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1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  

MOBIL SZÉLESSÁV MÉRŐRENDSZER BŐVÍTÉSE VASÚTVONALAK MENTÉN SZÜKSÉGES 
MÉRŐKÉPESSÉGEKKEL TÁRGYÚ 

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 
 

1.)  Az Ajánlatkérő neve, székhelye, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 

Közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezeti egység: 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály 

1133 Budapest, Visegrádi u. 106. 
Telefon: 1/468-0628 
Telefax: 1/457-7303 
Email: kozbeszerzes@nmhh.hu 
Honlap: nmhh.hu 

További információ beszerezhető (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet): 
ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.  
1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80. 
Telefon: 1-269-8134 
Telefax: 1-201-2861 
E-mail: iroda@enyd.hu 

2.)  A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, valamint 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása): 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) 
pontja, amely szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazható, ha „a szerződés műszaki-
technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági 
szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva 
beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a 
közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg”.  

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése 
keretében előadjuk, hogy Ajánlatkérő mérési feladatainak ellátására különböző rendeltetésű és 
képességű mobil mérőrendszereket alkalmaz. Jelen beszerzés célja a mérési képességek bővítése, 
mellyel a meglévő SwissQual UMTS/LTE mérőrendszer használhatóvá válik vasútvonalakon a mobil 
hálózatok vizsgálatára, lefedettségi és adatátviteli paraméterek mérésére, a mérőrendszer egy 
speciális mérővonatba telepítése után. A beszerzendő eszközöknek illeszkedniük kell egyrészt a már 
meglévő SwissQual UMTS/LTE mérőrendszerhez úgy, hogy az adatátviteli mérések elvégzéséhez 
Ajánlatkérő által alkalmazott megoldásán ne kelljen változtatni, másrészt alkalmasnak kell lennie 
speciális körülmények közötti telepítésre és nem utolsó sorban, kellő megbízhatósággal kell 
üzemelniük.  

Ajánlatkérő jelenleg rendelkezik a SwissQual mérésmenedzselő és adatfeldolgozó szoftvereivel – 
amelyek nyílt SQL adatbázis formátumot használnak, ezzel biztosítva az előállított mérési 
eredmények különböző célú felhasználhatóságát –, így a mérési adatok feldolgozása e szoftver 
alkalmazásával – további beszerzés vagy fejlesztés nélkül – megoldott. 

Ajánlatkérő meglévő UMTS/LTE tesztrendszere tehát SwissQual gyártmányú eszközökből, illetőleg 
szoftverből épül fel, ezért a jelen bővítésnek SwissQual gyártmányú eszközökkel történő 
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megvalósítása egyúttal műszaki-technikai okokból is szükségszerű, mivel a korábban beszerzett és 
meglévő eszközökkel, valamint a bővítés keretében beszerzésre kerülő eszközökkel csak a SwissQual 
NQDI Enterprise UMTS tesztrendszer adatbázis kezelő szoftver tud együttműködni. A tesztrendszer 
által előállított mérési eredmények formátumának, valamint az adatkezelés folyamatának egyes 
elemei a gyártói specifikációkon alapulnak. A mérési eredmények igényelt, teljes körű adatbázis 
feldolgozását ezért csak a gyártó által készített szoftver tudja biztosítani. 

A hardver elemekkel való bővítés teljes körű kompatibilitása is csak a gyártó által szállított 
eszközökkel biztosítható (hardverek belső firmware-inek egymás közti kommunikálása, a felhasznált 
alkatrészek egyenszilárdsága, valamint a méretbeli illeszkedés miatt). 

A nagy értékű mérőrendszer működtetésének üzembiztonsága és ennek előfeltételeként a 
mérőrendszer különböző komponenseinek összehangoltsága elemi ajánlatkérői szükséglet. 

 

A fentieken túl a jelen beszerzés tárgyát képező vasúti mérőképesség megteremtésére nem létezik 
reális alternatíva más gyártó termékeinek felhasználásával. 

A részletesebb indokolást a Közbeszerzési Hatóság részére a Kbt. 103. § (1) bekezdése szerint 
küldött tájékoztatás tartalmazza. 

3.)  A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége: 

Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívás megküldésével 
egyidejűleg térítésmentesen bocsátja Ajánlattevő rendelkezésére, illetve küldi meg elektronikus 
úton [Kbt. 99. § (1) bekezdés]. 

4.)  A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra): 

A közbeszerzés tárgya: Mobil szélessáv mérőrendszer bővítése vasútvonalak mentén szükséges 
mérőképességgel 

Szerződés szerinti mennyiség:  

- 3 db. kalibrált mérővevő: Kalibrált mérővevő (scanner modul) a mobilszolgáltatók 

lefedettségének ellenőrzésére mind GSM (2G), mind WCDMA (3G), mind LTE (4G) hálózaton. 

- 6 db. mérővonatra telepíthető antenna: A mérővonatra telepíthető antennák az LTE Band 31-es 

frekvenciasávon üzemeltetett hálózat működésének vizsgálatához szükségesek. 

- 1-1 db. mérőhardver: Új mérőhardverek (mérőtelefon és adatmodem) a szükséges 

szoftveropciókkal a negyedik mobilszolgáltató, illetve a nem közcélú szolgáltató hálózatának 

vizsgálatához. 

- 2 db. mérőhardver keret: A mérőhardver keret a mérőhardvereket, illetve a kalibrált mérővevő 

egységeket, teljesítmény elosztó modulokat fogja össze, továbbá lehetővé teszi azok 19 collos 

rack rendszerbe illesztését. 

- 8 db. mérőhardver vezérlő egység: A mérőhardver vezérlő egységek a mérőhardverek 

(mérőtelefon és adatmodem), illetve kalibrált mérővevők (scanner modulok) menedzselését, 
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vezérlését látják el a mérési feladat alapján, valamint a mérési adatok gyűjtését, illetve 

továbbítását végzik a mérést vezérlő notebook felé. 

- 1 db. mérőhardver-vezérlő keret: A mérőhardver-vezérlő keret a mérőhardvereket vezérlő 

egységeket foglalja magában, továbbá lehetővé teszi azok 19 collos rack rendszerbe telepítését 

- 1 db. mérésvezérlő notebook: A mérésvezérlő notebook a mérési feladatok, az eszközök 

állapotának menedzselését, a mérési eredmények központosított gyűjtését teszi lehetővé. 

- 6 db. szoftver licenc a felhasználandó hardver elemekre: A szoftver licenc lehetővé teszi a 

mérőrendszerbe kerülő hardver elemek használatát. 

A részletes specifikációt a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. 

Nómenklatúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék/CPV szerint):  

Fő tárgy: 38552000-9 [Elektronikus mérőműszerek] 
További tárgy(ak):  48100000-9 [Iparspecifikus szoftvercsomag] 
 

A szolgáltatás megrendeléssel összefüggő további részletes követelményeket a közbeszerzési 
dokumentumok, illetőleg az annak részét képező szerződéstervezet(ek) tartalmazzák. 

5.)  A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a tárgyalás folyni fog: 

Adásvételi szerződés –Mobil szélessáv mérőrendszer bővítése vasútvonalak mentén szükséges 
mérőképességgel tárgyában 

6.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

A szerződés aláírásától számított 90 nap 

7.)  A teljesítés helye: 

Ajánlatkérő Visegrádi utcai telephelye - 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. 
NUTS-kód: HU101, Magyarország 

8.)  Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:  

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés nem az 
Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra. 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

Az Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kiállított 
teljesítésigazolás alapján kibocsátott számla szerint utólag fizeti meg. 

Ajánlatkérő a számlát azok kézhezvételének napjától számított 30 napos fizetési határidővel, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései vagy – alvállalkozó 
igénybevétele esetén – a Kbt.135. § (3) bekezdése szerint banki átutalással egyenlíti ki. 

Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) 
bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek. 

A fizetés feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése. 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. 

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet és a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmazzák. 

9.)  A részajánlattétel lehetőségére vagy annak kizárására vonatkozó rendelkezés (ha részajánlat 
tételére lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e 
ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető 
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szerződésrészek száma), illetőleg a részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai, továbbá 
annak meghatározása, hogy ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 

Jelen eljárásban az Ajánlatkérő kizárja a részajánlat benyújtásának lehetőségét figyelemmel az 
eljárás fajtájára [Kbt. 61. § (4)] 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat benyújtását. 

10.)  Az ajánlatok értékelési szempontja(i) (ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem kizárólag 
az ár vagy kizárólag a Kbt. 78. § szerint meghatározott költség alapján választják ki, a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása (kivételesen sorrendje)): 

Az a szempont, amely alapján az Ajánlatkérő jelen eljárásban a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlatot kiválasztja (az ajánlatok értékelési szempontja): a legalacsonyabb ár értékelési 
szempontja (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont). 

11.a) A kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-p) pontjaiban, illetőleg (2) 
bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.  

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró 
okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. 
[Kbt. 74. § (1)]  

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró 
ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési 
Hatóság – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság - jogerős határozata kimondta, hogy az 
érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, 
amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §] 

11.b) A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolásával összefüggésben előírt igazolási mód: 

Ajánlatkérő a Kbt. 100. § (5) bekezdése alapján nem alkalmazza az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum benyújtását, ezért ajánlattevőnek már az ajánlata benyújtásakor be kell nyújtania a 
kizáró okok hiányára vonatkozó igazolásokat. 

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében (8-18. §) foglaltaknak 
megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban 
előírt kizáró okok hatálya alá.  

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. 
Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok 
hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban megjelölte. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. 
rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített 
ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban 
előírt követelményeknek. 

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások 
hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni. 

Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe 
a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)] 
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A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlati felhívás VI.5) pontja szerinti feladásának 
napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk. 

