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 I. FEJEZET - Útmutató a ajánlattevők részére 

 

1. Bevezetés, az eljárás általános feltételei 

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személynek jelen kiegészítő iratok (továbbiakban iratok) 

kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden 

ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres jelentkezés elkészítését. Ezen cél elérése érdekében a 

jelen iratok - megfelelően csoportosítva, akár ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és 

tényeket, amelyek elősegíthetik a sikeres jelentkezés elkészítését. 

 

Jelen iratok az Ajánlatkérő által elfogadott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 

………………………napján ……………………….. nyilvántartási számon megjelent 

ajánlati felhívás alapján készült. 

 

A fenti ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen iratok rendelkezései az 

irányadóak és kötelezőek a jelentkezés összeállítására és benyújtására vonatkozóan. 

 

Az ajánlattevőkajánlattevőajánlatuk benyújtásával teljes egészében elfogadják a „2011. évi 

CVIII. törvény a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési 

eljáráshoz elkészített ajánlati felhívás és dokumentáció (a továbbiakban együtt: 

dokumentáció) összes feltételét az ajánlatbenyújtásának kizárólagos alapjául. 

 

Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy 

ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. 

 

Az iratok másra nem ruházhatóak át.  

 

2. Ajánlatkérő 

HungaroControl Zrt. 

1185 Budapest, Igló u. 33-35. 

Dancs Melinda  

Telefon: +36 12934259 

Fax: +36 12934036 

E-mail: melinda.dancs@hungarocontrol.hu  

 

mailto:melinda.dancs@hungarocontrol.hu
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3. Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy 

Szterényi Ügyvédi Iroda 

dr. Torma Judit hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

1011 Budapest, Fő u. 14-18. VII. emelet 

Telefon: +36 70 6114591 

Fax: +36 1 4578041 

E-mail: judit.torma@szterenyi.com 

 

4. Ajánlattevő 

Az a gazdasági szereplő aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatotnyújt be. 

 

5. Alvállalkozó 

Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 

szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt,  

kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy 

alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

 

6. Gazdasági szereplő 

Bármely természetes személy, jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet 

aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, 

áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 

 

7. Kiegészítő tájékoztatás 

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevőajánlattevő lehet 

– a Kbt. 45. §-ában foglaltaknak megfelelően – a megfelelő ajánlattétel érdekében az 

ajánlatifelhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő 

(értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő nevében eljáró személytől (Szterényi Ügyvédi 

Iroda, dr. Torma Judit). 

 

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő a kérés beérkezését követően a lehető leghamarabb, 

valamint az ajánlatttételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal megadja. 
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A kiegészítő tájékoztatás kérést elektronikus úton (e-mail), szerkeszthető formában (pl. 

Microsoft Office Word formátumban) kell az ajánlatkérő nevében eljáró személy részére 

megküldeni a következő címre: judit.torma@szterenyi.com, az elektronikus levél tárgyában 

feltüntetve a következő szöveget: Kiegészítő tájékoztatás kérés_2K monitorok. 

 

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételekkel kapják meg írásban, e-mail 

útján. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, amikor az ajánlattevő a 

kiegészítő tájékoztatást - kézbesítési visszaigazolással igazoltan - e-mail útján megkapta.  

 

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan valós és olvasható e-mail címet adjon meg 

az iratok igénylésekor, amely a megküldendő dokumentumok fogadására a nap 24 órájában 

alkalmas. Ugyancsak ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő 

tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. 

 

Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat 

kérhető a Szterényi Ügyvédi Iroda címén (1011 Budapest, Fő u. 14-18. VII. emelet). 

 

Az ajánlattevő köteles a jelentkezésében külön nyilatkozatban feltüntetni, hogy az 

ajánlatbenyújtása során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette. Az ajánlatkérő által 

kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a dokumentációrészévé válnak. 

Az Ajánlatkérőt nem kötik a hivatalos kiegészítő tájékoztatásokon túl, akár szóban, akár 

írásban közölt olyan magyarázatok és felvilágosítások, amelyeket alkalmazottai, vagy 

képviselői illetéktelenül tettek meg az eljárás folyamán. 

Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt tart az ajánlati felhívásban megadott 

időpontban és helyszínen. 

 

8. Teljesség és pontosság  

Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze a dokumentációteljes átvételét.  

Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy ajánlattevő 

elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. 

 

9. Tartalomjegyzék 

Az ajánlatot tartalomjegyzékkel (1. számú melléklet) ellátva kell benyújtani.  
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10. Közös ajánlat 

Amennyiben az ajánlattevő nem egyedül, hanem konzorciumban nyújt be ajánlatot, akkor az 

ajánlatához csatolnia kell a konzorciumi megállapodást. 

 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ra, amely szerint, ha egy gazdasági szereplő a 

közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés 

teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a 

szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen. 

 

Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza 

meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül 

számított ellenértékéből. 

 

11. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása 

 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt 

az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) 

pontjainak hatálya alá esik. 

 Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, (közös ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 

56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak. 

 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt 

az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés a), c) 

pontjainak hatálya alá esik 

 

Igazolási mód: 

 -ajánlattevőnek a jelentkezésében a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 56. § (2) 

bekezdésben és a Kbt. 57.§ (1) bek. a), c) pontokban foglalt kizáró okok fenn nem 

állását 2.§-10.§ rendelkezéseinek megfelelően kell igazolnia. 

 Az ajánlattevő az ajánlatban köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez 

nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más 
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szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 

58. § (3) bekezdés). 

A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok 

tekintetében, amely nem régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, 

azaz az eljárást megindító felhívás feladását követően került kiállításra. 

 

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő nyilatkozata arról, 

hogy  

o olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy 

amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek;  

o ha a 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. 

 Az 57.§ szerinti kizáró okok hiányát az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő vagy választása szerint 

a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró 

okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására 

igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, 

vagy 

b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont 

szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más 

szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a 

szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

12. Alkalmasság igazolása 

Ajánlattevőnek (közös jelentkezőknek), az AjánlatiFelhívás III.2.2) – III.2.3) pontjában 

meghatározottak szerint kell igazolniuk alkalmasságukat. 
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Az előírt alkalmassági követelményeknek a ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül.  

 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlatifelhívás 

vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), 

melynek igazolása érdekében a ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. 

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 

nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd 

a szerződés teljesítésének időtartama alatt (21. számú melléklet). 

 

A ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő 

esetekben támaszkodhat: 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek 

módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 

alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 

beruházások teljesítésére vonatkozik, a ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen 

módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság 

igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának 

felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől 

eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor 

ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a 

szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság 

igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az 

ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben ért kár megtérítéséért.  

 

13. Az ajánlat nyelve 

Az eljárás nyelve a magyar, az ajánlatok benyújthatóak magyar és angol nyelven. 
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Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt 

annak felelős magyar vagy angol nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az 

ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében a ajánlattevő képviseletére jogosult 

személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar vagy 

angol nyelven készült, illetve felelős magyar vagy angol fordítással el nem látott 

dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi 

figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.  

 

14. Részajánlat, többváltozatú ajánlat 

Részekre történő részvételre  ajánlattétel nem lehetséges. 

Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja. 

 

15. Ajánlattétel költségei 

Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség a 

ajánlattevőt terheli. A ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, az iratokban kifejezetten 

megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A 

közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az 

ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen 

követelésnek nincs helye.  

 

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a 

nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle – esetleges jövőbeni - térítésre 

nem kötelezhető.  

