvénytelenítését vonja maga után. 

 

8. Az ajánlatok bírálata 

 A hiánypótlás és felvilágosítás kérés 

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárás eredményéről szóló döntés 

meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek 

tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő kitűzésével felhívja a kizáró okok, 

az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 

igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az 

alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 

A hiánypótlás és felvilágosítás kérés 

Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel, korlátozás nélkül 

biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található nem egyértelmű 

kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az 

ajánlattevőtől felvilágosítást fog kérni. (Kbt. 71. §) 

A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a 

többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül küldi meg az ajánlattevők 

részére, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó 

hiányokat. 

Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás 

nyújtására – a felszólításban, illetve értesítésben megjelölt – határidő van folyamatban, 

az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel 

hiánypótlásra. 

Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel le, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban 

nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások 

során már nem pótolhatók. 

Az ajánlatkérő kizárólag csak olyan felvilágosítást kér, amely az ajánlatok elbírálása 

érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányul az ajánlattevőkkel történő 

tárgyalásra. 

A kirívóan alacsony ár vizsgálata 

Ajánlatkérő az ajánlatban lévő kirívóan alacsony árat a Kbt. 72. § -ában foglaltak szerint 

vizsgálja.   

számítási hiba 



16 

 

Az ajánlatban lévő számítási hiba javítására a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerint kerül 

sor. 

9. Az ajánlati ár  

Az értékelésre kerülő ajánlati árat nettó értékben, magyar forintban kell megadni. A 

felolvasólapon szereplő nettó összegnek meg kell egyeznie az ajánlati árat 

alátámasztó táblázatban feltüntetett összesen nettó árral.  

Az ajánlati ár magában foglalja a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során 

felmerülő valamennyi költségét. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésével 

kapcsolatban egyéb díjazásra, költségtérítésre nem jogosult. 

10. Az ajánlat értékelése 

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 69.-70. § szerint bírálja el, továbbá az 

ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempont szerint értékeli. 

Az érvényesség megállapítása 

A benyújtott ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok 

megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, megállapítja, ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt 

érvénytelen. Ennek során, szükség szerint alkalmazza a Kbt. 73.-74. §-át.  

Az érvényes ajánlatokat az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott 

értékelési szempont alapján értékeli. 

Az érvényes ajánlatok értékelése 

 

A fentiek szerint megfelelőnek tekintett ajánlatokat az ajánlatkérő az eljárást megindító 

felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli. 

 

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76§ (2) bekezdés a) pontban foglaltak 

szerinti legalacsonyabb ár szempont alapján értékeli. 

11. Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről, az eljárás eredménye 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés 

szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg 

történő megküldésével teljesíti a Kbt. 79. § -ának (2) bekezdése alapján. 

A Kbt. 131. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 

összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő 

ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. 

12.  Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 

Jelen közbeszerzési dokumentumokban szereplő mellékletek mintaként szolgálnak, 

amelyek segítséget nyújtanak az ajánlat összeállításához. A mellékletek konkrét tartalmát 

az ajánlatból következő egyedi szempontok szerint ajánlattevőnek kell kialakítania, de a 

minták felhasználhatóak azok elkészítéséhez. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 

közbeszerzési dokumentumokban nem minden, az eljárás során benyújtandó dokumentum 

szerepel. Az ajánlat összeállítása az ajánlattevő felelőssége, ennek során nem csak az 

eljárást megindító felhívásban, kiegészítő tájékoztatásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban foglaltakat kell figyelembe venni, hanem a vonatkozó jogszabályi 

előírásokat is. 
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Ajánlattevő felelőssége a Kbt., valamint az ajánlati felhívásnak megfelelő tartalmú 

nyilatkozat benyújtása akkor is, ha ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott nyilatkozat 

minta nem megfelelő. 

Az igazolásokat, illetve nyilatkozatokat – lehetőség szerint – az alábbi táblázat szerinti 

sorrendben kérjük benyújtani. 

Sorsz. Igazolás / nyilatkozat megnevezése 

Kapcsolódó 

melléklet 

megnevezése 

1 Tartalomjegyzék  

2 Felolvasólap és a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat 1. sz. melléklet 

3 
Nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló törvény szerinti minősítésről 
2. sz. melléklet 

4 Nyilatkozat alvállalkozó igénybe vételéről 3. sz. melléklet 

5 Nyilatkozat a Kbt. 62.§.(1) bekezdés b-c), g-k) és m) és q) pontjaról 4. sz. melléklet 

6 Nyilatkozat a Kbt. 67. §(4) bekezdése szerint 5. sz. melléklet 

7  Nyilatkozat az elektronikus példány egyezőségéről 6. sz. melléklet 

8 Cégokmányok  

9 Megállapodás (közös ajánlattételről) – amennyiben releváns 
Útmutató 11. 

pontja szerint 

10 Nyilatkozat az átláthatóságról 7. sz. melléklet 

11 Nyilatkozat a Kbt. 62.§.(1) bekezdés k) pont kb) alpont szerint 8. sz. melléklet 

12 Nyilatkozat a változásbejegyzésről 9. számú melléklet 

13 Megfeleltetési táblázat, műszaki ajánlatként kötelezően benyújtandó 
10. számú 

melléklet 

15 

Egyéb dokumentumok, amelyek benyújtását az ajánlati felhívásban 

vagy a dokumentációban ajánlatkérő előírta, vagy arra a Kbt. vagy 

más jogszabály kötelezi az ajánlattevőt. 

 

 

Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű irat kerül becsatolásra, a vonatkozó fordítást – az 

ajánlati felhívásban meghatározott módon – az idegen nyelvű irat mögé kell becsatolni. 

13. Az ajánlatban nem igazolt tények, adatok, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő 

magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból 
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ingyenesen jogosult és amely nyilvántartások a Hatóság útmutatójában nem 

szerepelnek 

A kizáró okok igazolásának kivételével szükséges megjelölni és felsorolni az ajánlatban 

nem igazolt tényeket, adatokat, továbbá, azt hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó 

nyilvántartás és elektronikus nyilvántartás esetén, hogy mi az elérési út. 

 

Az ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az 

ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, 

amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 

 

Közbeszerzési Hatóság 

1026 Budapest, Riadó utca 5. (1525 Budapest, Pf. 166.) 

Tel.: +36 1 882-8501 

Fax: +36 1 882-8503 

Honlap: www.kozbeszerzes.hu http://kozbeszerzes.hu/mutat/1256/  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Tel.: +36 1 795-1400 

Fax: +36 1 795-0716 

Honlap: www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 

 

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szervének Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelősége 

1036 Budapest, Váradi u. 15. 

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. 

Tel: +36 1 323-3600 

Fax: +36 1 323-3602 

E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu  

 

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Tel.: +36 1 476-1100 

Fax: +36 1 476-1390 

Honlap: www.antsz.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. 

