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  Farkas Gábor r. dandártábornok 

  rendőrségi főtanácsos 

  főkapitány 

Az előzetes jogi ellenőrzést tanúsítom:   

 

 

 Komárom-Esztergom Megyei  

       Rendőr-főkapitányság 

             jogtanácsos 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság (székhelye: 2800 Tatabánya, Komáromi út 2., 

a továbbiakban: KEMRFK vagy Kiíró)  

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság „Kenyér beszerzése” tárgyú eljáráshoz 

 

1.  Kiíró neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail elérhetősége: 

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 

2800 Tatabánya, Komáromi út 2. 

Tel: 06-34/517-777 

Fax: 06-34/517-711 

E-mail: gazdig@komarom.police.hu 

2. Az eljárás típusa: nyílt, egy fordulós 

3. A beszerzés tárgya: A KEMRFK Tatabányai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály 

Fogda- és Kísérőőri Alosztály részére a szolgálati feladatok maradéktalan ellátása érdekében 

szükségessé vált minden hónapban kenyér beszerzése az alábbi feltételekkel: 

a. szeletelt, 

b. csomagolt, 

c. 1 kg-os, 

d. félbarna, 

e. egyszeri irányadó mennyiség: 25-30 kg 

 

4. A szerződés meghatározása: határidős adásvételi szerződés. 

mailto:gazdig@komarom.police.hu
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5. Kiíró részajánlatot nem fogad el. 

 

6. A teljesítés határideje, szerződés időtartama: a szerződés határozott idejű, a Felek általi 

aláírás napjától mindkét Fél általi szerződésszerű teljesítésig tart. 

 

7. A pályázat bírálati szempontja: a Kiíró által kijelölt bizottság értékeli a benyújtott 

pályázatokat az összességében legolcsóbb ajánlati ár alapján. Egyenlőség esetén a nyertes 

kiválasztása sorsolás alapján történik. 

 

8. Részvételi feltételek: 

 

a) Szerződés nem köthető azzal, aki 

 csőd-, vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati 

adósságrendezési eljárás alatt áll 

 tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették, 

 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerint, 

harminc napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik, 

 az alábbi bűncselekmények miatt büntetett előéletű: 

- a 2013. június 30-ig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi 

IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni, vagy 

XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény, 

- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. fejezetében 

meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. fejezetében meghatározott 

pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. fejezetében 

meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. fejezetében 

meghatározott pénzmosás, XLI. fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét 

sértő bűncselekmény, XLII. fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a 

gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény, vagy XLIII. fejezetében 

meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény, 

 gazdálkodó szervezetben, vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését 

kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt áll, 

 állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nemrégebben 

lezárult  - eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták. 

 

9. A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek: 

a. Felolvasólap (I. számú melléklet) hiánytalan kitöltése, 

b. Pályázói nyilatkozat, (II. számú melléklet) 

c. Nyilatkozat Gazdálkodó Szervezet Átláthatóságáról, (III. számú melléklet)  

d. Titoktartási Nyilatkozat, (IV. számú melléklet) 

e. Pályázó Nyilatkozata, (V. számú melléklet) 

f. Műszaki alkalmasság igazolása (VI. számú melléklet), minimum 3 referencia munka 

megjelölésével, 

g. Gazdasági társaság esetén, a pályázatot benyújtó képviseletre jogosult személy aláírási 

címpéldányának vagy aláírás-mintájának másolata, 

h. A Nemzeti Adó és Vámhivatal által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás arról, 

hogy az adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.§ 32. pontja 

szerint köztartozásmentes adózónak minősül („nullás igazolás”). 

A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy amennyiben a pályázó szerepel a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában megjelölt igazolás 

benyújtása nem szükséges, azt a Kiíró ellenőrzi.  