12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 
igazolási módok: 

 [jelen eljárásban nem kerül sor alkalmassági követelmény(ek) előírására, figyelemmel a Kbt. 65. 
§ (2) bekezdésében foglaltakra] 

13.) A hiánypótlás lehetőségének biztosítása vagy kizárása: 

Hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás 
tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az ajánlatkérő a Kbt. 71. § -
ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások 
során már nem pótolhatók. [Kbt. 71. § (6)] 

14.) Az ajánlattételi határidő: 

2017. március 30. 12.00 óra 

15.) Az ajánlat benyújtásának címe: 

ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. az ajánlatkérő nevében eljáró 
szervezet hivatalos helyisége (1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80.) - munkanapokon 09.00 és 
12.00 óra között (az ajánlattételi határidő napján 09.00 és 11.00 óra között). Az ajánlat személyes 
benyújtása esetén előzetes bejelentkezés szükséges a +36 1/269 - 8134 telefonszámon. 
Ajánlatkérő az ajánlatok átvételéről átvételi igazolást ad. 

16.) Az ajánlattétel (és az igazolások benyújtásának) nyelve és formája: 

Az ajánlat eredetiként megjelölt példányában benyújtandó dokumentumok benyújthatók 
eredetiben vagy egyszerű másolatban [Kbt. 47. § (2)] azzal, hogy az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése 
szerint benyújtott eredeti, papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, 
továbbá minden olyan dokumentum, amely valamely követelés alapjául szolgál, az eredeti 
példányát kell tartalmaznia. 

Az ajánlat benyújtásának nyelve a magyar. Az ajánlatkérő kizárja, hogy magyar nyelven kívül más 
nyelven is benyújtásra kerüljön az ajánlat. 

Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak 
ajánlattevő általi felelős (nem hiteles magyar nyelvű) fordítását is be kell nyújtani, amelynek 

egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell ellátni, illetőleg igazolni. Az ajánlattevő 
általi felelős fordítás az idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvre történő fordításának egyik, 
de nem kizárólagos módja. [Kbt. 47. § (2)]. 

17.) Az ajánlat felbontásának helye és ideje: 

Az ajánlat felbontásának helye: ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 
(1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80., tárgyaló) 

Az ajánlat felbontásának ideje: 2017. március 30. 12.00 óra 

Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:  

Az ajánlat(ok) felbontásakor csak az ajánlatkérő, valamint az általuk meghívott személyek, 
továbbá a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetőleg a támogatás felhasználását ellenőrző 
szervezetek képviselői és a nevükben eljáró személyek (utóbbiak nem relevánsak jelen eljárásban) 
lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. [Kbt. 68. § (3)] 

Az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevő(k) neve, címe 
(székhelye/lakóhelye), valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési 
szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek (jelen eljárásban: az ajánlati ár). [Kbt. 68. § (4)] 
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Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismerteti a rendelkezésre álló fedezet 
összegét. [Kbt. 68. § (4)] 

Ajánlatkérő a bontásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül 
megküld az ajánlattevőknek. [Kbt. 68. § (6)] 

18.) Az ajánlati vagy a Kbt. 134. § szerinti további biztosíték előírására, valamint a szerződésben 
megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk: 

Jelen eljárásban ajánlati biztosíték, valamint szerződési (Kbt. 134. § szerinti) biztosíték(ok) nem 
kerül(nek) meghatározásra. 

19.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az előírt alapvető szabályok: 

Jelen eljárásban az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő(k) közötti tárgyalások a Kbt. 88. § (1) bekezdése 
alapján arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a 
legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. 

A tárgyaláson az Ajánlattevő(k) csak akkor vehet(nek) részt, ha az (első) ajánlat(uk) érvényesnek 
minősül (megfelel az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott 
feltételeknek). 

Ajánlatkérő egy tárgyalási napot tervez, amelyre vonatkozóan ajánlattevőnek készülnie kell a 
végleges ajánlat(ok) megtételére azzal, hogy amennyiben ez megváltozik akkor ezen tényről 
külön tájékoztatást nyújt Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) részére.  

A tárgyaláson az Ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult Ajánlattevő 
képviseletében jognyilatkozatot tenni és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor hitelt érdemlő 
módon igazolja (meghatalmazás, cégkivonat, stb.). 

Az Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében nem határoz meg olyan elemeket, amelyekről nem 
tárgyal, ennek megfelelően egyaránt kész tárgyalni az ajánlat szakmai tartalmáról, az ajánlati árról 
és a kötendő szerződés tervezetéről. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi 
elemeken túl a szerződéstervezet tekintetében tett, indoklással ellátott esetleges észrevételeket, 
illetve Ajánlattevő teljesítéssel és a műszaki tartalom pontosításával összefüggő esetleges 
javaslatait is. 

Az Ajánlattevő a tárgyalás során a feltett kérdések alapján pontosíthatja az ajánlat díjához 
tartozó vállalás tartalmát és az ellenszolgáltatás összegét, illetőleg pontosításra kerülnek az 
ellenszolgáltatás teljesítésének és a kötendő szerződés feltételei. 

Ajánlatkérő a Kbt. 88. § (9) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy jelen 
eljárásban – amennyiben ez lehetséges – az első tárgyalás alkalmával be kívánja fejezni a 
tárgyalást, de amennyiben szükséges, újabb tárgyalás(oka)t tart, utóbbi esetben előzetesen 
tájékoztatva az ajánlattevőt, hogy mikor fogja a tárgyalás(oka)t lezárni. Figyelemmel arra, hogy 
jelen eljárásban csak egy ajánlattevő tesz ajánlatot, az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy az 
ajánlattevő a végleges ajánlatát – az első, vagy amennyiben több tárgyalás tartására kerül sor, úgy 
az utolsó – tárgyaláson megtegye. 

Az Ajánlatkérő a tárgyalásról a Kbt. 88. § (4) bekezdése szerinti jegyzőkönyvet készít, amelyet az 
adott tárgyaláson részt vett Ajánlattevő aláír. 

20.) Az első tárgyalás időpontja és helye: 

Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2017. április 18. 9.00 óra 

Amennyiben az első tárgyalás időpontja megváltozik, úgy ezen időpontról az Ajánlatkérő e-mail 
vagy telefax útján értesíti az Ajánlattevőt, a tárgyalási időpontot legalább 24 órával megelőzően. 

A tárgyalás helye: Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság hivatalos helyisége (1133 Budapest, 
Visegrádi u. 106., 118. szoba) 

21.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
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Az Ajánlatkérő jelzi, hogy jelen eljárásban az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az 
ajánlatához kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől számított 30 
nap, amely időtartam alatt az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntéséről az ajánlattevő(ke)t értesíti 
[Kbt. 100. § (4)]. 

Amennyiben az eljárást lezáró döntést az ajánlatkérő az előbbi időtartamban nem hozza meg, úgy 
az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevő(ke)t ajánlataiknak 
az eredeti határidőtől számított további legfeljebb 60 napig történő fenntartására azzal, hogy 
amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell 
tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik 
ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően 
az eljárás további részében az értékelés során az ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. [Kbt. 70. § (2)]  

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevő(k) részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő, illetőleg amennyiben ilyen ajánlattevő megjelölésre 
került, úgy a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc 
nappal meghosszabbodik, a szerződés megkötésére ezen időtartam alatt fog sor kerülni, az 
ajánlatkérő írásbeli jelzése alapján, a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdései szerint. 

22.) Az eljárás megindító felhívás megküldésének napja: 

2017. március 10. 

23.) Egyéb információk: 

23.a) Az ajánlat benyújtásának formai feltételei: az ajánlatot a következő formai követelményeknek is 
megfelelően írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás 17.) pontjában megadott címre 
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi felhívás 16.) pontjában 
meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig. A zárt csomagoláson (borítékon/dobozon) belül 
az ajánlatot részenként külön-külön 1 papír alapú és 1 (a papír alapú példánnyal mindenben 
megegyező) elektronikus példányban kell benyújtani, a csomagoláson szerepelnie kell a 
következőknek: ajánlattevő(k) neve és címe, illetve az „AJÁNLAT – MOBIL SZÉLESSÁV 
MÉRŐRENDSZER BŐVÍTÉSE VASÚTVONALAK MENTÉN SZÜKSÉGES MÉRŐKÉPESSÉGEKKEL – 
CSAK AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTAKOR HIVATALOS ELJÁRÁS KERETÉBEN BONTHATÓ 
FEL!” felirat.  

Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része 
a matricán legyen; az ajánlat eredeti példányát oldalszámozással kell ellátni olyan módon, hogy 
az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen azzal, hogy elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, 
de lehet, a címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni – az ajánlatkérő az 
ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a 
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére 
egyértelműen lehet hivatkozni; az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, 
amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az 
ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, 
az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel 
kell ellátni. 

Az ajánlatokat a fentieknek megfelelően elektronikus adathordozón (CD/DVD lemezen) is be 
kell nyújtani 1 példányban, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni és amelyeknek 
az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható pdf. file formátumú fájl(oka)t kell 
tartalmaznia, illetőleg az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az elektronikus példány 
megegyezik az eredeti papíralapúval. Az ajánlat eredeti papíralapú és az elektronikus példánya 
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közötti eltérés esetén az Ajánlatkérő a papíralapú példányt tekinti irányadónak, illetőleg veszi 
figyelembe az ajánlat értékelése során. 

A felolvasólapot és a nyilatkozatokat cégszerű aláírással kell ellátni, azaz olyan személynek, aki 
szerepel a cégkivonatban, aláírási címpéldányon, illetőleg aláírás-mintán vagy 
meghatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy Ajánlattevő nevében eljárjon. Ez utóbbi esetben a 
meghatalmazást az ajánlathoz csatolni szükséges. A meghatalmazást közokirati, vagy teljes 
bizonyító erejű magánokirati formába kell foglalni, és azon szerepelnie kell a meghatalmazott 
személy aláírásának is. 