Tel.: +36 1 301-2900 

Fax: +36 1 301-2903 

Honlap: www.mbfh.hu 

 

  

http://www.kozbeszerzes.hu/
http://kozbeszerzes.hu/mutat/1256/
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
mailto:budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
http://www.antsz.hu/
http://www.mbfh.hu/
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 

Paraméter Elvárás 

Platform 

 

legalább Android 4.4, magyar nyelvű 

Technológia 

 

GSM/HSPA/LTE 

Képernyő 

 

legalább 4,3” képátlójú, ujjal és tollal kezelhető 

multipont touch screen 

Processzor minimum négy magos, 1,2 Ghz órajel 

Memória (RAM) legalább 1,5GB 

Tárterület (ROM) minimum 32 GB, amelyből minimum 2 GB-nak 

elérhető/szabad belső memóriának kell lennie 

Külső méretek maximum 160mm x80mm x15mm 

Súly maximum 160g 

Fizikai gombok minimálisan táp on/off, hangerő, lezár/kinyit 

Adatátvitel HSxPA/UMTS/EDGE/GPRS hálózattól függően 

Adatátviteli sebesség minimum 4,7 Mbps  

Működési frekvencia legalább 900/1800/1900 GSM 

Egyéb wireless Wifi IEEE 802.11 b/g/n, min. WPA2 erősségű 

védelem 

Vezetékes kapcsolat micro USB 

Helymeghatározás A-GPS 

Képkészítés legalább 5,0MPx felbontás a Fő kamera esetében 

Szinkronizálás NFC, Bluetooth, Wifi és USB-mikro USB 

adatkábel 

Akkumulátor legalább 2000 mAh 

Üzemidő akkumulátorról Aktív használattal minimum 8 óra, készenléti 

üzemben min. 48 óra 

Tartozékok ~230 v hálózati töltő, adatkábel, fülhallgató, A 

készülék „hord helyzetében” (zsebben) karcolások 

elleni védelmet biztosító tok. 

Fizikai védelem Víz-, por-, ütésálló készülék, vagy hordtok 

biztosításával (hordtok esetén a készülék ajánati 

árának tartalmaznia kell a hordtokot) 

jótállás időtartama minimum 12 hónap 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 

 

 

IV. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 

 

         

HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

tervezet 

 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

Név:    Országos Rendőr-főkapitányság 

Székhely:              1139 Budapest, Teve utca 4-6. 

Adószáma:  15720890-2-51 

Azonosítószám:           721538 

Képviseli:  Kovács István r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos, gazdasági 

országos rendőr-főkapitány helyettes 

mint vevő (a továbbiakban: Vevő), 

 

 

Név:    

Székhely:     

Adószáma:    

Cégjegyzékszám:         

Bankszámlaszáma:       

Képviseli:   

mint eladó (a továbbiakban: Eladó),  

 

együttesen felek (a továbbiakban: Felek) között, az alulírott helyen és napon az alábbi 

feltételekkel. 

 

1. Előzmények 

1.1.  Az Országos Rendőr-főkapitányság, „Mobiltelefonok beszerzése” tárgyában 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik 

Rész (uniós értékhatár alatti eljárásrend) szerinti, a Kbt. 113.-114. §-ban foglalt 

eltérésekkel, a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával, közbeszerzési eljárást 

bonyolított le. 
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Ezen eljárásban Eladó érvényes és nyertes ajánlatot tett. Az ajánlati felhívás (1. számú 

melléklet), a közbeszerzési dokumentumok (2. számú melléklet), valamint Eladó 

ajánlata (3. számú melléklet) jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A 

fenti előzményekre tekintettel Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 

egymással a jelen szerződést kötik meg. 

 

1.2.      Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződéskötést megelőző 

közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, a 

Vevő követelményeit megismerte, azok tartalmát elfogadta. Minden az ajánlattételhez 

szükséges és rendelkezésre álló információt megkapott, és a szerződés rendelkezéseit 

mindezekre tekintettel magára nézve kötelezőnek elfogadta. 

 

1.3.      Felek megállapítják, hogy a közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatban 

meghatározott műszaki, szakmai tartalom egymást kölcsönösen kiegészíti és 

magyarázza. Amennyiben a közbeszerzési eljárás dokumentációi, továbbá az ajánlatban 

meghatározott műszaki, szakmai tartalom eltérést, ellentmondást tartalmaznak, akkor 

minden esetben a Vevő számára kedvezőbb megoldás az irányadó. 

 

1.4.      Vevő kijelenti, hogy a szerződés megkötése előtt minden, az általában elvárható 

mértékben általa felismerhető lényeges körülményről tájékoztatta Eladót. 

 

2. Szerződés tárgya, mennyisége 

 

2.1.     A szerződésben és annak mellékleteiben foglalt feltételekkel Eladó eladja, szállítja, 

Vevő pedig megvásárolja 279 (kettőszázhetvenkilenc) db ………………mobiltelefont. 

 

2.2.     A szállítandó eszközökkel szembeni részletes követelményeket a Műszaki Leírás 

részletesen tartalmazza, melyet a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmaz.  

 

3. Eladó jogai és kötelezettségei 

 

3.1.      Eladó köteles a Vevő részére a Műszaki Leírásban foglaltak szerint, jelen 

szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően az eszközöket leszállítani a 

teljesítési határidőn belül. 

 

3.2.     Eladó az eszközök szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, 

rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi iratot, dokumentációt, különösen 

a kezelési, használati útmutatót, a forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó 

okmányokat, műszaki leírást, az oktatási anyag írott dokumentációját a Vevő részére 

átadni, illetve elektronikus úton is elérhetővé tenni. 

 

3.3.      Eladó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI törvény 3. § szerinti átlátható szervezetnek minősül, és a szerződés hatálya alatt 

e minőségét fenntartja. E rendelkezés megkerülésével kötött szerződés semmis. 

 

3.4.     Eladó vállalja, hogy együttműködik Vevő munkatársaival a leszállított eszközök 

szerződésszerű átvétele, érdekében. Eladó köteles a teljesítés előtt legalább 3 (három) 

munkanappal Vevővel egyeztetni a szállítás időpontjáról.  
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3.5.     Eladó kijelenti, hogy olyan letelepedése szerinti országban bejegyzett gazdasági 

társaság, amely üzletszerű gazdasági tevékenység keretében, valamint a szükséges 

szakhatósági engedélyek birtokában jogosult a szerződés teljesítésére és egyben 

szavatol azért, hogy a határidőre történő teljesítéséhez rendelkezik a megfelelő 

személyi, tárgyi és technikai feltételekkel. 

 

3.6.     Eladó köteles Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. 

Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Eladó a felelős. 

 

3.7.     Eladó köteles a Vevő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközt 

szállítani. Eladó szavatol azért, hogy a szerződés keretében átadásra kerülő eszközök 

per-, teher- és igénymentesek, és kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező 

termékek megfelelnek a vonatkozó hatályos jogszabályok, szabványok előírásainak. 

 

3.8.      Eladó felelős az alkalmazottainak és a teljesítés során igénybe vett közreműködők 

(vagy Kbt. szerinti alvállalkozók) magatartásáért a Vevő székhelyén. Vállalja, hogy 

betartja a Vevő székhelyére történő belépésre vonatkozó, a Vevő által vele közölt 

biztonsági szabályokat és korlátozásokat. 

 

3.9.       Eladó a szerződés teljesítése során igénybe vett közreműködőkért úgy felel, mintha 

a teljesítést maga végezte volna, illetve a közreműködő személy (szervezet) 

jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely a nélkül nem 

következett volna be. 

 

3.10. Eladót, alkalmazottait, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, 

egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli a szerződés teljesítése során, 

azzal összefüggésben tudomásukra jutott, birtokukba került minden olyan nem 

nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, információ, dokumentum 

tartalma vonatkozásában, amelyek nyilvánosságra hozatala Vevő hivatali, üzleti vagy 

egyéb érdekeit sértené. 

 

3.11. A titoktartási kötelezettség jelen szerződés megszűnésétől számított 3 (három)  

évig áll fenn. A titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseknek az Eladói 

alkalmazottak, közreműködők részéről történő megismertetése, betartásának 

ellenőrzése az Eladó kötelezettsége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra 

hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges 

költségek – az esetlegesen fennálló felelősségen túl –  

az Eladót terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben 

általában elvárható. 