   Az adatbázis elérhetősége: 

   http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes 

 

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
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10. A pályázat benyújtásának határideje: 

 

2018. március 19. 13:00 óra 

 

11. Ajánlati kötöttség minimális időtartama: A pályázati határidő lejártától számított 60 nap. 

 

12. A pályázatok benyújtásának címe: 

 

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 

Gazdasági Igazgatóság Igazgatási Alosztály 

2800 Tatabánya, Komáromi út 2. E épület fszt. 1. számú iroda 

 

13. A pályázat nyelve: magyar 

 

14. A pályázatok bontásának helye, ideje: 

 

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 

Gazdasági Igazgatóság Igazgatási Alosztály E épület fszt. 1. számú iroda 

2800 Tatabánya, Komáromi út 2. 

2018. március 19. 13:00 óra 

 

15. Egyéb információk: 

a) Teljeskörű hiánypótlásra egy alkalommal lehetőséget biztosít a KEMRFK, melynek 

tartalmát és teljesítési határidejét a hiánypótlási felhívásban határozza meg. 

b) A szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2018. március 31. 

c) A pályázatot, kizárólag zárt borítékban kérjük a Komárom-Esztergom Megyei 

Rendőr-főkapitányság 2800 Tatabánya, Komáromi út 2. szám („E” épület fszt. 1. iroda) 

SZEMÉLYESEN VAGY POSTAI ÚTON megküldeni.  

 

d) A cégjelzéssel ellátott, zárt borítékon fel kell tüntetni: 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság „Kenyér beszerzése” tárgyú 

eljáráshoz 

 

A pályázati határidő előtt nem bontható fel! 

 

A küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a Pályázót terheli. A 

borítékot úgy kell lezárni, hogy azoknak a nyilvános felbontást megelőző kinyitása 

megállapítható legyen. A pályázatok beérkezése során a kiíró képviselője az átvétel pontos 

időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó zárt borítékra. A pályázati dokumentumokat bírálati 

sorszámmal látja el. A Kiíró csak lezárt, sértetlen, a felhívásnak megfelelő határidőig 

beérkezett pályázatott vesz át értékelésre. A pályázatot folyamatos oldalszámozással, 

szignóval, tartalomjegyzékkel ellátva, egybefűzve vagy nyomdai úton kötve kell 1 (egy) 

eredeti példányban benyújtani.  

A pályázat benyújtásával kapcsolatosan felmerülő minden költség a Pályázót terheli. 

 

Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati felhívást a pályázati határidő lejártáig módosítsa, 

visszavonja. 

 

A pályázatok bontásán a KEMRFK gazdasági rendőrfőkapitány-helyettese által írásban kijelölt 

Bizottság tagjai, valamint a Pályázók lehetnek jelen.  
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A pályázatokat a KEMRFK gazdasági rendőrfőkapitány-helyettese által kijelölt bizottság 

értékeli a bontás napját követő munkanaptól számított 2 munkanapon belül. Ezen Bizottság 

javaslata alapján a KEMRFK Vezetője legkésőbb a bontás napját követő munkanaptól számított 

5 munkanapon belül dönt a pályázat eredményéről.  

Kiíró a pályázat eredményét a döntést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon 

belül írásban köteles közölni valamennyi Pályázóval.  

 

Érvénytelen a pályázat, ha azt: 

a. pályázati határidő után nyújtották be. 

b. ha az nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek és hiánypótlásra nincs 

mód. 

 

A Kiíró fenntartja a jogát, hogy  

- a nyertes Pályázó visszalépése esetén, az eljárás soron következő helyezettjével szerződést 

kössön. 

- jogosult az eljárást eredménytelennek nyilvánítani; 

- kedvezőtlen ajánlatok esetén nyertes pályázatot nem hirdet ki, s a tárgyban a pályázati 

kiírást megismételheti.  