23.b) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az ajánlattevő nevét és címét 
(székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre kerülő azon főbb, 
számszerűsíthető adato(ka)t, amely(ek) az értékelési szempont szerint értékelésre kerül(nek) 
– azaz jelen eljárásban az ajánlati árat (nettó) [Kbt. 66. § (5)]. Az ajánlathoz részletes 
ártáblázatot kell csatolni a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező nyilatkozatminta 
alapján. 

23.c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. § (2)]. 

23.d) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 66. § (4)]. 

23.e) Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően meg kell jelölni a közbeszerzésnek 
azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 
valamint (b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozókat (legalább a nevüket és székhelyüket/lakcímüket) azzal, hogy az 
előbbiekre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi dokumentációban meghatározott kötelező 
tartalmi elemeken túl a szerződéstervezet tekintetében tett, indoklással ellátott esetleges 
észrevételeket. 

23.f) Az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási 
címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat 
cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, úgy az 
előbbieken túl teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást 
(is) kell csatolni, illetőleg csatolni kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 

Az aláírási (cégjegyzési) jogosultságok ellenőrzése érdekében az ajánlathoz csatolni kell az 
ajánlattevő cégkivonatát, amennyiben az Magyarországon nyilvánosan elérhető 
adatbázisokról, nyilvántartásokból nem érhető el. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
13. §). Amennyiben az ajánlattevőnél nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy az 
ajánlatban csatolandó az erre vonatkozó (nemleges) nyilatkozat. 

23.g) Az ajánlattétellel vagy az ajánlattételi felhívással és a közbeszerzési dokumentumokkal 
összefüggő tájékoztatási igény esetén az Ajánlattevő a kérdéseit kizárólag írásban teheti fel az 
ajánlattételi felhívás 1.) pontjában meghatározott címre telefaxon vagy e-mail útján küldött 
küldeményben [Kbt. 56. § (1) bekezdés]. 

23.h) 23.j) Az ajánlatkérő ugyancsak felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukban, 
hiánypótlásukban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, 
üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, figyelemmel a Kbt. 44. § (2) 
bekezdése szerinti korlátozásra. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat 
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége 
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szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, 
elkülönített irathoz az ajánlatban, hiánypótlásban és a Kbt. 72. § szerinti indokolásban 
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. [Kbt. 44. §].  

23.i) Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)] 

23.j) Jelen eljárásban nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására. 

23.k) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt terheli. Az eljárást 
megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási 
rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni. 

23.l) Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti 
időpontokat tekinti irányadónak. 
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2. A FELADAT LEÍRÁSA (MŰSZAKI LEÍRÁS) 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Bevezetés 

Ajánlatkérő mérési feladatainak ellátására különböző rendeltetésű és képességű mobil 

mérőrendszereket alkalmaz. Jelen beszerzés célja a mérési képességek bővítése, mellyel a meglévő 

SwissQual UMTS/LTE mérőrendszer használhatóvá válik vasútvonalakon a mobil hálózatok 

vizsgálatára, lefedettségi és adatátviteli paraméterek mérésére, a mérőrendszer egy speciális 

mérővonatba telepítése után. A beszerzendő eszközöknek illeszkedniük kell egyrészt a már meglévő 

SwissQual UMTS/LTE mérőrendszerhez úgy, hogy az adatátviteli mérések elvégzéséhez Ajánlatkérő 

által alkalmazott megoldásán ne kelljen változtatni, másrészt alkalmasnak kell lennie speciális 

körülmények közötti telepítésre és nem utolsó sorban, kellő megbízhatósággal kell üzemelniük. 

Ajánlatkérő jelenleg rendelkezik a SwissQual mérésmenedzselő és adatfeldolgozó szoftvereivel – 

amelyek nyílt SQL adatbázis formátumot használnak, ezzel biztosítva az előállított mérési eredmények 

különböző célú felhasználhatóságát –, így a mérési adatok feldolgozása nem igényel további 

beszerzéseket. 

Az alábbiakban bemutatásra kerül a kívánt mérési képességek eléréséhez szem előtt tartandóan a 

fejlesztés célja, a beszerzendő eszközök, a fejlesztéssel és a beszerzendő eszközökkel szemben 

támasztott követelmények. Az eszközigény kialakítása során figyelembe vételre került, hogy 

Ajánlatkérő birtokában van olyan részegységeknek, amelyek a jelenlegi mérőrendszerben nem 

használtak, de a mérővonatban ismét használatba kerülhetnek SwissQual UMTS/LTE mérőrendszer 

esetén, ezzel csökkentve a beszerzendő tételek mennyiségét, költségét. 

 

A fejlesztés célja 

A 2016-ban bevezetett elektronikus személyi igazolvány széleskörű használhatóságához olyan, a 

mozgó járműveken is megbízhatóan működőképes adatátvitel megléte szükséges, amit jelenleg a 

mobil távközlési rendszerek tudhatnak biztosítani. A Kormány stratégiai céljai között szerepel az e-Szig. 

kiterjesztése mind a busz, mind a vonatközlekedésre, az utazási jogosultság igazolására, gyakorlatilag 

a menetjegy, bérlet helyettesítésére. Ezen túlmenően a MÁV InterCity vonalain már korábban 

bevezetésre került a fedélzeti „WiFi” szolgáltatás, internet elérés, amihez az adatkapcsolatot jelenleg 

a nyilvános mobil szolgáltatók hálózatai biztosítják, de a szolgáltatás működése a vasútvonalak mentén 

nem folyamatos, ezért az adatátvitel lehetősége szempontjából problémás helyek beazonosítása az 

első lépés a működési hibák kijavíthatósága érdekében. 

A részben már most is működő szolgáltatások megbízhatóságának növeléséhez rendkívül fontos, hogy 

a hálózatok kellő rendelkezésre állással, a vasúti (és a közúti) közlekedési útvonalakat lefedve 

biztosítsanak adatátviteli kapacitást. A jelenlegi helyzet vizsgálata, a továbbiakban szükséges fejlesztési 

lépések meghatározása érdekében felkérés érkezett, hogy Ajánlatkérő végezzen méréseket a teljes, 

magyarországi vasúti fővonali hálózaton, az összes, közcélú és nem közcélú mobil szolgáltatást nyújtó 

szolgáltató, azon hálózatainak területi lefedettsége és helyfüggő adatátviteli képessége – le- és 

feltöltési sebesség – tekintetében, amelyek az igények szempontjából figyelembe vehetőek. 

A fejlesztés célja a fenti elvárások teljesítéséhez szükséges, a meglévő SwissQual UMTS/LTE 

mérőrendszerbe egyszerűen és gyorsan integrálható mérőeszközök beszerzése a mérési képesség 

lehető leggyorsabb fejlesztése a mérések mielőbbi megkezdhetősége érdekében. 

 



13/45 

A beszerzendő eszközök 

A beszerzésre kerülő eszközök a meglévő SwissQual UMTS/LTE mérőrendszer olyan részét kell, hogy 

képezzék, amellyel önállóan telepíthető mérőhely alakítható ki, a fejlesztés céljának megvalósítását 

lehetővé tévő mérési képességekkel. A beszerzendő eszközök tételesen az alábbiak. 

3 db. kalibrált mérővevő 

Kalibrált mérővevő (scanner modul) a mobilszolgáltatók lefedettségének ellenőrzésére mind GSM 

(2G), mind WCDMA (3G), mind LTE (4G) hálózaton. 

6 db. mérővonatra telepíthető antenna 

A mérővonatra telepíthető antennák az LTE Band 31-es frekvenciasávon üzemeltetett hálózat 

működésének vizsgálatához szükségesek. 

1-1 db. mérőhardver 

Új mérőhardverek (mérőtelefon és adatmodem) a szükséges szoftveropciókkal a negyedik 

mobilszolgáltató, illetve a nem közcélú szolgáltató hálózatának vizsgálatához. 

2 db. mérőhardver keret 

A mérőhardver keret a mérőhardvereket, illetve a kalibrált mérővevő egységeket, teljesítmény 

elosztó modulokat fogja össze, továbbá lehetővé teszi azok 19 collos rack rendszerbe illesztését. 

8 db. mérőhardver vezérlő egység 

A mérőhardver vezérlő egységek a mérőhardverek (mérőtelefon és adatmodem), illetve kalibrált 

mérővevők (scanner modulok) menedzselését, vezérlését látják el a mérési feladat alapján, 

valamint a mérési adatok gyűjtését, illetve továbbítását végzik a mérést vezérlő notebook felé. 

1 db. mérőhardver-vezérlő keret 

A mérőhardver-vezérlő keret a mérőhardvereket vezérlő egységeket foglalja magában, továbbá 

lehetővé teszi azok 19 collos rack rendszerbe telepítését. 

1 db. mérésvezérlő notebook 

A mérésvezérlő notebook a mérési feladatok, az eszközök állapotának menedzselését, a mérési 

eredmények központosított gyűjtését teszi lehetővé. 

6 db. szoftver licenc a felhasználandó hardver elemekre 

A szoftver licenc lehetővé teszi a mérőrendszerbe kerülő hardver elemek használatát. 

 

A fejlesztéssel és a beszerzendő eszközökkel szemben támasztott követelmények 

A beszerzésre kerülő részegységeknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük. 