 

3.12. Eladó jelen szerződésből származó jogait, kötelezettségeit nem 

engedményezheti, vagy ruházhatja át harmadik személyre a Vevő hozzájárulása nélkül. 

 

3.13. Eladó vállalja, hogy a megrendelt eszközöket szállításra alkalmas 

csomagolásban Vevő objektumába, saját költségén leszállítj. Eladó köteles az 

eszközöket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen károsodás, 

szennyeződés, sérülés ne érje. A szállítás során keletkezett károkért felelősség az 

Eladót terheli. 
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3.14. Eladó köteles a Vevőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban 

megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását 

bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg. A bejelentéssel együtt az 

Eladónak nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 

nem áll a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alatt. A szerződés teljesítésében 

résztvevőkkel kapcsolatban a Kbt. 138.-140. §-ában foglaltak az irányadók. 

 

3.15. Az ellenszolgáltatás késedelmes megfizetése esetén az Eladó a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § szerinti 

késedelmi kamatra jogosult. Amennyiben Vevő fizetési kötelezettségének a nem 

megfelelően kiállított számla, vagy az azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud 

eleget tenni, úgy ez a Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelését kizárja. 

 

4. Vevő jogai és kötelezettségei 

4.1.  Vevő köteles a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat 

feltételeket az Eladó részére biztosítani. Vevő köteles minden olyan intézkedést 

megtenni, illetve közreműködni, amely az Eladó teljesítését elősegíti. 

4.3.  Vevő Eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles –az –eszközöket átvenni, 

az átvételt megfelelően igazolni és a vételárat megfizetni. 

 

5. Teljesítés helye és időbeli hatálya 

 

5.1.     A teljesítés helye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 

 

5.2.     A szerződés időbeli hatálya: A szerződés a Felek által történő kölcsönös aláírás napján 

lép hatályba és mindkét fél szerződésszerű teljesítéséig hatályos. A jótállásra és 

szavatosságra vonatkozó rendelkezések a teljesítés után is hatályban maradnak. A felek 

megállapítják, hogy a szerződés hatálya megszűnik, amennyiben a Közbeszerzési és 

Ellátási Főigazgatóság, mint központi beszerző szervezet jelen szerződés tárgyában 

keretmegállapodás kerül megkötésre és lép hatályba.  

 

5.3.     A teljesítési határidő: A szerződés aláírásától számított 60 (hatvan) naptári nap. 

 

5.4.     Eladó köteles az ajánlatában foglaltak alapján és a szerződés mellékletét képező listában 

szereplő eszközöket a Vevővel előzetesen egyeztetett időpontban, de legkésőbb a teljesítés 

határidején belül átadni, illetve teljesíteni. 

 

6. A teljesítés módja 

 

6.1.     Az Eladó a Vevőt – kapcsolattartója útján – a szállítás időpontjáról legalább 3 (három) 

munkanappal korábban köteles értesíteni. Szállításra csak előzetes egyeztetésnek 

megfelelően és csak munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7:30-16:00 óra között, pénteken 

7:30-13:30 óra között van lehetőség. Amennyiben a teljesítés napja nem munkanapra esik, 

úgy a teljesítést a következő munkanapon kell végrehajtani, ezt a napot a visszaigazolásban 

meg kell jelölni. 

 

6.2.     Eladó jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőig köteles Vevőnek átadni 

elektronikus adathordozón és papír alapon a magyar nyelvű „hibaelhárítási útmutatót”, 
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valamint egy-egy példányban „felhasználói útmutatót”. Köteles átadni egyidejűleg a 

jótállással kapcsolatos valamennyi dokumentumot is. 

 

6.3.     Felek rögzítik, hogy az átadás-átvétel időpontjának azt az időpontot tekintik, amikor az 

eszközöket az Eladó a teljesítési helyre leszállítja, és az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a 

helyszínen Vevő képviselője aláírja, illetve a teljesítési igazolás kiállításra kerül. 

 

6.4.     A szállított termékek mennyiségi átvétele:  

 

Felek rögzítik, hogy Eladó a leszállított termékhez 1 (egy) darab szállítólevelet köteles 

mellékelni 3 (három) példányban. 

 

6.5.      A szállítólevél tartalmazza: 

a) a Vevő nevét, 

b) a szerződés számát, 

c) a termék pontos megnevezését, típusát, 

d) a leszállított mennyiséget (csomagonként pontos darabszám megjelölésével), 

e) szállítás időpontját, 

f) a leszállított termékek egységárát, 

g) a leszállított termékek összárát, 

h) átadás-átvétel helyszínét, 

i) esetleges észrevételeket, megjegyzéseket, 

j) a Vevő, mint átvevő képviselőjének bélyegzővel ellátott aláírását, 

k) Vevő képviselőjének megnevezése. 

 

6.6.     Vevő képviselője a teljesítés során, szállítólevél alapján csak azt ellenőrzi, hogy Eladó a 

szerződésnek megfelelő terméket a megfelelő mennyiségben szállította-e, ez az ellenőrzés 

nem minősül a leszállított termék tételes minőségi átvizsgálásának. 

 

6.7.     Felek rögzítik, hogy Vevő a szállítólevél aláírásával veszi át a terméket, amely egyben a 

kárveszély átszállásának az időpontja is.  

 

6.8.     Mennyiségi átvétel Megtagadása 

Vevő az átvételt az alábbi esetekben tagadhatja meg: 

a)  az áruhoz nem került csatolásra szállítólevél, 

b) a szállítólevél nem megfelelő, azaz nem a Szerződésben meghatározott adattartalommal 

került kitöltésre, 

c) az áru egyértelmű azonosításra, elfogadásra nem alkalmasak. 

 

6.9.     Amennyiben a Szerződés…. pontja szerint az átvétel megtagadásra kerül sor, arról 

jegyzőkönyvet kell készíteni. Ez esetben Vevő jogosult Eladóval szemben a Szerződés …. 

pontja szerinti jogkövetkezményeket alkalmazni. 

 

7. A teljesítés igazolása 

  

7.1.     Vevő képviselője teljesítéskor a terméket a leszállítástól számított legkésőbb 5 (öt) 

munkanapon belül tételesen átvizsgálja. Felek rögzítik, hogy a Szerződés szerinti 
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teljesítésigazolás feltétele a Szerződésben foglaltaknak megfelelő határidőben, mennyiség 

és minőség szerinti teljesítése.  

 

7.2.     Vevő a Szerződés teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról 

legkésőbb az Eladó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől 

számított 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles nyilatkozni. Szerződésszerű teljesítés 

esetén Vevő teljesítésigazolást állít ki 5 (öt) példányban, amelyből 2 (kettő) eredeti példány 

az Eladót illet meg. 

 

7.3.     A teljesítésigazolás kiadására az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági 

Főigazgatóság Informatikai Üzemeltetési Főosztály vezetője, vagy a kötelezettségvállaló 

által meghatalmazott személy jogosult. 

 

7.4.     A teljesítésigazolás kiállításának alapja a termék(ek) hiba- és hiánymentes átadás-

átvételéről kiállított, mindkét fél által aláírt szállítólevél Vevő számára átadott példánya. 

 

7.5.      Eladó csak a Szerződés 7.2. pontja szerint kiállított teljesítésigazolás birtokában 

jogosult számlát kiállítani és benyújtani.  