 

A szerződés megkötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és más 

vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

16. A pályázat benyújtásával kapcsolatban tájékoztatás kérhető: 

 műszaki kérdésekben: Vasvári Ádám KEMRFK Műszaki Osztály Vezetőjétől. 

e-mail cím: muszo@komarom.police.hu 

telefon: 06-34/517-777/22-66 

 jogi kérdésekben: Dr. Knipfer Diána KEMRFK Gazdasági Igazgatóság Igazgatási 

Alosztály jogi előadótól. 

e-mail cím: igazgatas@komarom.police.hu 

telefon: 06-34/517-777/21-07, 0634/517-777/25-92 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázót, hogy a pályázat befogadásával a Komárom-Esztergom 

Megyei Rendőr-főkapitányság semminemű kötelezettséget nem vállal a szerződés megkötésére. 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

mailto:muszo@komarom.police.hu
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I. számú melléklet 

 

 

FELOLVASÓLAP 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság „Kenyér beszerzése” tárgyú pályázathoz 

 

A pályázó neve: 
 

A pályázó címe, 

székhelye: 
 

A pályázó telefon-, 

fax száma: 

tel:  

fax: 

A pályázó e-mail 

címe: 
e-mail:  

Levelezési cím: 
 

Számlavezető 

pénzintézete(i): 
 

Bankszámla száma(i): 
 

Adószám: 
 

Cégvezető neve: 
 

Az eljárásban jogosult 

képviselő neve, 

elérhetősége (tel, fax, 

e-mail): 

 

 

 Nettó ajánlati ár 

 

ÁFA Bruttó ajánlati ár 

 

1kg szeletelt, 

csomagolt, félbarna 

kenyér beszerzése  

   

Kiszállítás költsége    

 

 

 

……………………………….. 2018. …………………………………. 

 

 

 

…………………………………………. 

                         cégszerű aláírás 
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II. számú melléklet 

 

 

PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT 

 

Tisztelt Kiíró! 

 

Miután az Önök pályázati felhívásának feltételeit megvizsgáltuk, ezennel ajánlatot teszünk a pályázati 

felhívásban meghatározott tárgyú, szolgáltatás elvégzésére, a pályázati felhívásban előírt feltételek 

szerint, az ajánlatukban rögzített áron. 

 

Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítését. 

Az eljárás során benyújtott ajánlatunk az ajánlattételt követő 60 napig terjedő időszakra tartjuk, és 

addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható. 

 

Jelen nyilatkozat cégszerű aláírásával nyilatkozom, hogy a pályázathoz kapcsolódó valamennyi 

szakmai és jogszabályi feltétellel rendelkezem, és a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeket 

elfogadom. 

 

Szerződéskötés esetén a szükséges dokumentumokat csatolom. 

 

 

 

………………………………….. 2018. …………………………………. 

 

 

 

…………………………………………. 

      cégszerű aláírás 
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III. számú melléklet 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

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

meghatározott 

BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY 

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET1 RÉSZÉRE 

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

teljesítéséhez. 

 

Ajánlattevő: 

 

Név:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Képviseletében eljár:  

 

Alulírott ……………. , mint a ……………….(nyilatkozatot tevő szervezet) képviseletére jogosult 

az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi átláthatósági 

nyilatkozatot teszem.  

 

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. 

pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő (1-4. pontokban meghatározott) 

együttes feltételeknek: 

 

Nvtv. 3.§ 1. pontja: 

átlátható szervezet: 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet, amely megfelel a következő 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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ba)2 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 

rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 

vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 3. § r) pontja 

szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető. 

Pmtv. 3. § r) pontja:  

Tényleges tulajdonos: 

ra)  az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a 

tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a 

közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő 

közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb)  az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

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

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 

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 
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A Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az 

ajánlattevő/részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem 

jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) alpontokban 

meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő/részvételre jelentkező tulajdonosa vezető 

tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges 

benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására. 