Kalibrált mérővevő 

 Frekvenciatartománya legalább 350 MHz – 4 GHz legyen; 

 Legyen beépíthető (szükség esetén beépítő modullal) a mérőhardver keretbe; 

 Ne igényeljen külső tápegységet a működéshez: a mérőhardver vezérlő egység legyen képes 

tápfeszültséggel ellátni; 
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 Legyen képes legalább a Magyarországon jelenleg használt mobiltechnológiákon (2G, 3G, 4G) 

Layer3 szintű dekódolásra; 

 Legyen alkalmas automatikus csatornakeresésre; 

 Legyen alkalmas csatornateljesítmény mérésre; 

 Rendelkezzen érvényes kalibrációs bizonyítvánnyal. 

Mérővonatra telepíthető antenna 

 Frekvenciatartománya legalább 450 – 470 MHz legyen; 

 Legyen mágnestalpas kivitelű; 

 Nyeresége legalább 0 dBi; 

 Teljes magassága ne haladja meg a 15 cm-t; 

 Csatlakoztatható legyen a kalibrált mérővevőhöz, illetve adatmodemhez. 

Mérőhardver 

mérőtelefon 

 Legyen alkalmas külső antenna csatlakoztatására; 

 Legyen alkalmas MiMo technológia használatára; 

 Legyen képes a magyarországi publikus mobilhálózatok által jelenleg használt 

frekvenciasávokon működni; 

 Legyen képes adatátviteli minőségvizsgálati tesztekre (legalább http és https alapú, valamint 

ftp alapú le- és feltöltés irányban, ping és ping trace vizsgálatokra), rendelkezzen ennek 

megfelelő szoftver licencekkel. 

adatmodem 

 Legyen alkalmas külső antenna csatlakoztatására; 

 Legyen alkalmas MiMo technológia használatára; 

 Legyen képes az LTE Band 31 (MVM NET LTE 450 MHz-es) sávú működésre; 

 Legyen képes adatátviteli minőségvizsgálati tesztekre (legalább http és https alapú, valamint 

ftp alapú le- és feltöltés irányban, ping és ping trace vizsgálatokra), rendelkezzen ennek 

megfelelő szoftver licencekkel. 

Mérőhardver keret 

 Legyen alkalmas legalább 8 darab mérőhardver, kalibrált mérővevő, teljesítmény elosztó 

modul befogadására; 

 Legyen lehetőség 19 collos rack rendszerbe beépíteni (szükség esetén kiegészítő elemekkel). 

Mérőhardver vezérlő egység 

 Legyen kompatibilis a meglévő (felhasználni kívánt), és a beszerzésre kerülő 

mérőhardverekkel; 

 Legyen alkalmas a mérőhardverek mellett, illetve azokkal egyidejűleg a kalibrált mérővevőt 

is vezérelni, adatait feldolgozni; 

 Legyen alkalmas legalább két mérőhardvert párhuzamosan működtetni; 
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 Rendelkezzen legalább egy heti folyamatos, napi 12 órás mérés tárolására alkalmas 

tárhellyel; 

 Az általa előállított mérési eredmények legyenek kompatibilisek a meglévő SwissQual NQDI 

mérési adatfeldolgozó rendszerrel; 

 Rendelkezzen a lefedettség-, valamint az adatátviteli vizsgálat elvégzéséhez, valamint a 

mérőhardverek, kalibrált mérővevők működtetéséhez szükséges szoftverekkel illetve 

licencekkel. 

Mérőhardver-vezérlő keret 

 Legyen alkalmas legalább 8 darab mérőhardver vezérlő egység befogadására; 

 Legyen lehetőség 19 collos rack rendszerbe beépíteni (szükség esetén kiegészítő elemekkel); 

 Biztosítsa a mérőhardver vezérlő egységek megfelelő áramellátását; 

 Biztosítsa a mérőhardver vezérlő egységek, a kalibrált mérővevők, illetve a mérésvezérlő 

notebook közötti adatkapcsolatot. 

Mérésvezérlő notebook 

 Legyen alkalmas a mérőrendszerrel hálózati kommunikációra; 

 Legyen alkalmas mérésvezérlő, adatmenedzselő szoftver megfelelő futtatására; 

 Rendelkezzen megfelelő méretű tárhellyel legalább egy hónapnyi mérési eredmény (7 db. 

mérőtelefon, 1 db. adatmodem, 3 db. szkenner modul esetén) napi minimum 12 órás üzemet 

feltételező mérési adat tárolására; 

 Rendelkezzen a mobil adatátviteli minőségvizsgálatok, illetve lefedettség vizsgálatok 

elvégzéséhez és a mérőrendszer komponenseinek menedzseléséhez szükséges szoftverekkel 

és szoftveres licencekkel. 

Szoftver licenc a felhasználandó hardver elemekre 

 Tegye lehetővé a meglévő mérőhardverek (a mérőhardver beépített GT-I9506 Galaxy S4 

mérőtelefonnal) használatát, integrálását a beszerzésre kerülő mérőrendszerbe; 

 A mérőhardvereket tegye alkalmassá a mobilhálózatokon adatátviteli minőségvizsgálati 

tesztek elvégzésére (legalább http és https alapú, valamint ftp alapú le- és feltöltés irányban, 

ping és ping trace vizsgálatokra). 

 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, 
hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő 
termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, 
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó 
hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek 
tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, 
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra 
vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, 
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat 
esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. 
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3. FIZETÉSI ÉS TELJESÍTÉSI FELTÉTELEK 
 

3.1. Fizetési feltételek 
 

Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés nem az 
Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra. A beszerzés nem az Európai Unióból 
származó forrásból kerül finanszírozásra. 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

Az Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kiállított 
teljesítésigazolás alapján kibocsátott számla szerint utólag fizeti meg. 

Ajánlatkérő a számlát azok kézhezvételének napjától számított 30 napos fizetési határidővel, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései vagy – alvállalkozó 
igénybevétele esetén – a Kbt.135. § (3) bekezdése szerint banki átutalással egyenlíti ki. 

Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) 
bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek. 

A fizetés feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése. 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. 

 

A szerződéses biztosítékokra vonatkozó feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részeként 
megküldött szerződéstervezetek tartalmazzák. 

 
Felhívjuk a figyelmet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-

ára, amely szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan kötött szerződések vonatkozásában – 
ide értve a szerződést teljesítő szolgáltató és az alvállalkozói közötti szerződéseket, megállapodásokat 
– történő, a havonta nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő (szerződést 
teljesítő szolgáltató) az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül 
(lásd alább) – abban az esetben fizethet, ha az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges 
kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, 
vagy az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A 
kifizetést teljesítő (szerződést teljesítő szolgáltató) a köztartozást mutató együttes adóigazolás 
átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig köteles a kifizetést visszatartani azzal, 
hogy a visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Amennyiben az együttes 
igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje (szerződést teljesítő szolgáltató) ennek ellenére 
elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés 
időpontjában terhelő köztartozásért. Kérjük, hogy a fenti szabályokkal összefüggésben a további 
részletekről az Art. vonatkozó szabályainak áttekintésével tájékozódjanak. 

 

3.2. Teljesítési feltételek 
 

A feladat teljesítéséhez szükséges minden nemű, teljes körű költség az ajánlattevőt (szerződést 
teljesítő vállalkozót) terheli, ennek megfelelően a feladat teljesítéséhez szükséges valamennyi eszköz, 
műszaki berendezés anyag- és üzemanyag-költséget, más járulékos költséget az ajánlattevőnek kell 
biztosítania. 

 
A szerződés teljesítése során az ajánlatkérő Megrendelőként a szerződést teljesítő Vállalkozóval 

üzenetet, közlést csak a szerződésben rögzített a felek képviselőin keresztül (a szerződésben: a 
kapcsolattartás fejezet szerint) tesz. A szerződés teljesítése során az ajánlatkérő bármikor ellenőrizheti 
a munkákat, az ezzel kapcsolatos észrevételeiről jegyzőkönyvet készíthet. 
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4. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE 
 

Az ajánlattételi felhívás 11.) pontjához (értékelési szempontok) kapcsolódva az alábbiakban 
ismertetjük az elbírálás menetét. Az ajánlatkérő az ajánlatokat két szakaszban értékeli. 

Az első szakaszban az ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő 
megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban 
meghatározott feltételeknek. Már a tárgyalások megkezdését megelőzően köteles az ajánlatkérő 
megállapítani az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, 
valamint ha az ajánlat az ajánlattételi felhívásban meghatározott kizáró ok fennállása (nem megfelelő 
előzetes igazolása) miatt érvénytelen. 

A második szakaszban, a tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a 
végleges ajánlat megfelel-e az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció tárgyalás(ok) befejezésekori 
tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek (azon nyilatkozatokra, 
dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások 
befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak). Az érvényes végleges ajánlatot 
az ajánlatkérő végül ezen második szakaszban az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési 
szempont alapján értékeli. 

 

4.1. Az ajánlatok érvényességének megállapítása 

A Kbt. 73. § (1) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelen, ha 

a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták; 

c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) 
pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került; 

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való 
megfelelést; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a 
részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 

f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 

fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az 
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 

fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony 
ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]. 
 
A Kbt. 74. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, 
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 

a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; 

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
 
 
A Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 

a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. 
§ (5) bekezdés], 

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti 
elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés]. 
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Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 15.) pontja alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít a 
következők szerint. Hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, 
nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az 
ajánlatkérő a Kbt. 71. § -ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget. A korábban megjelölt hiányok a 
későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. [Kbt. 71. § (6)] 

A hiánypótlásnak elsősorban az ajánlatkérő (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet) által az összes 
ajánlattevőnek egyidejűleg, közvetlenül, írásban (várhatóan faxon és/vagy e-mail-ben) küldött 
hiánypótlási felhívás alapján lehet eleget tenni, amelyben az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára 
azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, ugyanakkor az ajánlattevő a hiánypótlás 
során akár a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat, az ajánlatkérő által 
meghatározott hiánypótlási határidőig.  