 

7.6.     Amennyiben Eladó szerződésszerű teljesítésének ellenőrzésére szolgáló, a Szerződés 

7.1. pontja szerinti átvizsgálás során az kerül megállapításra, hogy 

 

 nem a Szerződés, illetve nem a szállítólevél szerinti tételek kerültek leszállításra, 

 nem a Szerződés szerinti teljes mennyiség (részleges előteljesítés esetén nem az 

előzetesen egyeztetett mennyiség) került leszállításra, 

 nem került csatolásra minden, a dokumentációban meghatározott, vagy jogszabály által 

kötelezően előírt dokumentum (pl.: magyar nyelvű felhasználói tájékoztató,…stb.), 

abban az esetben 

 

7.7.     Vevő jogosult az átvételt megtagadni, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A Vevő 

által jogosan kifogásolt termékeket Eladó köteles megfelelő minőségű másik termékekre 

haladéktalanul kicserélni. Felek rögzítik, hogy az e pontban foglaltak bekövetkezése esetén 

Vevő kötbérre jogosult Eladóval szemben a Szerződés 12. pontja szerint. 

 

 Eladó felelősséggel tartozik a nem szerződésszerű teljesítésével Vevőnek okozott és kötbérrel 

nem fedezett károkért. 

 

7.8.     Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen szerződésnek mennyiségi vagy minőségi okból 

történő késedelmes teljesítése, és az ezzel összefüggésben keletkező, valamint az ismételt 

kiszállításból származó költségek viselése kizárólag Eladót terheli. 

 

7.9.     Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy az Eladót a díj kizárólag hibátlan teljesítés 

esetén illeti meg. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő által kifogásolt, és ki nem javított 

teljesítés esetén részére ellenérték nem jár. 

 
7.10. Eladó ellenértékre a szerződés tárgyát képező eszközök szerződésszerű szállítását 

követően jogosult azzal, hogy az ellenérték kifizetése Vevő által kiállított 

teljesítésigazoláshoz kötött. A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint 

történik. 
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8. A fizetendő ellenérték 

 

8.1.     Felek megállapodnak, hogy Eladót a szerződésben megjelölt feltételek hibátlan 

teljesítése esetén a szerződés .3.számú mellékletében meghatározott árak alapján az alábbi 

ellenérték illeti meg: 

 

 Mobiltelefonok, nettó …………….,- Ft/db/egységár/, azaz ……………. forint 

/darab,  

 összesen /279 darab x egységár/ nettó …………..,- Ft + 27 % ÁFA (………..,- Ft), 

azaz ………………………. forint + …………………….. forint, azaz 

 összesen bruttó …………………,- Ft, azaz …………………………….. forint. 

 

8.2.     Eladó a számla kiállítására jogosulttá válik az eszközök tekintetében, ha a szerződés 

tárgyát képező valamennyi eszközt leszállította és az ezt igazoló teljesítési igazolást 

megkapta. 

 

8.3.     Szerződésszerű teljesítés esetén Eladó a teljesítési igazolásokkal összhangban köteles a 

vonatkozó számláját Vevő nevére és címére kiállítani és a teljesítési igazolás 

kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül 1 (egy) eredeti és 2 (kettő) 

másolati példányban benyújtani. 

 

8.4.    A nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről nem 

értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amely a Vevőt a szerződéskötés 

következményeként megilleti. 

 

 

9. Fizetési feltételek 

 

9.1.     Szerződésszerű teljesítés esetén Vevő a nettó összár alapján a hatályos ÁFA összegével 

növelt ellenértéket fizeti meg Eladónak. ÁFA mérték változás esetén a bruttó értékek annak 

megfelelően változnak. A Szerződés szerinti kifizetéseket HUF-ban köteles Vevő 

teljesíteni. Vevő előleget nem fizet. Vevő teljesítésigazolás alapján kiállított számla 

ellenében teljesíti fizetési kötelezettségét. 

 

9.2.     Eladó az alábbi dokumentumokat köteles a kifizetéshez Vevőnek benyújtani: 

a) számlát 1 (egy) példányban,  

b) teljesítésigazolást 1 (egy) eredeti példányban. 

c) szállítólevél 1 (egy) példányban 

 

9.3.     Eladó a számlát Vevő nevére köteles kiállítani és az Országos Rendőr-főkapitányság 

Gazdasági Főigazgatóságához, a 1139 Budapest, Teve utca 4-6. címre köteles megküldeni. 

Eladó szabályszerűen benyújtott számlája alapján Vevő fizetési kötelezettségét a MÁK-

nál vezetett 10023002-01451715-00000000 számú számlájáról átutalással teljesíti a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)  6:130 § 

alapján a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül Eladó 

………………. vezetett ……………………….. számú bankszámlájára. Felek rögzítik, 

hogy csak a belföldre történő utalás költsége terheli Vevőt.  
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9.4.     Az Eladó által kibocsátott számlának az alábbiakat kell tartalmaznia: 

- számla sorszáma, 

- számlakibocsátó neve és címe, 

- adószáma (közösségi adószáma), 

- számla kibocsátásának kelte, 

- Eladó számlavezető bankja és bankszámlaszáma, 

- Vevő neve, címe és adószáma, 

- a szerződés tárgyát képező termékek megnevezése, mennyisége, 

- nettó egységár, 

- a felszámolt adó mértéke (%), (vagy az adómentesség), az adó összege, 

- nettó összár, 

- bruttó összár. 

 

9.5.     Vevő késedelmes vételár fizetése esetén Eladónak jogában áll a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-ban 

meghatározott késedelmi kamatot, valamint a behajtással kapcsolatos költségeket 

felszámítani. 

 

9.6.     A 8.1. pontban rögzített vételár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

felmerülő valamennyi költséget és ellenértéket (pl. csomagolás, teljesítési helyre szállítás, 

vámot, adót, illetéket, bármilyen jogátadás ellenértékét), Eladó azon felül egyéb díjazásra, 

költségmegtérítésre nem jogosult. 

 

9.7.     A számlához a teljesítési igazolást és a Kbt.-ben meghatározott egyéb iratokat kell 

mellékelni. A fizetési határidő a számlát, illetve az ahhoz csatolt dokumentumokat érintő 

hiánypótlás és az eszközök cseréjének kijavításának időtartamával meghosszabbodik.  

 

9.8.     A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény 169. §, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1), (3) bekezdése szerinti, 

a jelen szerződés esetében releváns tartalmi és formai követelményeknek.  

 

9.9.A nem megfelelően kiállított vagy a jelen szerződésben előírt mellékletekkel nem 

rendelkező számlát a Vevő 5 munkanapon belül köteles a hiba megjelölésével 

haladéktalanul visszaküldi az Eladónak, és felszólítani, hogy 4 napon belül intézkedjen a 

hibák kijavításáról. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla és 

valamennyi melléklete Vevő részére hiánytalanul átadásra kerül. 

 

9.10. Az Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 136. § (1) bekezdés  szerinti feltételeknek nem megfelelő 

társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak, továbbá az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé köteles tenni és az 

ajánlatkérőt haladéktalanul értesíteni, ha 

 

 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) 

pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel; 

 

 az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 



29 

 

szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés ka) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel. 

 

9.11. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 

beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 

nélkül. 

 

9.12. Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Az Eladó vállalja, hogy jelen 

pontban tett nyilatkozatában foglaltak változása esetén – az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltak 

terhe mellett - a Vevőt haladéktalanul tájékoztatja. 

 

 

10. Jog - és kellékszavatosság, jótállás 

 

10.1. Jogszavatosság 

Eladót jogszavatossági kötelezettség terheli a tekintetben, hogy harmadik 

személynek Vevő tulajdonszerzését gátló, akadályozó joga nem áll fenn. 