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 

 

Név Lakcím 
Adószám/ 

adóazonosító jel 

Tulajdoni 

hányad 

Befolyás és 

szavazati jog 

mértéke 

         

          

          

 

2. 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 

 

Az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik: 

 

 az Európai Unió valamely tagállama:  

 Magyarország 

 egyéb: …………………………,  

 

vagy  

 

 az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: 

 ……………….,  

 

vagy 
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 a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………………...,  

 

vagy 

 

 olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van: ………………….. 

 

(a megfelelő rész „X”-el jelölendő, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot 

megnevezni) 

 

3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak: 

 

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről: 

 

3.1. 

 Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött 

külföldi társaság; 

 

vagy 

 

 Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.  

 

(A megfelelő rész „X”-el jelölendő.)  

 

Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül 

annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött 

külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése. 

3.2. 
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 Az általam képviselt szervezet a Tao. 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek 

figyelembe vételével nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak 

 

vagy 

 

 a Tao. szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.  

 

(A megfelelő rész „X”-el jelölendő) 

 

4. 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 1., 2. és 3. pontok szerinti feltételek fennállnak; 

 

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely)  

 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

 

Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. 

Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, 

szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán 

található, nyilatkozni kell. 

 

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több 

mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról  
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4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 

% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: tulajdonos szervezet) tényleges 

tulajdonosai, valamint adóilletékessége 

(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):  
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Ss

z. 

A szervezet A szervezet tényleges tulajdonosainak 

neve 

tulajdoni 

hányadán

ak 

mértéke 

% 

befolyásána

k, szavazati 

jogának 

mértéke 

% 

adóilletősége neve 
születés

i neve 

születés

i helye 

születés

i ideje 

anyja 

neve 

tulajdo

ni 

hányad 

% 

befolyá

s, 

szavaza

ti jog 

mérték

e 

% 

1. 

        

              

              

              

2. 

        

              

              

              

3. 
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4.2. a tulajdonos szervezet nem minősül a Tao. szerint meghatározott ellenőrzött 

külföldi társaságnak: 

 

4.2.1. 

 A tulajdonos szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem 

ellenőrzött külföldi társaság; 

 

vagy 

 

 A tulajdonos szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.  

 

(A megfelelő rész „X”-el jelölendő.)  

 

Amennyiben a tulajdonos szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak 

kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az 

ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése. 

 

4.2.2. 

 A tulajdonos szervezet a Tao. 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek 

figyelembe vételével nem minősül a Tao. szerinti meghatározott ellenőrzött 

külföldi társaságnak 

 

vagy 

 

 a Tao. szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.  

 

(A megfelelő rész „X”-el jelölendő) 
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Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 

jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a 

szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). 

 

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat 

megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül. 

 

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. Ajánlatkérő 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 

Ajánlatkérő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 

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

- Ajánlatkérő 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 Ajánlatkérő részére, vagy amennyiben az 

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

 

 

Kelt:…………………………………………………… 

 

 

 

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

cégszerű aláírás 
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IV. számú melléklet 

 

Titoktartási nyilatkozat 
Alulírott, 

 

Név:…………………………………………………………………………………………….. 

Születési név:…………………………………………………………………………………… 

Lakcím:…………………………………………………………………………………………. 

Anyja neve:……………………………………………………………………………………... 

Szül. hely, idő:………………………………………………………………………………….. 

Szem. ig. szám:…………………………………………………………………………………. 

 

kijelentem, hogy  a határidős adásvételi szerződés megkötése és teljesítése során a számomra 

átadott, illetve hozzáférhetővé tett információkat, adatokat, tényeket, vagy egyéb 

dokumentációt (továbbiakban, mint Információ) ideértve azon információkat is melyek a 

tevékenységemmel összefüggésben, bármely módon tudomásomra jutnak, bizalmasan kezelem 

és titoktartási kötelezettség terhel.  