 

 

16. Az ajánlatok benyújtása, formai követelmények 

Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: 

a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával 

a jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a 

ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az 

aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 

szöveget, vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 
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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 köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 

egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az 

ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez a jelentkezésben való 

tájékozódása, illetve a jelentkezésre való hivatkozása érdekében szükséges; 

c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

d) Az ajánlatot 2 példányban kell benyújtani (1 papíralapú eredeti példányban és 1 pld, a 

papíralapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban 

[elektronikus adathordozón (CD/DVD), jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható 

pdf formátum). Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus 

adathordozón benyújtott példányok között eltérés van, ajánlatkérő a papír alapon 

benyújtott eredeti példányt veszi figyelembe az értékelés során. 

e) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén 

alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan 

személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 

felhatalmazást kaptak.  

f) 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. 

továbbá 

g) Az ajánlatot a kért darabszám szerinti mennyiségben, egymástól határozottan elkülönülő 

iratkötegekben, fűzve, vagy kötve kell benyújtani, úgy, hogy az ajánlat könnyen 

lapozható legyen (az a) pont szerinti zsinór a megbonthatatlanságot biztosítja, és nem 

helyettesíti az összefűzést vagy kötést!!!). 

h) Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A kért darabszámú ajánlatot 

együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: 

- az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, 

- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki 

nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, 

- a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban 

felsorolt adatok. 
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a) Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 

- Ajánlat „2K monitorok” 

továbbá:  

- „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt. 

- A csomagolásra a fentiektől eltérő tartalmú feliratot elhelyezni nem szabad - 

kivétel postai feladás - amikor még elhelyezhető a csomagon a címzés, azaz: 

HungaroControl Zrt., 1185 Igló u. 33-35., Dancs Melinda részére 

 

A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, 

ha annak kézhezvételére az ajánlattételihatáridő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat 

postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A benyújtás teljesítésének a 

küldemény tényleges kézbesítése minősül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai 

küldemények elvesztéséből, illetve késedelmes kézbesítéséből eredő kockázat a ajánlattevőt 

terheli. 

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét Ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja. 

 

Az ajánlat példányainak formai vagy tartalmi eltérése esetén az ajánlatkérő az eredeti 

példányt tekinti hitelesnek, ez alapján kerül értékelésre az ajánlat. E rendelkezés azonban nem 

mentesíti a ajánlattevőt az alól, hogy ajánlatát ne az előírt példányszámban és formában, 

illetve tartalmi és formai követelményeknek megfelelően nyújtsa be. 

 

Az ajánlatkérő felhívja a ajánlattevők figyelmét a Kbt. 37. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakra, 

amelyek szerint 

 Az e törvényben meghatározott határidők tekintetében a napokban, hónapokban vagy 

években megállapított határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a 

kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot 

adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. 

 A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál 

fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, 

a hónap utolsó napján. 

 Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő 

legközelebbi munkanapon jár le. 

 A hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) feladását, 

illetve a felhívás közvetlen megküldését követő napon kezdődik. 
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Az ajánlattétel lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján érvénytelennek tekinti.  

A határidő után beérkezett ajánlat csomagolását az ajánlattevőszemélyének megállapítása 

céljából az ajánlatkérő felbontja, amelyről külön jegyzőkönyvet vesz fel (Kbt. 61. § (3) 

bekezdés), valamint a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerint öt évig megőrzi.  

 

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, 

azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerint kezeli.  

 

 

17. Az ajánlat átvétele 

Az ajánlatokattartalmazó csomago(ka)t, az ajánlattételihatáridő lejártáig munkanapokon 

hétfőtől péntekig 9.00-16.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 

között lehet benyújtani a következő címen: HungaroControl Zrt., 1185 Budapest, Igló u. 33-

35, Dancs Melinda részére 

 

A személyesen, vagy meghatalmazott útján beadott ajánlatokat az átvevő érkezteti, az átvétel 

pontos időpontját feljegyzi és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Az ajánlat akkor minősül a 

határidőn belül beérkezettnek, ha az ajánlatot tartalmazó zárt és sértetlen csomag legkésőbb az 

ajánlatifelhívásban meghatározott határidő lejártáig a fent megjelölt helyen – átvételi 

elismervénnyel dokumentáltan - az Ajánlatkérő birtokában van.  

 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történő 

leadásából, elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő 

késedelemből eredő kockázat teljes mértékben a ajánlattevőt terheli. 