Amennyiben harmadik személy ilyen igénnyel lép fel Vevővel szemben úgy Felek 

rögzítik, hogy Eladó köteles az igényérvényesítéssel kapcsolatos valamennyi 

költség és kártérítés megfizetésére. 

 

10.2. Kellékszavatosság és Jótállás 

Eladó kellékszavatossági kötelezettsége körében szavatol azért, hogy a szerződés 

tárgyát képező termékek újak és rendeltetésszerű használatra alkalmasak, továbbá 

megfelelnek a hatályos magyar jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági 

előírásoknak. Eladó szavatol azért, hogy a termékek mentesek mindenfajta 

tervezési, anyagbeli, és egyéb olyan hibától, mely Eladó tevékenységéből vagy 

mulasztásából ered. 

 

10.3. A jótállás időtartama (amíg a termékek rendeltetésszerű használatra felhasználhatók 

kell, hogy legyenek) egybeesik, azaz a teljes mennyiség átadásától számított …        

…..hónap. A jótállás, szavatosság időtartamára a műszaki leírásban foglaltak az irányadók. 

 

10.4. A Vevő haladéktalanul köteles Eladót szavatossági igényéről írásban értesíteni, 

ellenkező esetben nem jogosult a késedelemből származó károkat Eladóval szemben 

érvényesíteni. 

 

11.  Szerződésszegés és jogkövetkezményei 

 

11.1. Eladó az eszközöket a szerződésben meghatározott határidők és feltételek szerint 

köteles teljesíteni. A szerződés teljesítése során Eladó haladéktalanul köteles írásban jelezni 

Vevő felé a teljesítés akadályát, annak várható megszűnését és az esetleges várható 

teljesítési időt.  
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11.2. A teljesítési határidő Eladó hibájából történő elmulasztása esetén a Vevőt késedelmi 

kötbér illeti meg. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes és az eszközök 

szerződésszerű átadásának napjáig tart. 

 

11.3. A kötbér alapja az eszközök, nettó ellenértéke, az Eladó kereskedelmi árajánlatban 

szereplő megbontásban meghatározott árak szerint. 

 

11.4. Szerződő Felek a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen, ha Vevő a hibás vagy 

a késedelmes teljesítés jogkövetkezményeire, vagy súlyos szerződésszegésre figyelemmel, 

vagy a szerződésben meghatározott egyéb indok miatt a jelen szerződést elállással vagy 

azonnali hatályú felmondással megszünteti. 

 

11.5. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő a Ptk. 6:187.§-a alapján jogosult a kötbér mellett a 

kötbér összegét meghaladó kárának érvényesítésére, valamint a kötbér megfizetése nem 

mentesíti a teljesítés alól. 

 

11.6. A szerződésben szabályozott kötbér érvényesítése – Vevő választása szerint – oly 

módon történik, hogy 

 

 az esedékes kötbér összegét Eladó közvetlenül megfizeti a Vevő részére, 

és/vagy 

 a Vevő azt az Eladó felé fennálló – igazolt teljesítéssel lefedett - esedékes 

tartozásába beszámítja, és abból levonja. 

 

11.7. Vevő kötbér igényét írásban köteles közölni Eladóval, külön megjelölve annak 

jogalapját és összegét. 

 

 

12. Kártérítés, kötbér 

 

12.1. Késedelmi kötbér 

 

12.2. Amennyiben Eladó kötelezettségét a Szerződés szerinti teljesítési határidőben nem 

teljesíti, úgy Vevő minden késedelemmel érintett naptári napra, késedelmi kötbérre 

jogosult. A késedelem időtartamába a vis maior és Vevői késedelem időtartama nem számít 

bele. A késedelmi kötbér alapja a határidőre le nem szállított mennyiségű termék nettó – 

ÁFA nélküli – szerződéses értéke, mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a 

kötbér alap 1 (egy) %-a, maximuma az érintett termék(ek) nettó ellenértékének 20 (húsz) 

%-a. A kötbér maximum elérése esetén a Vevő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

 

12.3. Vevő felhívására Eladó a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, hibás / hiányos, 

szerződésnek nem megfelelő terméket Vevő igénybejelentésétől számított 20 (húsz) naptári 

napon belül köteles kicserélni vagy kijavítani. A kijavítás/kicserélés megtörténtének 

időpontjáig Vevő késedelmi kötbérre jogosult, ezek hiányában azonban Vevő a szerződést 

felmondhatja, és meghiúsulási kötbérre jogosult. 

 

12.4. Meghiúsulási kötbér 

Nem teljesülés, valamint 20 (húsz) napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén a szerződést 

Vevő azonnali hatállyal felmondhatja, valamint meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek 
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mértéke a szerződés meghiúsult részéhez tartozó nettó szerződéses ár 20 (húsz) %-a. Vevő 

meghiúsulási kötbérre az annak alapjául szolgáló szerződésszegés beálltától jogosult.  

 

12.5. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek – a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének 

megfelelően – abban az esetben érvényesíthetők, ha Eladó olyan okból, amelyért felelős, 

megszegi a szerződést. 

 

12.6.  A kötbér összegét a Vevő jogosult bármely, Eladó részére járó fizetési kötelezettsége 

összegébe beszámítani, vagy amikor a levonás alapjául szolgáló fizetési kötelezettség 

bármely okból nem áll fenn, úgy az Eladó részére kibocsátott kötbérszámlával 

érvényesíteni. 

 

12.7. Vevő felhívja Eladó figyelmét a szerződésben rögzített teljesítési határidő pontos 

betartására, különös tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 97. § (1) bekezdése alapján Vevő a jogosan követelt kötbérkövetelésétől eltekinteni 

nem tud. 

 

12.8.  Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárigényét érvényesíteni Eladóval szemben. Eladót 

a késedelmi kötbér esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. 

 

13. Alvállalkozók 

Eladó az általa igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte 

volna. Eladó az alvállalkozói felróható magatartás által Vevőnek okozott bármely kárért 

teljes felelősséggel tartozik. 

 

14. A szerződés módosítása 

A szerződés módosítása és kiegészítése kizárólag írásban, a szerződés teljesítése során a 

jognyilatkozat tételére kijelölt személyek által cégszerűen aláírva érvényes kizárólag abban 

az esetben, ha Kbt. 141. §-ban meghatározott feltételek ezt lehetővé teszik. 

 

15. A szerződés megszűnése 

15.1. A szerződés megszűnik, ha  valamelyik fél azonnali hatályú felmondással él.  

 

15.2. A jelen szerződés elállással vagy rendes felmondással nem szüntethető meg. 

 

15.3. Feleknek jogában áll a szerződést azonnali felmondással megszüntetni, amennyiben a 

másik fél, neki felróható okból súlyosan megszegi a szerződésből  

eredő kötelezettségeit. Felek a felmondás jogának gyakorlása előtt legalább 5 

munkanappal korábban kötelesek a másik felet írásban – a felmondásra okot adó 

körülmény megjelölésével – a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani. 

 

15.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül az Eladó részéről különösen, amennyiben: 

 

 a késedelmes, illetve hibás teljesítése miatt kitűzött póthatáridő 

eredménytelenül eltelt, 

 bármely okból előzetes írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti a 

szerződésben vállalt valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis maior 
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esetét), 

 ellene csődeljárás, felszámolás, végelszámolás indult, 

 nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. 