 

Nyilatkozó szavatol és teljes körű kártérítési felelősséget vállal azért, hogy az ilyen módon 

tudomására jutott, illetve birtokába került Információkat a Vevő előzetes és kifejezett írásbeli 

hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem adja át, és nem közli illetéktelen személy(ek)kel, 

nem hozza nyilvánosságra, hozzáférhetővé nem teszi. 

  

Nyilatkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség és megsértésének 

következményei őt időbeli és földrajzi korlátozás nélkül terhelik.  

  

Jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettség nem terjed ki azon Információra, amely   

 nem a jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettségek megszegésével már 

jogszerűen nyilvánosságra került vagy kerül;   

 jelen nyilatkozat aláírásának napján már jogszerűen a birtokába került;   

 hatóság, bíróság vagy más felhatalmazott szerv részére történő közlésére az 

alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alapján köteles.   

 

Nyilatkozó tudomásul veszi, hogy kártérítési kötelezettséggel tartozik a Vevő valamennyi 

vagyoni és nem vagyoni kára esetén, amennyiben azt a jelen titoktartási nyilatkozatban 

vállaltak akár részben, akár egészben, szándékosan vagy gondatlanul történő megsértésével 

okozta.   

 

Jelen titoktartási nyilatkozatra a fentieken túl a hatályos vonatkozó belső jog az irányadó.   

 

Tatabánya, 2018.  

              

      …………………………………….. 

         titoktartásra kötelezett nyilatkozó 
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V. számú melléklet 

PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT 

 

................................................................................................................................... (név) mint 

a(z) ..................................................................................................................... (cégnév / 

egyéni vállalkozó) cégjegyzésre jogosult képviselője (székhely: 

.........................................................................., cégjegyzék szám: 

.............................................., adószám: ....................................................., telefonszám: 

............................., fax: ................................., e-mail: ........................................) 

 

nyilatkozom 

 

a következőkről: 

 

 

 

A pályázó képviseletében nyilatkozom, hogy Pályázó állami vagyon hasznosítására irányuló 

korábbi – három évnél nemrégebben lezárult  - eljárásban nem szolgáltatott hamis adatot. 

A pályázó képviseletében nyilatkozom, hogy Pályázó gazdálkodó szervezetben, vagy 

gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt 

nem áll 

A pályázó képviseletében nyilatkozom, hogy csőd- vagy felszámolási eljárás, 

végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt nem állok. 

A pályázó képviseletében nyilatkozom, hogy Pályázó a tevékenységét nem függesztette fel, 

vagy tevékenységét nem függesztették fel. 

A pályázó képviseletében nyilatkozom, hogy a Pályázó vezető tisztségviselője vagy a 

képviseletre feljogosított tagja, alkalmazottja, illetve tisztségviselője, cégvezetője, valamint 

felügyelőbizottságának tagja, illetve ezek megbízottja a jogi személy tevékenységi körében 

valamint tagja vagy alkalmazottja a jogi személy tevékenységi körében jogerős bírósági 

ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, illetve a büntetett előélethez fűződő 

hátrányok alól mentesült; illetőleg tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 

büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdése alapján a 

bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta. 

A pályázó képviseletében nyilatkozom, hogy a Kiíró által csatolt, a pályázati felhívás IX. 

számú mellékletét képező szerződés tervezetben foglalt feltételeket elfogadom. 

A pályázó képviseletében nyilatkozom, Pályázó gazdálkodó szervezetben, vagy gazdasági 

társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll. 

 

 

........................................ 2018. ......................... hó ........... nap 

 

 

 

 

 

 

cégszerű aláírás 
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VI. számú melléklet 

 

 

MŰSZAKI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA3 

 

a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság által kiírt  

 „Kenyér beszerzése”   

tárgyú pályázati felhívásban 
 

Pályázó neve: 

Képviselője: 

Elérhetősége: 

 

 

 

 Szerződést kötő 

másik fél 

megnevezése, 

székhelye 

A szerződést 

teljesítő 

szervezet neve 

Teljesítés 

ideje, helye 

Teljesítés 

nettó értéke 

 Ft-ban 

Szerződést kötő 

másik fél 

kapcsolattartójának 

neve, elérhetősége 

1. 