 

Az Ajánlatkérő gondoskodik arról, hogy az átvétel időpontjától az ajánlatok bontásáig a 

csomag(ok)hoz illetéktelen ne férjen hozzá. Az ajánlatok csomagolásának sértetlenségéről az 

átvétel időpontjától kezdve a bontásig az Ajánlatkérő köteles gondoskodni.  

 

18. Az ajánlatok felbontása 

Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az ajánlatifelhívás 

IV.3)4. pontjában meghatározott időben és helyen bontja fel.  
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A ajánlattevők a bontásra külön meghívót nem kapnak.  

 

Ajánlatkérő a bontás során nyilvánosságra hozza a ajánlattevők nevét és címét (székhelyét, 

lakóhelyét), valamint az ajánlatok azon számszerűsíthető adatait, melyek a bírálati szempont 

szerint értékelésre kerülnek (ár).  

 

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről jegyzőkönyvet 

készít, amelyet az ajánlatkérő nevében eljáró személy a bontástól számított öt napon belül 

megküld valamennyi ajánlattevőnek.  

 

19. Az ajánlatok érvényességének vizsgálata 

Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a ajánlattevő ajánlata érvényes-e. 

 

Az ajánlat érvénytelen, ha (Kbt. 74. § (1) bekezdés) 

a) azt az ajánlattételihatáridő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevő, vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban az alkalmasság igazolásában részt 

vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §]; 

c) az ajánlattevőt, vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezetet az eljárásból kizárták; 

d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő 

által előírt formai követelményeit; 

 

Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha (Kbt. 74. § (2) bekezdés): 

a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §]; 

b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan 

kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §]; 

c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az 

előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. 
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20. A ajánlattevő kizárása 

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a ajánlattevőt, vagy alvállalkozót, vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki  

a) a kizáró okok (56–57. §) hatálya alá tartozik; 

b) részéről a kizáró ok (56–57. §) az eljárás során következett be. 

 

Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból (Kbt. 75. § (2) bekezdés): 

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

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell 

nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése]. 

 

21. Hiánypótlás, az ajánlatok pontosítása 

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok 

megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, az iratokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

 

Az ajánlatifelhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő szerződés 

teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. 

 

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan 

ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. 

 

Az Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel a Kbt. 67. §-a szerint 

biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű 

kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől 

felvilágosítást kér. 

 

Az Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdése szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén - 

amennyiben e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - nem 

rendel el újabb hiánypótlást. 
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22. Ajánlatok bírálata 

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az 

ajánlatifelhívásban, illetőleg az iratokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek.  

 

Az ajánlatifelhívásban előírtaknak megfelelően megítéli a ajánlattevő (közös ajánlattevő) 

szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.  

 

Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan 

ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.  

 

Az ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését 

követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges 

körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a 

teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné 

nyilvánítja. 

 

23. Ajánlatok bírálati módszere  

Ajánlatkérő az ajánlatokat „az összességében legelőnyösebb ajánlat” bírálati szempontja 

szerint értékeli az alábbiak szerint: 

 

Az elbírálás részszempontjai 
A részszempontok 

súlyszámai 

1. Ajánlati ár (nettó EUR) 85 

2. Visszatükröződés mértéke 25 

3. LED-es háttérvilágítás (igen/nem) 20 

4. Hűtőventillátor (igen/nem) 10 

5. Jótállás időtartama (hónap, a műszaki leírás 9.1 pontja alapján) 10 

6. Felvett teljesítmény teljesen  fehér képernyő esetében (W) 5 

7. Felvett teljesítmény készenléti (stand-by) állapotban (W) 5 

 

Ajánlatkérő az 1. és az 5. 6. .7. részszempontok esetében az értékarányosítás módszere, a 2. 

részszempont esetében a sorbarendezés, míg a 3-4. pontok esetében az abszolút értékelés 

módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit az ajánlati dokumentációban 

részletezettek szerint.  
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A kapott pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra.  

 

Ajánlatkérő az 1., 6. és 7. részszempontok esetében - a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (K.É.) 

ajánlása szerint - az értékarányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit, 

azaz ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 

elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi 

elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.  