 

15.5. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és 

egyben köteles a szerződést felmondani, ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé 

teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon 

 
 ha 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) pont 
kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

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

 
15.6. A szerződés felmondása, vagy bármely más okból történő megszűnés esetén, a 

megszűnéstől számított 15 naptári napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni. A 

szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek teljesítését, 

illetve fennállását. 

 

16. Vis maior 

16.1. Felek mentesülnek a jelen szerződésből eredő kötelezettségeik nem, vagy részbeni nem 

teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha a nem teljesítés vagy részbeni nem teljesítés 

olyan előre nem látható és a Felek által elháríthatatlan rendkívüli esemény miatt következett 

be, amely vis maiornak minősül (különösen: háború, forradalom, földrengés, természeti 

csapás, szállítási embargó). 

 

16.2. A vis maiorral érintett fél köteles a másik felet a vis maior bekövetkezéséről, illetőleg 

megszűnéséről haladéktalanul telefaxon, e-mailben vagy telefonon és azt követően ajánlott 

levélben értesíteni. A vis maiornak minősülő körülményt, eseményt a mulasztást 

megvalósító szerződő fél székhelye szerint illetékes Gazdasági vagy Kereskedelmi 

Kamarának kell igazolnia, mely igazolást a vis maiorra hivatkozó félnek kell beszerezni. 

 

16.3. A vis maiorral érintett fél szerződő félhez intézett bejelentésben – amennyiben erre 

reális lehetőség van – köteles bejelenteni azt is, mikorra várható a szerződés teljesítését 

akadályozó vis maior felszámolása, megszűnése. Még ilyen körülmények között is a 

rendelkezésre álló lehetőségek maximális kihasználásával törekedni kell a szerződésben 

foglaltak mielőbbi, előírás szerinti teljesítésére. 

 

16.4. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. 

Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, Vevőnek jogában áll a 

szerződés nem teljesített részétől elállni hátrányos jogkövetkezmények nélkül oly módon, 

hogy Eladóhoz erről írásbeli értesítést küld. 

 

17. Kapcsolattartás, értesítések 
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17.1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglaltak maradéktalan 

megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek 

megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást a szerződésben foglaltak teljesítésén 

kívül minden olyan kérdésről is, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet, ideértve az 

Eladó teljesítési képességében történő alapvető változás bekövetkeztét is. 

 
17.2. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy Vevőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, 

ha a szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, 

illetve végrehajtási eljárás indul. Eladó ugyancsak haladéktalanul köteles a Vevőt értesíteni, 

ha a cégében a szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 

illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválására, összeolvadásra, 

vagy beolvadásra kerül sor. Eladó felelős az értesítési kötelezettségének elmulasztásából 

eredő kárért. 

 

 

18.  Záró rendelkezések 

18.1. Valamennyi, a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozat, értesítés, kérés vagy egyéb 

tájékoztatás, írásban, magyar nyelven történik, melyet vagy személyesen kézbesítenek, 

vagy telefaxon, e-mailen, illetve postai úton küldenek meg az érintett címzetteknek. 

 

Vevő részéről jognyilatkozat tételre jogosult: 

Név:  

Cím: 

Tel: 

Fax: 

E-mail: 

 

Vevő kizárólagos kapcsolattartója a szerződést nem érintő kérdésekben: 

Név:    

Cím:   

Tel:    

Fax:   

E-mail:   

 

Eladó kapcsolattartójának értesítési címe:  

Név:    

Cím:    

Tel:    

E-mail:   

 

18.2. A kapcsolattartók adataiban bekövetkezett változásokat bármely fél haladéktalanul 
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köteles a másik szerződő féllel közölni. A közlés elmulasztása miatt bekövetkező károkért 

a mulasztó fél felelős. 

 

18.3. Jelen szerződés Felek általi kölcsönös aláírása napján lép hatályba.  

 

18.4. Felek a szerződést a vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítéséig kötik, és azt csak 

egyetértő akaratukkal, írásban módosíthatják. 

 

18.5. A szerződés megkötése után a teljesítést akadályozó bármely körülményről kölcsönös 

tájékoztatási kötelezettség terheli Feleket. 

 

18.6. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel létrejött jogviszonnyal kapcsolatban 

felmerülő egymás közti vitás kérdésekben elsődlegesen peren kívüli tárgyalás útján 

kívánnak egyezségre jutni. 

 

18.7. Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott 

kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok előírásait 

tekintik irányadónak. 

 

18.8. A jelen szerződést Felek elolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

 

18.9. Jelen szerződés öt (5) eredeti, egymással mindenben megegyező példányban, tizenhat 

(16) pontból áll és tizenhárom (13) számozott oldallal magyar nyelven készült. Minden 

példány azonos érvénnyel bír. Négy példány Vevőt, egy példány Eladót illeti meg. 

 

Mellékletek:  

- 1. sz. melléklet, Ajánlattételi dokumentáció 

- 2. sz. melléklet, Közbeszerzési dokumentumok 

- 3. sz. melléklet: Eladó ajánlata 

 

Budapest, 2017. ………………………………….Budapest, 2017. …………………………… 

 

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

Kovács István r. vezérőrnagy 

rendőrségi főtanácsos 

gazdasági országos rendőrfőkapitány-

helyettes 

 

Vevő  

 

 Eladó 
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Pénzügyi ellenjegyzés 

Jogi ellenjegyzés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. MELLÉKLETEK 

(Nyilatkozat-minták) 
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1. sz. melléklet 

Felolvasólap 

 

 

„Mobiltelefonok beszerzése” 

tárgyú eljáráshoz 

 

Ajánlattevő megnevezése:  

Címe:  

Telefonszáma:  

Faxszáma:  

Kapcsolattartó személy neve:    

Kapcsolattartó személy e-mail címe:    

Közös ajánlattétel esetén: 

Közös ajánlattevők neve:    

Vezető tag neve, címe*:    

Kapcsolattartó személy neve:    

Kapcsolattartó személy e-mail címe:    

Tag 1 neve, címe *:    

Tag 2 neve, címe *:  

Stb.… *:    

 

Megnevezés 
Nettó összesen ajánlati ár 

(HUF) 

279 db mobil telefon  

  

 

Továbbá ajánlattevőként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy  

1. a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és közbeszerzési dokumentumoknak a 

feltételeit tanulmányoztuk, elfogadjuk, ezúton nyilatkozunk, hogy részt veszünk az 

eljárásban, és ajánlatot teszünk a beszerzés tárgyára. A kereskedelmi ajánlatunkban 

megadott árakon (díjakon), vállaljuk, hogy nyertességünk esetén, a szerződést megkötjük 

és azt az ajánlatban megajánlott ellenszolgáltatás, valamint az ajánlat többi része szerint, 

szerződésszerűen teljesítjük. 

 

2. a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunkhoz 60 napig kötve vagyunk, az addig ránk 

nézve kötelező érvényű, ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható. 
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3. tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 

nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 

teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk,  hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 

felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 

teljesítése során. 

 

Kelt………………………., 201...  . …………………. hó ….. napján. 

 

 

……………………………………………. 

aláírás 

 

 

* Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára szükség szerint. 