A hiánypótlás lezárulta után az ajánlatkérő meggyőződik arról, hogy a hiánypótlást követően – adott 
esetben – a benyújtott ajánlati példányok hiánypótlással nem érintett tartalma megegyezik-e az 
eredeti ajánlat tartalmával. Eltérés esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően 
teljesítették, az ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) fogja figyelembe venni 
az elbírálás során. 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatkérő köteles az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek 

tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kérni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés 
tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra 
vonatkozó összeg tekintetében, amely önállóan értékelésre kerül (az irreálisan alacsony árra vonatkozó 
indokolás kéréssel összefüggő részletes szabályokat a Kbt. 72. §-a tartalmazza). 

 
 

4.2. Az ajánlatok érvényességének megállapítása a végleges ajánlat alapján, illetőleg az 
ajánlatok összehasonlító értékelése 

 
Az ajánlatkérő a ki nem zárt ajánlattevő(k) által benyújtott, érvényes ajánlatokat az eljárást megindító 

felhívásban rögzítetteknek megfelelően, jelen eljárásban mindkét rész vonatkozásában a 
legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján [Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont] – bírálja el. 

 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a dokumentációban meghatározott követelményeknek 

megfelelően történő teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költséget és díjat, összesített módon. Az 
ajánlati árat az ajánlathoz csatolt felolvasólapon a fentieknek megfelelő módon, forintban kell 
meghatározni. 

 
Az eljárás nyertese azon ajánlattevő, aki (amely) a legalacsonyabb összegű ajánlati árat ajánlja az 

ajánlatkérő számára. 
 
A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint: „Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, 

címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 
szempontok alapján értékelésre kerülnek.” Ez alapján az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy 
a jelen eljárásban számszerűsíthető értékelési szempontnak az ajánlati ár minősül, így az ajánlattevők 
adatain túl a bontási eljárás során kizárólag ezen értékelési szempont szerinti adat kerül ismertetésre 
és jegyzőkönyvezésre. Ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezet összegét az ajánlatok bontásának 
megkezdése előtt ismerteti. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatkérő eredményhirdetést jelen eljárásban nem tart, ugyanakkor 
az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül elbírálja és az ajánlatok érintő döntéséről (döntéseiről) 
közvetlenül tájékoztatja az ajánlattevő(ke)t. Az eljárás lezárásaként az ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) 
bekezdése szerinti összegezést készít és közvetlenül megküldi az ajánlattevő(k)nek (az ajánlatkérői 
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döntésekkel és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezéssel összefüggő részletes szabályokat a Kbt. 
76. - 79. §-ai tartalmazzák). 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlattevő(k) előzetes vitarendezés kezdeményezésére jogosult(ak), ha 
álláspontja (álláspontjuk) szerint egészben vagy részben jogsértő az ajánlatkérő bármely eljárási 
cselekménye vagy a közbeszerzési eljárásban keletkezett bármely dokumentum, illetve az írásbeli 
összegezés (az előzetes vitarendezéssel összefüggő részletes szabályokat a Kbt. 80. §-a tartalmazza). Az 
előzetes vitarendezési kérelmet a Kbt. 80. § (3) bekezdésének megfelelően kizárólag elektronikus úton 
vagy telefaxon lehet benyújtani az ajánlatkérőnek az eljárást megindító felhívás 1.) pontjában 
meghatározott elérhetőségére (kozbeszerzes@nmhh.hu, 1/457-7128) és/vagy az ajánlatkérő nevében 
eljáró szervezetnek az eljárást megindító felhívás 1.) pontjában meghatározott elérhetőségére 
(iroda@enyd.hu, 1-201-2861). 
  

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatkérő az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést 
a nyertes szervezettel (személlyel) írásban köti meg az eljárásban közölt végleges feltételek, 
szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 
megküldésétől számított harminc napon belül (a szerződéskötéssel összefüggő részletes szabályokat 
a Kbt. 130.-143. §-ai tartalmazzák). 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárás során az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők (ajánlattevők) 
között minden kapcsolattartás (nyilatkozattétel) - ha a Kbt. szabályaiból más nem következik – 
kizárólag írásban történhet az ajánlatkérőnek az ajánlattételi felhívás 1.) pontjában meghatározott címein 
(elérhetőségein) és/vagy az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnek az ugyanott meghatározott címein 
(elérhetőségein) (a kapcsolattartással összefüggő részletes szabályokat a Kbt. 41. §-a tartalmazza). 
 
 

4.3. Kiegészítő tájékoztatás nyújtása az eljárás során 
 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő(k) – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő 
(értelmező) tájékoztatást kérhet(nek) az ajánlatkérőtől az ajánlattételi felhívás 23.h) pontjában 
foglaltak szerint, ésszerű határidőben, de legkésőbb az ajánlattételi határidő előtt három nappal a Kbt. 
56. § (2) bekezdésének megfelelően. 

 

Az ajánlatkérő vagy a nevében eljáró szervezet a válaszokat a Kbt. előbbiekben hivatkozott 
rendelkezésének megfelelően (a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül), telefaxon 
és/vagy elektronikus úton adja meg.  
 

A kiegészítő tájékoztatás kizárólag elektronikus levélben, faxon, ajánlott postai vagy személyesen 
kézbesített küldeményben kérhető azzal, hogy a kérdéseket (az eredeti kérdésfeltevési módtól 
függetlenül) a kozbeszerzes@nmhh.hu és az iroda@enyd.hu elektronikus címekre is meg kell küldeni, 
szerkeszthető formátumban. 
 

mailto:kozbeszerzes@nmhh.hu
mailto:iroda@enyd.hu
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 5. SEGÉDLET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ (NYILATKOZAT-MINTÁK)1  
 

Az ajánlattételi dokumentáció részeként a következő nyilatkozat-minták kerültek csatolásra, 
amelyeket megfelelően kitöltött tartalommal az ajánlat részeként, illetve Ajánlatkérő külön 
felhívására be kell nyújtani. 

1. sz. melléklet – Ajánlat előlap 

2. sz. melléklet – Felolvasólap 

2/A. sz. melléklet – Részletes ártáblázat  

3. sz. melléklet - Nyilatkozat a kizáró okok hatálya alatt nem állásról (kizárólag természetes személy 
gazdasági szereplő esetén) - közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 
nyilatkozat!  

4. sz. melléklet – Nyilatkozat a kizáró okok hatálya alatt nem állásról (nem természetes személy 
gazdasági szereplő esetén) - közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 
nyilatkozat! – 

5. sz. melléklet - Nyilatkozat a kizáró okok hatálya alatt nem állásról (ha a nem természetes személy 
gazdasági szereplő nem minősül cégnek) - közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesített nyilatkozat!  

6. sz. melléklet – Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k pont kb) és kc) alpontjaiban foglalt kizáró ok 
hatálya alatt nem állás tekintetében  

7. sz. melléklet – Nyilatkozat az alvállalkozó(k), illetve az alkalmasság igazolására igénybe vett más 
szervezet kizáró okok hatálya alatt nem állásáról  

8. sz. melléklet – Nyilatkozat a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésében 
közreműködő és az alkalmasság igazolásában részt vevő személyekről/szervezetekről (Kbt. 66.§ (6) 
és 65. § (7) bekezdések szerint) 

9. sz. melléklet – Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feltételeinek elfogadásáról és a KKV státuszról * 

Eredetiben csatolandó! 

A Kbt. 66. §-ra figyelemmel az ajánlatkérő meghatározza az ajánlat részeként benyújtandó további 
dokumentumok, igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, amelyek a fentieken túl a következők. 
 
1. Tartalomjegyzék (ajánlattételi felhívás 23.a) pont) 

2. Aláírási címpéldány(ok) (ajánlattételi felhívás 23.g) pont) 

3. Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlati 
példány megegyezik a papír alapú példánnyal (ajánlattételi felhívás 23.a) pont) 

4. Nyilatkozat a szerződéstervezet tekintetében tett, indoklással ellátott esetleges észrevételek 
tekintetében (ajánlattételi felhívás 23.f) pont) 

                                                 
1 Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k) vonatkozásában. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k) 
tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (10-
18. §) foglaltaknak megfelelően kell ajánlattevő(k)nek részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az 
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. 
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1. sz. melléklet 
 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  

 
Ajánlattevő kapcsolattartója2 

             neve/beosztása:  .....................................  

             telefonszáma:  .........................................  

             telefax-száma:  ........................................  

             e-mail címe:  ............................................  
 
 

AJÁNLAT  
(ELŐLAP)  

 
 

A(Z) ____________________________ (AJÁNLATTEVŐ NEVE) AJÁNLATA 
 
 
 
 

MOBIL SZÉLESSÁV MÉRŐRENDSZER BŐVÍTÉSE VASÚTVONALAK MENTÉN 
SZÜKSÉGES MÉRŐKÉPESSÉGEKKEL TÁRGYÁBAN 

 

 
 
 
 
 

 A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 
UNIÓS ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT  

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS 
(98. § (2) BEK. C) PONT SZERINTI) 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN 

 
 

 
 

………………, 201.. ………… ………… 

                                                 
2 Az ajánlattevő olyan kapcsolattartót és olyan elérhetőségi adatokat, így különösen olyan telefax számot köteles megjelölni, 
amelyen az ajánlattevő kapcsolattartója folyamatosan (akár munkaidőn túl is) elérhető, képes az eljárással összefüggő 
értesítések fogadására azzal, hogy az előbbi követelménynek meg nem felelő elérhetőségi adat hiányából fakadó felelősség 
az ajánlattevőt terheli (ilyen elérhetőség hiányában az ajánlatkérő/ajánlatkérő nevében eljáró szervezet az elektronikus 
és/vagy a postai utat alkalmazza a telefax helyett). 