 

  minminmax

vizsgált

legjobb

vizsgált

legjobb

minmax

min

PPP
A

A
P

azaz

A

A

PP

PP








 

 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa (10)  

Pmin: a pontskála alsó határa (1)  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

A 2. részszempont esetében egy, a Bíráló Bizottságtól független, a közbeszerzés tárgya szerinti 

szakértelemmel bíró 10 fős szakértői bizottság tagjai (végfelhasználó légiforgalom irányítók) a 

megajánlott eszközöket külön-külön értékelik abból a szempontból, hogy melyik monitor 

tükröződik legkevésbé.  A szakértői bizottság minden tagja valamennyi ajánlattevő esetében az 

eszközökre pontszámot ad (1-től 10-ig) az Ajánlati dokumentáció 11. számú melléklete szerinti 

táblázatok kitöltésével.) Az így keletkezett értéket (az egyes szakértők által adott összpontszámok 

összesített értékét) átlagolja a következő képlet alapján: 

 

E/140 = P 

 

E= az egyes szakértők által adott összpontszámok összesített értéke (a 11. számú melléklet 

alapján) 

P = a monitor értékelési pontszáma 

Az ajánlatkérő 3 tizedes jegyig a matematika kerekítési szabályai szerint számol az átlagszámítás 

során.  
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Ezt követően a legmagasabb értékelési pontszámot elérő ajánlat megkapja a maximális 10 pontot, 

a második legmagasabb értékelési pontszámot elérő ajánlat 7 pontot, a harmadik legmagasabb 

értékelési pontszámot elérő ajánlat 4 pontot, a negyedik és az azt követő legmagasabb értékelési 

pontszámot elérő ajánlatok 1-1 pontot kapnak.  Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy 

azonos értékelési pontszám esetén azonos helyezési számot és pontot adjon. Ebben az esetben a 

következő nem azonos értékelési pontszámot elérő ajánlattevő ajánlata az azt követő helyezést éri 

el. (Ha Pl. két első helyezett van, a következő legkedvezőbb pontszámot elérő második helyezést 

kap.) 

 

A 3. részszempont esetében az az ajánlattevő, akinek az ajánlott eszközében LED-es 

háttérvilágítás található, 10 pontot kap, míg az az ajánlattevő, akinek az eszközében hagyományos 

világítás van, az 1 pontot kap.  

 

A 4. részszempont esetében az az ajánlattevő, akinek az ajánlott eszközében hűtőventillátor 

található, 1 pontot kap, míg az az ajánlattevő, akinek az ajánlott eszköze hűtőventillátort nem 

tartalmaz, 10 pontot kap 

 

Ajánlatkérő az 5. részszempont esetében – ahol a legmagasabb értékek a legkedvezőbbek - a 

legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 
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ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa (10) 

Pmin: a pontskála alsó határa (1) 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

Ajánlatkérő az Ajánlattevőknek az értékelés szempontjai szerinti vállalásaikat korlátozza a következő 

módon: 
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- Jótállás idejének minimális mértéke: 36 hónap 

- Jótállás idejének maximális mértéke: 60 hónap 

 

A Jótállásra vállalt időtartamra csak pozitív egész szám adható. 

 

Azt az ajánlatot, amelyikben az Ajánlattevő a jótállás idejének minimális mértékénél kevesebbet 

vállal, az Ajánlatkérő érvénytelenként veszi figyelembe. 

 

Azt az ajánlatot, amelyikben az Ajánlattevő a jótállás idejének maximális mértékénél magasabbat 

vállal Ajánlatkérő úgy tekinti, mintha a maximális mértéket vállalta volna. Ez esetben az ajánlat a 

maximális pontszámot kapja. 

 

Az egyes részszempontokra adott pontszámok a súlyszámokkal megszorzásra kerülnek.  