 

 

 

     

 

2. 

 

 

 

     

3. 

 

 

 

     

4. 

 

 

 

     

5. 

 

 

 

     

 

 

Nyilatkozom arról, hogy a referenciában szereplő szolgáltatások a Vevő részére 

szerződésszerűen elvégzésre kerültek. 

Kelt: 

 

................................................ 

                     aláírás 

                                                 
3 A műszaki alkalmasság igazolása során Pályázó 3 különböző referencia- a pályázati kiírás műszaki tartalmával 

megegyező vagy hasonló- munkáját kell feltüntetni, melyeket szerződésszerűen teljesített, és amely 

szerződéseket nem a Kiíróval kötött. 
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               VII. számú melléklet 

 

HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

 

 

 

1.  A szerződés tárgya: 

A jelen szerződés a beszerzési eljárás során – a Vevő az 1. sz. mellékletben foglalt 

termékek beszerzési igénye - megvalósítására jött létre.  

Jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, a Eladó pedig elvállalja 1. sz. mellékletben 

foglalt termékek szállításának teljesítését. 

 

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást …………... teljesíti. 

 

2. A szerződés időtartama: 

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és 2 évig tart. 

 

3. Eladó jelen szerződés 1. számú mellékletében foglalt termékeket köteles a Vevő által 

megadott ütemezésben szállítani.  

 

a. Vevő legalább a teljesítés előtti nap 16:00 óráig leadott igénye alapján Eladó 

köteles a megrendelt árut a teljesítés helyére a Vevő által 8:00 óra és 16:00 óra 

között megjelölt időpontban leszállítani. 

b. Vevő legfeljebb napi gyakorisággal jogosult a megrendelés szállítását kérni. 

 

4. A teljesítés helye a Vevő által megjelölt magyarországi cím: Komárom-Esztergom 

Megyei Rendőr-főkapitányság 2800 Tatabánya, Komáromi u 2. vagy 2800 Tatabánya, 

Szanatóriumi út 1. 

 

5. Az Eladó szerződés szerinti teljesítésének igazolására - a Szállítólevél aláírásával –  

 Vevő részéről a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Műszaki Osztály 

Vezetője vagy szervezetszerű helyettese vagy megbízottja jogosult. 

 

5.1. Vevőnek vagy Megbízottjának jogában áll megvizsgálni, hogy a szállított 

termékek megfelelnek-e a beszerzési eljárási dokumentációban és Eladó nyertes 

ajánlatában foglalt követelményeknek. 

 

5.2. Amennyiben az ellenőrzés során Vevőnek mennyiségi vagy minőségi kifogása 

van, köteles azt - annak felfedezését követően nyomban - Eladó képviselőjével 

közölni, egyben szavatossági igényét megjelölni, valamint Eladót erről írásban 

értesíteni. Eladó köteles a kifogás megszüntetése érdekében haladéktalanul megtenni a 

szükséges intézkedéseket. 

 

5.3. A szerződéses termékek átvételét, illetőleg vitás esetekben az átvétel 

megtagadásának indokait Felek kötelesek közös jegyzőkönyvben rögzíteni. 

 

6. A fizetendő ellenérték: nettó összege …………... azaz bruttó …………..., vagyis 

forint/darab. 

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú 

mellékletben csatolt nyertes ajánlatában meghatározott szerződéses áron teljesíti. A 

szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba 

hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), 
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valamint tartalmazza az általános forgalmi adót. 

 

7. Fizetési feltételek: 

Az Eladó köteles a számlát heti bontásban, utólag kiállítani, majd a Vevő részére 

eljuttatni. A számlán csak az 1. számú mellékletben foglalt termékek szerepelhetnek. Az 

Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem 

megengedett. 