22/45 

2. sz. melléklet 
 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  
 
 
 

FELOLVASÓLAP 
[Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint] 

 

Az ajánlat főbb, számszerűsíthető adatai 
 

Tekintettel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által indított „MOBIL Szélessáv mérőrendszer 
bővítése vasútvonalak mentén szükséges mérőképességgel ” tárgyú uniós eljárásrendben lefolytatott 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai 4. pontjában 
foglaltakra, összhangban a Kbt. 66. § (5) bekezdésével, az alábbiakban megjelöljük az ajánlattevő(k) 
nevét és címét (székhelyét/lakóhelyét), valamint az alábbi számszerűsíthető értékelési 
szempontotokat. 
 

Ajánlattevő(k) neve:   

Ajánlattevő(k) címe (székhelye/lakóhelye):  

 
 

Az értékelési szempont megnevezése Az ajánlatban foglalt érték 

Ajánlati ár (az ellenszolgáltatás teljes nettó összege, a 2/A. sz. 
melléklet mindösszesen sorának összege)3  

HUF + ÁFA 

 

A fenti ajánlati ár magában foglalja az eljárást megindító felhívás 4.) pontjában, illetve a közbeszerzési 
dokumentumok 2. fejezetében meghatározott feladatok megjelölt mennyiségének teljes, összesített 
ellenértékét a szerződés teljes időtartama alatt.  
 

Kelt: 2016. _____________  ___   
  _________________________ 

  cégszerű aláírás 
a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 
  

                                                 
3 Az ajánlati ár olyan képzett összeg, amely ezen összesített formájában nem jelenik meg a kötendő 

szerződésben, jelen összevonásra csak a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazott legalacsonyabb ár értékelési 

szempont miatt szükséges 
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2/A. sz. melléklet 
 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  
 
 

ÁRTÁBLÁZAT 
 

 

Darabszám Termék megnevezése Típusa Ellenértéke 

    

    

    

    

    

    

    

    

Összesen:   

 

 

Jelen nyilatkozatot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által indított „Szélessáv mérőrendszer 

bővítése vasútvonalak mentén szükséges mérőképességgel ” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 

ajánlat részeként teszem. 

 

 

Kelt: 2016. _____________  ___   
  _________________________ 

  cégszerű aláírás 
a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 
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3. sz. melléklet 

 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  

 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁSRÓL 

[a Kbt. 69. § (4) – (8) bekezdése, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) 

pontjai tekintetében] 
 

Alulírott ...................................................... (név), mint a ...................................................... (cégnév) 

................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra 

feljogosított vezetője a Kbt. 69. § (4) – (8) bekezdése, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívására az alábbi nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve 

ezennel kijelentem, hogy a 

 

............................................................................ (cégnév)  

........................................................ (cím) vonatkozásában 
 
a Kbt. 62. § (1) bekezdésében a) és e) pontjában foglalt feltételek nem állnak fenn, miszerint az 
eljárásban nem lehet ajánlattevő aki: 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), 
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti 
bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és 
koncessziós eljárásban; 

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 



25/45 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

 
 

Jelen nyilatkozatot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által indított „Szélessáv mérőrendszer 

bővítése vasútvonalak mentén szükséges mérőképességgel ” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 

ajánlat részeként teszem. 

 
Kelt: 2016. _____________  ___   
  _________________________ 

  cégszerű aláírás 
a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 
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4. sz. melléklet 
 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  

 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁSRÓL 

[a Kbt. 69. § (4) – (8) bekezdése, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (2) bekezdése 

tekintetében] 
 

Alulírott ...................................................... (név), mint a ...................................................... (cégnév) 

................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra 

feljogosított vezetője a Kbt. 69. § (4) – (8) bekezdése, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívására az alábbi nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve 

ezennel kijelentem, hogy a 

 

............................................................................ (cégnév)  

........................................................ (cím) vonatkozásában 
 
a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt feltételek nem állnak fenn, miszerint az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő, amennyiben: 

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság 
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének 
tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező 
személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény 
miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 
mentesült, vagy 

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt 
évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a 
bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy 
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy 
személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek 
megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 
 
 

Jelen nyilatkozatot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által indított „Szélessáv mérőrendszer 

bővítése vasútvonalak mentén szükséges mérőképességgel ” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 

ajánlat részeként teszem. 

 
Kelt: 2016. _____________  ___   
  _________________________ 

  cégszerű aláírás 
a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 
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5. sz. melléklet 

 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  

 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁSRÓL 

[a Kbt. 69. § (4) – (8) bekezdése, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) és f) 

pontjai tekintetében] 
 

Alulírott ...................................................... (név), mint a ...................................................... (cégnév) 

................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra 

feljogosított vezetője a Kbt. 69. § (4) – (8) bekezdése, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívására az alábbi nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve 

ezennel kijelentem, hogy a 

 

............................................................................ (cégnév)  

........................................................ (cím) vonatkozásában 
 
a Kbt. 62. § (1) bekezdésében d) és f) pontjában foglalt feltételek nem állnak fenn, miszerint az 
eljárásban nem lehet ajánlattevő aki: 

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. 
évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns 
módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy 
ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

 
 

Jelen nyilatkozatot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által indított „Szélessáv mérőrendszer 

bővítése vasútvonalak mentén szükséges mérőképességgel  a” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 

ajánlat részeként teszem. 

 
Kelt: 2016. _____________  ___   
  _________________________ 

  cégszerű aláírás 
a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 
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6. sz. melléklet 

 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  

 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁSRÓL 
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése, illetőleg a 8. § i) 

pont ib) alpontjában foglaltak szerint nyilatkozom a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjai tekintetében 

 

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

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése, 

illetőleg a 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint nyilatkozom a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontja tekintetében, hogy az általam képviselt társaság 

- olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek  

vagy (a megfelelő válasz aláhúzandó, a nem megfelelő válasz törölhető) 

- olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén4 

Amennyiben a társaság olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, úgy 

erre figyelemmel nyilatkozom, hogy a társaságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 

alpont szerinti tényleges tulajdonosai a következő(k): 

1. ________________________ (név), _______________________________ (állandó lakóhely) 

2. ________________________ (név), _______________________________ (állandó lakóhely) 

3. ________________________ (név), _______________________________ (állandó lakóhely) 

 
 vagy (a megfelelő válasz aláhúzandó, a nem megfelelő válasz törölhető) 
 
Nyilatkozom, hogy a társaságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpont szerinti 
tényleges tulajdonosa nincs 
 
 avagy (a megfelelő válasz aláhúzandó, a nem megfelelő válasz törölhető) 
 

                                                 
4 A megfelelő válasz aláhúzandó, a többi válasz-lehetőség törlendő a nyilatkozat-mintából! 
Az ajánlattételi felhívás 12.b) pontja alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a Magyarországon letelepedett és a nem 
Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-
e, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek (a nyilatkozatot a fentiek 
szerint a nyilatkozatminta tartalmazza). Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: 
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani azzal, hogy amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) 
pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az erre vonatkozó nyilatkozatát 
is. 
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a társaságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpont szerinti tényleges tulajdonosát 
megnevezni nem vagyok képes megnevezni. 
 
 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) 
bekezdése, illetőleg a 8. § i) pont ic) alpontjában foglaltak szerint nyilatkozom a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont kc) alpontja tekintetében, hogy az általam képviselt társaság  
 

nincs / van5 
 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten 
vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. 
 
Ha van ilyen szervezet, annak megnevezése: 
 

1. ________________________ (név), _______________________________ (székhely) 

2. ________________________ (név), _______________________________ (székhely) 

3. ________________________ (név), _______________________________ (székhely) 

 
Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett jogi személlyel / személyes joga szerint jogképes 
szervezettel 6 szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró okok nem 
állnak fenn. 
 

Jelen nyilatkozatot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által indított Szélessáv mérőrendszer 

bővítése vasútvonalak mentén szükséges mérőképességgel ” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

tekintetében az ajánlat részeként teszem. 

 
Kelt: 2016. _____________  ___   
  _________________________ 

  cégszerű aláírás 
a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 
 

                                                 
5 A megfelelő aláhúzandó. 
6 A megfelelő aláhúzandó. 

http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
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7. sz. melléklet 

 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  
 
 

NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓ(K), ILLETVE AZ ALKALMASSÁG  
IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZET KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA 

ALATT NEM ÁLLÁSÁRÓL 
[a Kbt. 67. § (4) bekezdése, illetve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. 

§ (2) bekezdése szerint] 
 

Alulírott ...................................................... (név), mint a ...................................................... (cégnév) 

................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra 

feljogosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 67. § (4) bekezdésben 

foglalt nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel nyilatkozom, hogy  
 

............................................................................ (cégnév)  

................................................................................. (cím)  

a jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan 
alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolására nem támaszkodik olyan szervezet kapacitásaira, 
amely(ek) az alábbi kizáró okok hatálya alá tartozik: 
 

Kbt. 62. § (1) bekezdése tekintetében: 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), 
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti 
bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek 
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó 
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus 
finanszírozása; 

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és 
koncessziós eljárásban; 

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
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b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére 
halasztást kapott; 

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 
hasonló helyzetben van; 

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. 
évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns 
módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy 
ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen 
eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy 
hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem 
került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata 
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti 
kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), 
amennyiben 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy 
az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló 
igazolások tartalmának nem felel meg; 

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi 
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás 
tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított 
három évig; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és 
területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai 
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont 
ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
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kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján 
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén 
bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében 
való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet 
más módon orvosolni; 

n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - jogerős 
és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági 
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal 
sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más 
versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem régebben - jogerősen megállapította és egyúttal 
bírságot szabott ki; 

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a 
Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági 
szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását 
megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe 
ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére 
vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti 
végzésében megállapította; 

p) a 135. § (7)-(9) bekezdése szerinti előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt 
három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási (vagy annak felülvizsgálata 
esetén bírósági határozat) megállapította. 