 

A szorzatok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az az ajánlat összességében a legelőnyösebb, 

amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

 

 

24. Alkalmazandó jogszabály 

Az ajánlatifelhívásban és az iratokban nem szabályozott kérdésekre a 2011. évi CVIII. 

törvény a közbeszerzésekről és végrehajtási rendeletei az irányadók. 
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II. FEJEZET - MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, 

FORMANYOMTATVÁNYOK
1
 

 

                                                 
1
 Az ajánlatkérő által kiadott nyilatkozat és igazolás minták kizárólag ajánlott mintaként, segítségképpen 

szolgálnak. A részvételre jelentkezők nem kötelesek alkalmazni a mintákat. Ajánlatkérő javasolja ezen minták 

használatát. A részvételi jelentkezésnek minden esetben a Kbt., valamint a részvételi felhívás, a kiegészítő iratok 

és a kiegészítő tájékoztatás rendelkezéseinek kell megfelelni. 
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1. számú melléklet 

Tartalomjegyzék
2
 

 

(Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke) 

 

 Oldalszám 

Felolvasólap (2. számú melléklet)  

Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva,) (1. számú melléklet)  

Nyilatkozat az Ajánlatifelhívás és a dokumentáció feltételeinek 

elfogadásáról (3. számú melléklet) 
 

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint (4. számú 

melléklet) 
 

Nyilatkozat a ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról 

a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint (5. számú melléklet) 
 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata a kizáró okok tekintetében 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról (6. számú 

melléklet) – cégszerűen aláírva 
 

Nyilatkozat a Kbt. 58. §-a kapcsán (7. számú melléklet)  

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja 

tekintetében – cégszerűen aláírva (8. számú melléklet) 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja 

tekintetében - cégszerűen aláírva (9. számú melléklet); opcionális - csak 

a szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevők tölti ki! 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében 

cégszerűen aláírva (10. számú melléklet) 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében, a jogi 

személy vagy saját joga szerint jogképes szervezetek megnevezéséről 

cégszerűen aláírva (11. számú melléklet) – opcionális 

 

Ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet(ek) egyéb igazolásai 

Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak 

érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás egyszerű másolati 

példányban – opcionális amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében 

el nem bírált módosítás van folyamatban 

 

Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 

2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája, aki(k) az 

ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat (ideértve a 

meghatalmazásokat is) aláírták 

 

Opcionálisan: A cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, amennyiben az 

ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult 

képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá (eredeti 

vagy közjegyző által hitelesített másolat). 

 

Ajánlattevő(k) igazolásai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására 

Az ajánlatifelhívás III.2.2) P1) pontja alapján nyilatkozat az eljárást 

megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó  

közbeszerzés tárgyából  származó - általános forgalmi adó nélkül 

 

                                                 
2
 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő részvételi jelentkezés tartalmának megfelelően aktualizálni kell! 
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 Oldalszám 

számított - árbevételéről, attól függően, hogy a ajánlattevő (közös 

ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 

amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (12. számú melléklet 

szerint) 

Ajánlattevő(k) igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására  

Az Ajánlatifelhívás III.2.3) M1) pontja szerinti nyilatkozat a 

referenciákról - cégszerűen aláírva – a kért tartalommal (13. számú 

melléklet) 

 

Referenciaigazolás – minta (14. számú melléklet)  

  

Egyéb igazolások, dokumentumok 

Opcionálisan, amennyiben a ajánlattevő bármely más szervezet 

(személy) kapacitására támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági 

követelményeknek:  

 Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet kapacitására történő 

támaszkodásról (cégszerűen aláírva) (15. számú melléklet) 

 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 

55. § (6) bekezdés c) pontja alapján (17. számú melléklet) 

 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 

55. § (5) bekezdése alapján (16. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról, cégszerűen aláírva (18. 

számú melléklet) 
 

Titoktartási nyilatkozat, cégszerűen aláírva (19. számú melléklet)  

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (20. számú melléklet)  

Opcionális: amennyiben a ajánlattevő nem egyedül, hanem 

konzorciumban nyújt be  ajánlatot, akkor együttműködési megállapodás 
 

Egyéb iratok, nyilatkozatok, továbbá a ajánlattevő által fontosnak tartott 

dokumentumok 
 

 