A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, 

a számla kézhezvételétől számított 30 nap napon belül történik.  

 

8. Szerződésszegés: 

A kötbér alapja a nem teljesített, késedelmesen vagy hibásan teljesített termékek nettó 

vételára.  

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt a nettó vételár napi 0,5 %, a 

késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %.  

Meghiúsulási kötbér mértéke: 25 %. 

Hibás teljesítési kötbér mértéke: 20 %. 

 

9. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha  

- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére 

vezethető vissza, 

- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis maior esete miatt nem tudták teljesíteni. Vis 

maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik 

szerződő felet a vis maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni 

köteles.  

 

Nem mentesülnek a szerződő felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés 

következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre 

vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, 

csak akadályozta, vagy megnehezítette azt. 

 

10. A Vevő jelen határidős adásvételi szerződés megszegése esetén azonnali hatállyal 

felmondja a szerződést, amennyiben a Vevő aktuális megrendelése alapján az Eladó 

határidőre nem teljesít. 

 

11. Felek a szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali 

hatállyal jogosultak felmondani. Eladó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, ha 

jelen szerződés alapján Eladó a Vevő által megrendelt termékek leszállításával legalább 2 

alkalommal indokolatlan késedelembe esik. Vevő súlyos szerződésszegésének minősül, ha 

a szerződéses kötelezettségét – a szabályosan kiállított számla alapján 60 napon belül – 

kizárólag saját felróható magatartása miatt nem teljesítette, ha a tőle elvárható 

intézkedéseket megtette, úgy egy esetleges késedelmes fizetés a szerződésszegés 

megállapítását nem alapozza meg. 

 

12. Felek a szerződés teljesítése során a Vevő részéről a Műszaki Osztály Vezetőjét, vagy 

szervezetszerű helyettesét (tel: 34/517-777/2023-as mellék, e-mail: 

muszo@komarom.police.hu), Eladó részéről …………...  ügyvezetőt (tel.: …………..., e-

mail: …………...)  jelölik ki kapcsolattartónak. Felek a kapcsolattartó személyében 

bekövetkezett változásról haladéktalanul, írásban értesítik egymást. 

 

13. A szerződés tartalmának értelmezése: 

A felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás alapján megvalósuló együttműködés 

során felmerülő olyan kérdésekben melyre jelen megállapodás külön nem tért ki, a Polgári 
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Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálya terjed ki.  

 

14. A felek jelen megállapodásból eredő vitáikat békés úton rendezik. Amennyiben a vita 

békés úton történő rendezése nem vezet eredményre, úgy a Tatabányai Járásbíróság 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

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

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

e minőségét fenntartja. E rendelkezés megkerülésével kötött szerződés semmis. Eladó a 

szerződés hatálya alatt köteles Vevőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben már nem 

minősül átlátható szervezetnek. 

 

16. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi: 

 

1. sz. melléklet: Felolvasólap 

 

Felek jelen szerződést - amely 3 (három) számozott oldalból, 16 (tizenhat) pontból áll és 5 

(öt), egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült - elolvasás és értelmezést 

követően, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

írják alá. 

 
Tatabánya, 2018.………………………             ……………….2018.……………………… 

 

 

 

 

 

Farkas Gábor r. dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos 

főkapitány 

Komárom-Esztergom Megyei 

Rendőr-főkapitányság 

Vevő 

 

 

 

 

 

                                 Eladó 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

 

Tatabánya, 2018. ……………………….. 

 

 

 

 

 

Buzonics Ferenc r. ezredes 

Komárom-Esztergom Megyei 

Rendőr-főkapitányság 

gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes  

 

Az előzetes jogi ellenőrzést tanúsítom:  

 

 

Tatabánya, 2018 …………………………… 

 

 

 

 

 

 

Komárom-Esztergom Megyei 

Rendőr-főkapitányság 

jogtanácsos 

 

 