 

a Kbt. 62. § (2) bekezdése tekintetében: 
 

(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem 
vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben 
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság 
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének 
tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező 
személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény 
miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 
mentesült, vagy 
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt 
évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a 
bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy 
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy 
személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek 
megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 
 

Jelen nyilatkozatot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által indított „Szélessáv mérőrendszer 

bővítése vasútvonalak mentén szükséges mérőképességgel ” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 

ajánlat részeként teszem. 

Kelt: 2016. _____________  ___   
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  _________________________ 

  cégszerű aláírás 
a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 
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8. sz. melléklet 
 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  
 
 
 

NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN KÖTENDŐ SZERZŐDÉS 
TELJESÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐ ÉS AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN 

RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEKRŐL/SZERVEZETEKRŐL 
[a Kbt. 66. § (6) bekezdése és az 65. § (7) bekezdése szerint] 

 
 

Alulírott ...................................................... (név), mint a ...................................................... (cégnév) 

................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra 

feljogosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 66. § (6) bekezdésben és 

az 65. § (7) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel megjelölöm a 

jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésében közreműködő 

személyeket/szervezeteket, az alábbiak szerint. 
 
A közbeszerzés azon része(i), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kívánunk igénybe venni, 
illetőleg az ezen részek tekintetében az igénybe venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozó(k) megnevezése: [Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pont] 

Azon rész(ek) megnevezése,  
amely(ek) tekintetében alvállalkozó igénybe 

vételére sor kerül 

Alvállalkozó(k) neve 
amennyiben ismert 
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Jelen nyilatkozatot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által indított „Szélessáv mérőrendszer 

bővítése vasútvonalak mentén szükséges mérőképességgel ” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 

ajánlat részeként teszem. 

 

Kelt: 2016. _____________  ___   
  _________________________ 

  cégszerű aláírás 
a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) részéről 
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9. sz. melléklet 
 
Ajánlattevő neve:  ..............................................  

             székhelye:  ..............................................  
 

NYILATKOZAT AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS  
FELTÉTELEINEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A KKV STÁTUSZRÓL 

[a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére figyelemmel] 
 

Alulírott ...................................................... (név), mint a ...................................................... (cégnév) 

................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra 

feljogosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 66. § (2) bekezdésben és 

az 66. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel kifejezetten 

nyilatkozom, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által indított „Szélessáv mérőrendszer 

bővítése vasútvonalak mentén szükséges mérőképességgel ” tárgyú ajánlattételi felhívásában, a 

közbeszerzési dokumentumokban valamint az ajánlatkérőnek feltett kérdésekre kapott válaszokban 

meghatározott követelményeket megismertük és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk, a 

szerződést az ajánlatunkban foglalt ellenszolgáltatásért megkötjük és teljesítjük. 

Ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései szerint7 [jelölje meg a megfelelő választ!] 

  nem minősül kis- és középvállalkozásnak,  

  mikrovállalkozásnak minősül,  

  kisvállalkozásnak minősül,  

  középvállalkozásnak minősül.  
 

Jelen nyilatkozatot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által indított „Szélessáv mérőrendszer 

bővítése vasútvonalak mentén szükséges mérőképességgel ” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 

ajánlat részeként teszem. 

 
 
Kelt: 2016. _____________  ___ 

  

  _________________________ 

 
  cégszerű aláírás 

a kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak) részéről 

 
 
 

                                                 
7 Lásd a törvény 3. § (1) bekezdését: mikro-, kis- és középvállalkozásnak (a továbbiakban: KKV) minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb  43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak 
minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy 
mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a 
vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege 
legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. További részletekről lásd a törvény rendelkezéseit! 
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6. SZERZŐDÉSTERVEZET(EK) 
 

A Kbt. 57. § (1) bekezdés a) pont alapján a szerződéstervezet meghatározása.  
 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
 
 

amely létrejött egyfelől a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  

székhelye:  1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 

képviselője:  Vári Péter főigazgató-helyettes és Dömsödi János BÜV 

főosztályvezető Sorbán János gazdasági igazgató pénzügyi 

ellenjegyzésével 

adóazonosító száma: 15775883-2-41 

pénzforgalmi számla száma:  MÁK 10032000 – 00300939-00000017 

 

mint Vevő 

 

másfelől a  

székhelye:    

cégjegyzékszáma:  

adószáma:   

bankszámlaszáma:   

képviseli:   

 

mint Eladó 

 
- a továbbiakban együttesen: „Felek”- között, az alulírott helyen és időpontban a következő feltételek 
szerint: 
 

1. A szerződés tárgya, a teljesítés határideje és helye 

1.1 Jelen szerződés tárgya a 2017…. -n indult, „Mobil szélessáv mérőrendszer bővítése 
vasútvonalak mentén szükséges mérőképességgel„ tárgyú közbeszerzési eljárás során a 
közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásának (műszaki követelményeknek) és Eladó 
Ajánlatának megfelelően az 1. sz. mellékletben meghatározott termékek határidőre történő 
adásvétele. 

1.2 Jelen szerződés a Felek általi aláírással lép hatályba. A termékek átadásának határideje a 
szerződés aláírásától számított 90 nap.  

1.3 A teljesítés helye a Vevő telephelye, címe: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. 
 

2. Díjazás 
 

2.1 Jelen szerződés alapján átadásra kerülő termékek ellenértéke - összesen ……………..,- Ft + áfa, 
azaz ……………………… forint + áfa. A termékek egységárait az 1.sz. melléklet tartalmazza.  
 

2.2 Az ellenérték tartalmazza továbbá a belföldi forgalomba hozatal valamennyi költségét, a 
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csomagolási költséget, a helyszínre szállítás, a dokumentáció és a kezelési utasítás (felhasználói 
kézikönyv), továbbá a garanciális szervizellátás költségét. 

2.3 Az ellenérték a szerződés hatálya alatt semmilyen jogcímen nem emelhető. 
 

3. A szerződés teljesítése 
 
3.1 Vevő és Eladó a termékek átadásakor átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. Vevő 5 

munkanapon belül megvizsgálja az átadott termékeket, hogy azok megfelelnek-e a műszaki 
leírásban meghatározott tulajdonságoknak. 

3.2 Vevő határidő megjelölésével - amelynek időtartama a 10 napot nem haladja meg - jogosult a 
teljesítést kijavításra, kiegészítésre Eladónak visszaadni. A szerződésszerű teljesítés igazolására 
a Vevő az átadás-átvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül az Eladó részére szakmai 
teljesítési igazolást állít ki. Vevő részéről szerződésszerű teljesítés esetén a teljesítés szakmai 
igazolását Gáspár Ernő mérésügyi főosztályvezető jogosult kiállítani. Az Eladó a számlát – 
melynek mellékletét képezi a teljesítés szakmai igazolása – a teljesítés szakmai igazolás 
kiállítását követő 5 (öt) munkanapon belül köteles benyújtani a Vevőnek.  

3.3 Az ellenérték kifizetése a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc)  napos fizetési 
határidővel, banki átutalással történik. 

 

4. Szavatosság, jótállás  
 

4.1 Eladó szavatolja, hogy az általa jelen szerződés keretében átadott termék új, megfelel a 
jelenlegi nemzetközi technikai és műszaki színvonalnak, I. osztályú minőségű, alkalmas a 
rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, 
vagy egyéb hibáktól. 

4.2 Eladó jótáll a leszállított termékért. A jótállás kezdetének időpontja az üzembe helyezés 
időpontja. A jótállás időtartama: 12 hónap. A Felek az üzembe helyezés időpontját 
jegyzőkönyvben rögzítik. Vevő jótállásból származó igényeit közvetlenül Eladón jogosult 
érvényesíteni. A jótállási dokumentációt az Eladó a termékek átadásakor köteles Vevő 
birtokába adni. A jótállási dokumentáció jelen fejezettől, illetve a közbeszerzési 
dokumentációban megjelölt rendelkezésektől való eltérő rendelekzése esetén jelen fejezet, 
illetve a  közbeszerzési dokumentáció rendelkezései bírnak kötelező erővel. 

 
4.3 A Megrendelő köteles haladéktalanul írásban értesíteni az Eladót a jótállási idő során felmerülő 

bármilyen igényről. 

4.4 A jótállási időtartam alatt Eladó köteles a hibabejelentést követő 72 órán belül a javítást a Vevő 
telephelyén megkezdeni és 30 napon belül a hibás eszközt térítésmentesen kijavítani vagy a 
Vevő igénye szerint kicserélni. 

4.5 Amennyiben a termék javítása a Vevő telephelyén nem lehetséges, úgy azt az Eladó saját 
szervizében végzi el, azonban a szállítás költsége Vevőre nem hárítható át. 

4.6 Amennyiben Eladó az értesítést követően nem teljesíti a jelen fejezet szerinti kötelezettségeit, 
úgy Vevő – az Eladó egyidejű írásbeli értesítése mellett – eljárhat a hiba elhárítása érdekében 
az Eladó kockázatára és költségére. 

4.7 A jótállási időszak alatt bejelentett jogos követelések a jótállási időszak lejárta után hat 
hónappal is érvényesíthetők. 