Az ajánlat mellett – de egybe csomagolva - csatolva: 

1 példány elektronikus adathordozó (CD vagy DVD), amely az ajánlatot tartalmazza 

jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájlformátumban,  
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 (2. számú melléklet) 

Felolvasólap
3
 

 

„2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése” 

 

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  

Ajánlattevő adószáma:   

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy postacíme:  

Kapcsolattartó személy telefonszáma:  

Kapcsolattartó személy telefax száma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 

Közös részvételi jelentkezés esetén – opcionális
4
: 

Közös ajánlattevők neve:  

1. közös ajánlattevő neve  

1. közös ajánlattevő székhelye:  

1. közös ajánlattevő telefonszáma  

1. közös ajánlattevő telefax száma:  

1. közös ajánlattevő e-mail címe:  

1. közös ajánlattevő kapcsolattartója:  

2. közös ajánlattevő neve  

                                                 
3
 Közös részvételre jelentkezés esetén minden közös jelentkező adatát fel kell tüntetni a felolvasólapon – 

kiemelve a képviseletre feljogosított (a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselő) közös 

jelentkezőt – és a felolvasólapot minden közös jelentkezőnek cégszerűen alá kell írnia! 
4
 Önálló részvételi jelentkezés esetén ez a rész törölhető. 
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2. közös ajánlattevő székhelye:  

2. közös ajánlattevő telefonszáma  

2. közös ajánlattevő telefax száma:  

2. közös ajánlattevő e-mail címe:  

2. közös ajánlattevő kapcsolattartója:  

…
5
  

Közös ajánlat esetén a vezető cég neve, 

székhelye: 
 

A közös ajánlattevők nevében 

kapcsolattartására meghatalmazott 

személy neve: 

 

Telefon:  

Telefax:  

E-mail:  

 

Ajánlattevő vállalásai:  

Változat 1 

 

a.) Ajánlati ár: nettó …………………… EUR 

 

b.) LED-es háttérvilágítással rendelkezik-e az eszköz vagy hagyományossal (az eszközre igaz 

állítás aláhúzandó): 

 

b.1) LED-es háttérvilágítással rendelkezik 

b.2) hagyományos háttérvilágítással rendelkezik 

 

c.) Hűtőventillátor van-e az eszközben (az eszközre igaz állítás aláhúzandó): 

 

c.1) igen 

c.2) nem 

 

                                                 
5
 Szükség szerint további sorokkal bővíthető 
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d.) Jótállás időtartama (műszaki leírás 9.1 pontjában foglalt tételre, csak pozitív egész szám adható 

meg, amely nem lehet kevesebb 36 hónapnál): ……. hónap 

 

e.) Jótállás időtartama a háttérvilágításra (műszaki leírás 9.2 pontjában foglalt tételre): ……. 

hónap. (A műszaki leírással összhangban minimálisan 36 hónap vállalása kötelező. Jelen vállalás 

nem képezi a bírálat részét.) 

 

f.) Felvett teljesítmény teljesen fehér képernyő esetében: … W 

 

g.) Felvett teljesítmény készenléti (stand-by) állapotban: … W 

 

Megjegyzés: amennyiben ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot kíván benyújtani, akkor 

„Változat 2”, „Változat 3” stb. jelöléssel kell ellátnia az egyes ajánlatváltozatokat, valamint 

változatonként az a)-g) pontokban foglalt információkat meg kell adni. 

 

Kelt: 

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás 
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Műszaki  leírás  

 Megfelel 
(igen/ne

m) 

 
Valós 
érték 

Leírás az 
Ajánlatban 
(....oldal) 

  
1. Általános 
 
2K x 2K Színes  TFT-
LCD monitor 

  
 
  
Alacsony 
üzemeltetési 
költség 
Alkatrészek 
hosszú idejű 
támogatása 
Fényerő stabilitás  

      
      
      

    

    

 

 

 

 

1.1 Aktiv képernyő felület 
503,808(H)x 
503,808(V)  mm 

 
  

 
  

  19,83x19,83 inch       

1.2 Aktív képernyő átló 
28 inch - 28,1 
inch 

 
  