A közös ajánlattétel esetén a Felolvasólapon valamennyi ajánlattevőt nevét, címét fel kell tüntetni, 

és a felolvasólapot vagy a jelen eljárásban képviselettel rendelkező közös ajánlattevő vagy 

valamennyi ajánlattevő együttesen írja alá.  
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2. sz. melléklet 

Nyilatkozat  

Kkvt. szerinti besorolásról 

 

„Mobiltelefonok beszerzése” 

tárgyú eljáráshoz 

 

Alulírott/alulírottak ………………………….., mint a(z) ………………………….., (cég 

megnevezése) ………………………….., (cím) ………………………….., (cégjegyzékszám) 

cégjegyzésre jogosultja vezetője/képviselője*  

nyilatkozom, 

hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 

törvény (Kkvt.) 2-3. § szerint vállalkozásunk besorolása a következő: 

(jelölje X-el) 

középvállalkozás   ☐ 

kisvállalkozás    ☐ 

mikrovállalkozás   ☐ 

nem tartozunk a KKvt. hatálya alá ☐ 

 

Kelt………………………., 2017  …………………. hó ….. napján. 

 

……………………………………………. 

aláírás 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről külön-külön csatolni 

kell az ajánlathoz! 

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint minősítéshez 

(1) kis- és középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 

millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(2) A kis- és középvállalkozás kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(3) A kis- és középvállalkozás kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatott létszáma 10 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(4) Nem minősül kis- és középvállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen 

vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja 

a 25%-ot. 
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3. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat 

az alvállalkozók igénybe vételéről 

 

„Mobiltelefon  beszerzése” 

tárgyú eljáráshoz 

 

Alulírott/alulírottak ………………………….., mint a(z) ………………………….., (cég 

megnevezése) ………………………….., (cím) ………………………….., (cégjegyzékszám) 

cégjegyzésre jogosultja vezetője/képviselője 

nyilatkozom, 

I. hogy a közbeszerzés következő része/részei tekintetében kívánok alvállalkozót igénybe 

venni amennyiben ismert az ajánlattétel időpontjában: 

 

A rész (feladat, tevékenység) megnevezése 

1. 

2.  - 

 

II. hogy a fentiekben megjelölt részek tekintetében az alábbiakban megadva az alvállalkozók 

megnevezését, pontos székhelyét, a rész és bevonás %-os mértékének pontos megjelölését.  

Az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt  

alvállalkozó neve és címe 

1. 

2.  

 

III.   

 

Kelt………………………., 2017   …………………. hó ….. napján. 

 

……………………………………………. 

aláírás 

 

FIGYELEM! Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő 

(ajánlattevők) saját teljesítésének arányát. Kbt. 138.§ (1)-(5) bekezdés. 

Közös ajánlattétel esetében jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevőknek együttesen kell megtenniük, az ajánlattétel 

időpontjában ismert bevonni tervezett alvállalkozói mértékek bemutatásával (összesítésével). Alvállalkozó alatt a 

Kbt. 3. § alapján így meghatározott személyt kell érteni. 
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4. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat 

a Kbt. 62.§. (1) bekezdés b-c), g-k) és m) pont szerinti 

kizáró okok hiányáról 

„Mobiltelefonok beszerzése” 

 

tárgyú eljáráshoz 

 

Alulírott/alulírottak ………………………….., mint a(z) ………………………….., (cég 

megnevezése) ………………………….., (cím) ………………………….., (cégjegyzékszám) 

cégjegyzésre jogosultja vezetője/képviselője* 

nyilatkozom, 

 

hogy az általam/általunk képviselt gazdasági szereplővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62.§. 

(1) bekezdés b-c), g-k)  m) és q) pont szerinti kizáró okok. 

 

Kelt………………………., 2017   …………………. hó ….. napján. 

 

……………………………………………. 

aláírás 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 

FIGYELEM! 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 

leírás meghatározásának módjáról szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint kell megtenni. A közös 

ajánlattevők esetében külön-külön aláírva kell a nyilatkozatot becsatolni. 
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5. sz. melléklet 

Nyilatkozat a Kbt.67.§ (4) bekezdése szerinti 

alvállalkozókról 

 

„Mobiltelefonok beszerzése” 

tárgyú eljáráshoz 

 

Alulírott/alulírottak ………………………….., mint a(z) ………………………….., (cég 

megnevezése) ………………………….., (cím) ………………………….., (cégjegyzékszám) 

cégjegyzésre jogosultja vezetője/képviselője* 

nyilatkozom, 

1. A szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés b), c), g)-k), m) és 

q) pontok kizáró okok  hatálya alá tartozó alvállalkozót.  

2. Az alkalmasságom igazolására nem veszek igénybe olyan más szervezetet, amely a Kbt. 

62.§ (1) bekezdés b), c), g)-k), m) és q) pontok kizáró okok hatálya alá tartozik. 

 

Kelt………………………., 2017.  . …………………. hó ….. napján. 

 

……………………………………………. 

aláírás 

 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 

A nyilatkozatot abban az esetben is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert 

alválalkozók megnevezését. 
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6. sz. melléklet 

Nyilatkozat 

 

„Mobiltelefonok beszerzése” 

tárgyú eljáráshoz 

 

Alulírott/alulírottak ………………………….., mint a(z) ………………………….., (cég 

megnevezése) ………………………….., (cím) ………………………….., (cégjegyzékszám) 

cégjegyzésre jogosultja vezetője/képviselője* 

 

nyilatkozom 

 

hogy az ajánlatunk elektronikus formában benyújtott változata teljes egészében megegyezik az 

ajánlat papír alapú példányával. 

 

 

Kelt………………………., 2017. …………………. hó ….. napján. 

 

……………………………………………. 

aláírás 

 

* A megfelelő rész aláhúzandó! 
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7. számú melléklet 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. b) pontjában 

meghatározott 

 

BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGIS SZEMÉLY, VAGY 

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET1 

RÉSZÉRE 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség 

teljesítéséhez. 

 

 

Alulírott 

 Név: 

 születéskori név: 

 anyja neve: 

 születési helye, ideje: 

mint a 

 szervezet neve: 

 székhelye: 

 adószáma: 

 cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételi száma: 

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az 

általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) 

bek. 1. b.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek: 

                                                 

1 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. §]. 
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 a) tulajdonosi szerkezete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges 

tulajdonosa megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljeskörűen; 

b) 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, 

 c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 

(Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, valamint külföldi illetőségű 

szervezet esetén vállalom, hogy a Tao. 4. § 11. h.) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban 

mellékelem; 

d) 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 az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyeket a 

jelen nyilatkozat 2. pontjában mutatok be teljeskörűen. 

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy 

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes 

szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 

szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Hivatal/Intézet ezen feltétel ellenőrzése 

céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint 

jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával 

összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 

54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.]; 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 

Hivatal/Intézet felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 

szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.] 

- a Hivatal/Intézet az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből 

eredő követelés elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam 

képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott 

adatokat kezelni. 

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás 

áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől 

számított 8 napon belül megküldöm a Hivatal/Intézet részére, vagy amennyiben az általam 

képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. 

Kelt:…………………………………………………… 

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

aláírás
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1. pont: Nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól2 

 

Ssz. Név 
Születési 

név 

Születési 

hely 

Születési 

ideje 

Anyja 

neve 

Tulajdoni 

hányad 

Befolyás, 

szavazati 

jog 

mértéke 

% % 

1.               

2.               

3.               

 

 

 

 

Kelt:…………………………………………………… 

 

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

aláírás 

  

                                                 

2 Tényleges tulajdonos: 

a) 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, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 

8:2.§ (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, 

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

d) 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, továbbá 

e) az a)–b) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet vezető tisztségviselője [2007. évi CXXXVI. tv. (Pmt.) 3. § r) pont] 
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2. pont: Nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os 

tulajdoni részesedéssel rendelkező szervezetekről, és azok tényleges tulajdonosairól 

 

Ssz. 