4.8 Eladó szavatol azért, hogy Vevő a jelen szerződés keretében átadott termékeken futó 
szoftverterméken legalább Vevő alaptevékenységének rendeltetésszerű ellátásához szükséges 
mértékű, korlátlan idejű felhasználási jogot szerezzen.  
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5. Eladó nem szerződésszerű teljesítése 
 

5.1 Eladónak a termék átadását jelen szerződésben rögzített feltételek szerint kell elvégeznie. 
Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor az Eladó számára olyan körülmény áll elő, 
amely akadályozza a hibátlan teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul értesítenie kell írásban 
a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. 

5.2 Eladónak felróható szerződésszegés esetén Eladóval szemben az alábbi szankciók 
érvényesíthetők: 

 késedelmi kötbérigény érvényesítése; 

 kártérítés érvényesítése; 

 a szerződéstől való elállás és meghiúsulási kötbérigény érvényesítése. 
Vevő érvényesítheti a szerződésszegésből eredő egyéb igényeit is. 

5.3 Amennyiben az Eladó neki felróható okból elmulasztja a szerződésben vállalt teljesítési 
határidőt, úgy a Vevő  késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér alapja a teljes nettó ellenérték, 
mértéke az eredménytelenül eltelt határidőtől számítva napi 0,5 %, de összesen legfeljebb 
annak 15%-a.  

5.4  Amennyiben az Eladó a vállalt határidőt 30 nappal túllépi, úgy Vevő jogosult elállni a 
szerződéstől. Ebben az esetben Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek alapja az teljes 
nettó ellenérték, mértéke annak 10 %-a. 

  5.5 A Vevő a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni. 
 
  5.6 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem 

értelmezhető lemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Vevőt az Eladó 
szerződésszegése esetén megilletik. 

  5.7 Vevő kötbérigényét illetve kártérítési igényét írásban köteles közölni az Eladóval, külön 
megjelölve annak jogalapját és összegét. 

  5.8 A Vevő a szerződést további mérlegelés nélkül felmondja – ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 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) pontjában kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

 
A fenti feltételek bekövetkezéséről az Eladó a szerződés teljesítésének időszakában 
haladéktalanul értesíti a Vevőt. A szerződés jelen pont szerinti megszűnése esetén az Eladó a 
szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére 
jogosult, amellyel a Felek legkésőbb 30 (harminc) napon belül elszámolnak. 

 
6. Titoktartás 
 

6.1 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés időtartama alatt, továbbá annak 
bármely okból történő megszűnését követően – időbeli korlátozás nélkül – bármelyik szerződő 
fél által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot 
bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül 
egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Ezen 
kötelezettség nem vonatkozik azon információra, amely  
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- közismert, 

- amelyről a fogadó félnek már tudomása volt, 

- amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek, 

- vagy amelynek felfedését jogszabály írja elő. 

6.2 Eladó e jogviszony fennállása alatt és a jogviszony megszűnését követően is köteles megőrizni 
a Vevő tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, 
szigorúan titkos, titkos, bizalmas, illetve korlátozott terjesztésű adatot, valamint minden olyan 
adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Vevő nem köteles törvény előírásai szerint a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.  

6.3 Eladó a szerződés teljesítése során Vevő részéről tudomására, birtokába jutott minden adatot, 
információt csak jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez használhatja fel, a 
szerződés megszűnését követően ezen adatokat, információkat köteles a Vevő részére 
visszaadni, illetve adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni. Ezen törlési kötelezettség 
alól az Eladó annyiban mentesül, amennyiben az átadott adat, illetve információ ahhoz 
szükséges, hogy az Eladó helytállási kötelezettségét teljesíteni tudja, illetve hogy 
bizonyíthassa, hogy a teljesítése megfelel a törvényes, illetve szerződésben kikötött 
tulajdonságoknak. 

6.4 A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Felek kártérítési felelősséggel tartoznak. 

6.5 Eladó tudomásul veszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete III. fejezetének 4. pontjában 
foglaltakat, amely szerint az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz 
tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt 
meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, 
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, 
valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a 
szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében 
annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés 
létrejöttét követő hatvan napon belül. 

6.6 Felek tudomásul veszik, hogy:  
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja jelen szerződés tartalmát az Eladónál, 

- az Infotv. 27.§ (3) bekezdése értelmében nem minősülhet üzleti titoknak az az adat, amelynek 
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli, 
- kérésre a jelen jogviszonnyal összefüggő és az Infotv. 27.§ (3a) bekezdése alapján közérdekből 
nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan kötelesek tájékoztatást adni. 
 

7. Kapcsolattartás 
 

Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos szakmai nyilatkozatok megtételére jogosultakként (A 
továbbiakban: szakmai kapcsolattartók) az alábbi személyeket jelölik meg: 

 

 Vevő oldaláról Eladó oldaláról 

Név Gáspár Ernő  

Pozíció Mérésügyi főosztályvezető  

Telefon (1) 468-0698  

Fax (1) 468-0655  

E-mail cím gaspar.erno@nmhh.hu  

Cím 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.  
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A Megrendelő oldali szakmai kapcsolattartó személy szerződéskötésre, illetve szerződésmódosításra 
nem jogosult. 
 
 
 
 
8. Záró rendelkezések 
 

8.1 A szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a szerződő felek 
egyetértésével, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján lehetséges. 

8.2 Felek jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos minden közleményeiket (értesítés, nyilatkozat) 
személyesen, ajánlott levélben, telefaxon, e-mailen vagy távbeszélőn juttatják el egymáshoz. 
A távbeszélőn közölt közleményt e-mailben, ajánlott levélben vagy telefaxon meg kell 
erősíteni. A telefaxon továbbított iratokat a Feleknek aláírással kell ellátniuk. Az értesítésben 
foglaltak akkor lépnek érvénybe, ha azt kézbesítették. 

8.3 Felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország hatályos jogszabályait, 
különösen a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezéseit tartják jelen vállalkozási 
jogviszonyukra kötelezőnek 

8.4 Eladó a tárgybeli berendezések per-, teher-, igény-, és költségmentességéért feltétlen, és teljes 
körű kellék- és jogszavatosságot vállal, továbbá kijelenti, hogy az NMHH kizárólagos és 
korlátozásmentes tulajdonszerzésének akadálya nincsen. 

8.5 Eladónak és Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások 
útján egyezségkötéssel rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a 
szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó 
körülményről a felek kötelesek egymást kölcsönösen tájékoztatni.  

8.6 Eladó vállalja, hogy ha csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás hatálya alá kerül, vagy 
ha cégadataiban olyan változás következik be, amely jelen szerződés teljesítését érinti (pl.: 
székhely, telephely, fióktelep, bankszámlaszám stb. változik), akkor erről  
Vevőt írásban, a változás bekövetkeztétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül értesíti. 

8.7 Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés, és az ez alapján teljesített kifizetés az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv 36/A. § hatálya alá tartozik. 

8.8 Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerint átlátható szervezetnek minősül, 
továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ezen minőségében változás áll be, úgy 
erről haladéktalanul tájékoztatja Vevőt. Eladó tudomásul veszi, hogy ebben az esetben Vevő a 
szerződést további mérlegelés nélkül azonnali hatállyal megszünteti, illetve az alapján a nem 
átlátható szervezet részére semmilyen kifizetést nem teljesít. 

 
Jelen szerződés az 1. sz. melléklettel együtt ….. (…….) számozott oldalból áll és 3 (három) példányban 
készült, melyből 2 példány Vevőt, 1 példány Eladót illet. Jelen szerződést a Felek felhatalmazott 
képviselőik útján, áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 

Vevő képviseletében: 
 

 

Eladó képviseletében: 
 

   
__________________________________________ _____________________ 

Vári Péter Dömsödi János … 
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főigazgató-helyettes beszerzési, üzemeltetési 
és vagyonkezelési 
főosztályvezető 

… 
… 

 
 
Budapest, 2017. ……… 

 
 
Budapest, 2017. ……… 

 
 
Budapest, 2017. ………… 

   
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 

  

   
   
_________________________   

Sorbán János   
gazdasági igazgató   

Budapest, 2017. ………   
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1. sz. melléklet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (képviseli: Vári Péter főigazgató-helyettes 
és Dömsödi János BÜV főosztályvezető Sorbán János gazdasági igazgató pénzügyi 
ellenjegyzésével), valamint az ……………... (képviseli:………………..) között …...tárgyban létrejött 
adásvételi szerződéshez: 
 
 

Darabszám Termék megnevezése Típusa Ellenértéke 

    

    

    

    

    

    

    

    

Összesen:   

 
Vevő képviseletében: 

 
Eladó képviseletében: 

 
   

__________________________________________ _____________________ 
Vári Péter Dömsödi János  

főigazgató-helyettes beszerzési, üzemeltetési 
és vagyonkezelési 
főosztályvezető 

 

Budapest, 2017. ……… Budapest, 2017. ……… Budapest, 2017. ………… 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 

  

------------------------------------   
Sorbán János   

gazdasági igazgató   
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A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról szóló 14/2016. (V. 25.) MvM 
rendelet 6. § (4) és (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve a közbeszerzési dokumentumok 1. 
fejezetét képező eljárást megindító felhívást, illetőleg az eljárást megindító felhívást is tartalmazó teljes 
közbeszerzési dokumentumokat ezúton ellenjegyzem/ellenjegyezzük:  
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A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG  
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAINAK LEBONYOLÍTÓI  

AZ ENYD – ELSŐ NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ KFT.,  
ÉS AZ OPEION STÚDIÓ TANÁCSADÓ ÉS PRODUKCIÓS KFT.  

HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZET  
WWW.ENYD.HU І WWW.OPEION.HU 

IRODA@ENYD.HU І  TEL: 1-269-8134 І  FAX: 1-201-2861 

 

 

 

 

http://www.enyd.hu/
http://www.opeion.hu/
mailto:IRODA@ENYD.HU