A szervezet A szervezet tényleges tulajdonosainak 

neve 

tulajdoni 

hányadának 

mértéke 

% 

befolyásának, 

szavazati 

jogának 

mértéke 

% 

adóillető

sége 
neve 

születési 

neve 

születési 

helye 

születési 

ideje 

anyja 

neve 

tulajdoni 

hányad 

% 

befol

yás, 

szav

azati 

jog 

mért

éke 

% 

1. 

        

              

              

              

3. 

        

              

              

              

2. 

        

              

              

              

 

 

Kelt:…………………………………………………… 

 

 

 

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

aláírás 
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8. számú melléklet 

 
1. NYILATKOZAT3 

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

 (ajánlattevő részéről) 

2.  

alulírott, ………………………, mint a(z)…………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró 

okok hiányának igazolására  

 n y i l a t k o z o m4 

 

1.) hogy az általam jegyzett társaság a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében olyan 

társaságnak minősül, melyet  

 

nem jegyeznek szabályozott tőzsdén  / szabályozott tőzsdén jegyeznek 

 

2.) Tekintettel arra, hogy az általam jegyzett társaság a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 

tekintetében olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, nyilatkozom, hogy 

az általam jegyzett társaságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 

r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja5 szerint definiált tényleges tulajdonosa:  

 

van /nincsen 

3.) Tekintettel arra, hogy az általam jegyzett társaságnak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-

rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa van, a tényleges tulajdonosok neve és 

állandó lakóhelye vonatkozásában az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 

  

  

 

KELT:  …………..,  201..  ………………  HÓ …..  NAP  
 

….…………………………………………. 

3. Cégszerű aláírás  

                                                 
3 Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevők mindegyike által külön-külön cégszerűen aláírva kell benyújtani. 
4 A megfelelő nyilatkozatrész töltendő ki/húzandó alá! 

5 r)17 tényleges tulajdonos: 

ra)18 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)19 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, 

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, továbbá 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111579.286669#foot17
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111579.286669#foot18
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111579.286669#foot19
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9.  

 

számú melléklet 

NYILATKOZAT 

Változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról6 

a) 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a „Mobiltelefonok 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az aktuális (cég)állapotot 

nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési 

eljárás van folyamatban, ezért a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem 

kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus 

tanúsítvány kinyomtatott változatát, illetőleg az adatváltozást nyilvántartó illetékes 

bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési 

(adatváltozási) kérelem, érkeztetett példányának másolatát az ajánlathoz csatolom. 

 

………………………….……., 2017. ……………….. hó …... nap 

 ………………………………………… 

               /cégszerű aláírás/ 

 

b) 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a „Mobiltelefonok 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az, aktuális (cég)állapotot 

nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési 

eljárás nincs folyamatban, illetőleg a változást nyilvántartó illetékes bírósághoz/költségvetési 

szervhez/kamarához/jegyzőhöz nem került benyújtásra változás bejegyzési kérelem. 

 

………………………….……., 2017. ……………….. hó …... nap 

 ……………………………………… 

              /cégszerű aláírás/ 
 

 

 

 

                                                 
6 Vagy az a) vagy a b) jelű nyilatkozat csatolandó az ajánlathoz. 
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Megfeleltetési táblázat 

 

 

Szakmai ajánlat - Műszaki minimumkövetelményeknek való megfelelőséggel 

Ajánlattevő 

neve: 

  

Ajánlattevő 

címe: 

  

Sorszám Előírás  Megajánlott 

termék/ 

Megfelelés/Adat 

Műszaki paraméter - 

minimumkövetelmény 

Szükség 

esetén 

mellékelt 

dokumentum 

1.         Mobiltelefon       

1.1.       Platform   legalább Android 4.4, magyar nyelvű   

1.2.       Technológia   GSM/HSPA/LTE   

1.3.       Képernyő   legalább 4,3” képátlójú, ujjal és tollal 

kezelhető multipont touch screen 

  

1.4.       Processzor   minimum négy magos, 1,2 Ghz órajel   

1.5.       Memória (RAM)   legalább 1,5GB   



 51 

1.6.       Tárterület (ROM)   minimum 32 GB, amelyből minimum 2 

GB-nak elérhető/szabad belső 

memóriának kell lennie 

  

1.7.       Külső méretek   maximum 160mm x80mm x15mm   

1.8.       Súly   maximum 160g   

1.9.       Fizikai gombok   minimálisan táp on/off, hangerő, 

lezár/kinyit 

  

1.10.       Adatátvitel   HSxPA/UMTS/EDGE/GPRS hálózattól 

függően 

  

1.11.       Adatátviteli 

sebesség 

  minimum 4,7 Mbps    

1.12.       Működési 

frekvencia 

  legalább 900/1800/1900 GSM   

1.13.       Egyéb wireless   Wifi IEEE 802.11 b/g/n, min. WPA2 

erősségű védelem 

  

1.14.       Vezetékes 

kapcsolat 

  micro USB   

1.15.       Helymeghatározás   A-GPS   

1.16.       Képkészítés   legalább 5,0MPx felbontás a Fő kamera 

esetében 

  

1.17.       Szinkronizálás   NFC, Bluetooth, Wifi és USB-mikro 

USB adatkábel 

  

1.18.       Akkumulátor   legalább 2000 mAh   

1.19.       Üzemidő 

akkumulátorról 

  Aktív használattal minimum 8 óra, 

készenléti üzemben min. 48 óra 

  

1.20.       Tartozékok   ~230 v hálózati töltő, adatkábel, 

fülhallgató, A készülék „hord 

helyzetében” (zsebben) karcolások 

elleni védelmet biztosító tok. 

  

1.21.       Fizikai védelem   Víz-, por-, ütésálló készülék, vagy 

hordtok biztosításával (hordtok esetén a 

készülék ajánati árának tartalmaznia 

kell a hordtokot) 
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1.22.       jótállás 

időtartama 

  minimum 12 hónap   

Kelt. …., 2017. ……..       

Aláírás PH.       

     

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

A táblázat C oszlopában kérjük kiválasztani, hogy az ártáblázatban megajánlott termék megfelel-e vagy sem az 

előírt műszaki minimumkövetelménynek. Az E oszlopban kérjük megjelölni, hogy a megfelelőséget milyen 

dokumentummal igazolja ajánlattevő, és a dokumentumot az ajánlat hanyadik oldalán csatolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlati árat alátámasztó táblázat 

 

Árajánlat 

Ajánlatt

evő 

neve: 
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Ajánlatt

evő 

címe: 

  

Sorszám Termék neve  Megaján

lott 

termék 

neve 

Megaján

lott 

termék 

cikkszám

a 

Mennyis

égi 

egység 

Mennyi

ség 

Egysé

gár  

(nettó 

HUF) 

Összes

en 

nettó 

ár 

(HUF

) 

1 Mobiltelefon 

  

db 279 

 

0 

2 Hordtok 

  

db 279 

 

0 

  Az ajánlat Felolvasólapján 

feltüntetendő ÖSSZESÍTETT 

NETTÓ AJÁNLATI ÁR 

          0 

        

Kelt. …., 2017. ……..             

Aláírás PH.             

  

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

A táblázat C oszlopában kérjük megjelölni az ajánlattevő által ajánlott terméket, a D oszlopban pedig annak 

cikkszámát, a G oszlopban pedig az egységárat.  

Ajánlattevő - adott esetben - bővítheti a sorok számát, ha a megajánlása szerint az eszköz több cikkszám 

szerinti termékelemből rakható össze, ebben az esetben kérjük, hogy a képletek alkalmazására ügyeljenek, 

és annak megfelelőségét ellenőrzini szíveskedjenek.  

 

 