 
  

1.3 Külső méret 
 
    Keret mérete 

<680(H) 
<650(W) mm 
<=85mm 

 

  

 

  

2. Optika 
  
  

Előlapi üveg 

kiváló minőségű       

nem reflektáló     

  villogás mentes       

2.1 Felbontás 
teljes  2048x2048 
pixel 

 
  

 
  

2.2 Pixel méret 
0,246(H)x0.246(V
) mm 

 
  

 
  

2.3 Képpont hiba Világos: 0       

  Fekete: <5       

2.4 Kijelző színek 16,7millio(24bit)       

2.5 Színhőmérséklet D65       

2.6 Láthatósági szög  
(F/L/J/B) +/-85 fok 

 
  

 
  

2.7 Kontrasztarány 
>450:1   
>=1000:1 

 
  

 
  

2.8 Fényesség 225- >350cd/m2       

2.9 Válaszidő <=25ms      

    

2.10 Kivehető 
háttérvilágítás rendszer 

Élettartam: 
>=50000h-
100000h 

 

  

 

  

LED I/N A vállalást a Felolvasó lap tartalmazza 

3. Interfész   
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Műszaki  leírás  

 Megfelel 
(igen/ne

m) 

 
Valós 
érték 

Leírás az 
Ajánlatban 
(....oldal) 

Kivehető egység 
DVI 1.0   2x 
Dual-link DVI-D 

 
  

 
  

csatlakozó típus DVI 
panellink   

 
  

 
  

multisynk képesség         

 

4. Vezérlés   

  OSD       

Fényerő, színbeállítás, …       

Hiba jelzés:        
ventilátor,tápegység, 
videojel,háttérvilágítás,hő
mérséklet,..   

 

    
Biztonsági jelszó 
használat   

 
    

Teszt minta kiválasztás        

....        

4.1 Előlapi kezelő szervek         

4.2 Szerviz billentyűzet 
és/vagy infra távvezérlő   

 

  

 
   

4.3  Távvezérlő, Soros 
porton és/vagy SNMP   

 

  

 
   

5. Automatikus 
funkciók  

5.1 Automatikus fázis 
beállítás   

 
  

 
  

5.2 Háttérvilágítás 
öregedéskompenzálása   

 

  

 

  

5.3 Háttérvilágítás optikai 
stabilizálás   

 
  

 
  

5.4 Automatikus hálózati 
feszültség szabályzás   

 

  

 

  

5.5 Automatikus 
készenlét   

 
  

 
  

5.6 Távvezérlő funkciók         

képernyő szabályzás 
távoli WS/PC -ről 
kezelés 

 
  

 
  

beállítások 
Bemenőjel 
kapcsolás 

 
  

 
  

vezérlés 
hasonló funkciók 
mint az OSD 

 

  

 

  

firmware frissítés 
RS-232/422,  
SNMP(RJ45) 

 
  

 
  

6.Tápellátás   

6.1 AC 100to240V   IEC tipusú       
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50/60Hz csatlakozó 

         

6.2 Teljesítmény felvétel  

Teljes fényerő <150W max.  A vállalást a Felolvasó lap tartalmazza 

Készenlétben <35W  A vállalást a Felolvasó lap tartalmazza  

Kettős tápegység Igen      

 

7. Környezet  

7.1 Működési 
hőmérséklet 0-400C 

 
  

 
  

7.2 Működési 
páratartalom 10-85% 

 
  

 
  

7.3 EMI/EMC         

  FCC15b classA       

  EN55022       

  
EN61000-3-2;  -
4-2,3,4,5,6,11,8 

 

  

 

  

  EN55024       

  EN61000-3-3       

          

7.4 Biztonság         

  UL60950-1       

  IEC60950-1            

  
E216999          
UL/cUL 

 
  

 
  

8. Kivitel         

 Asztali kivitel  
 

láb nélkül 34 
darab 
lábbal 40 darab 

 

  

 

  

fekete, vagy sötét 
grafitszürke RAL 7021 

 
 

 
 

Kéz lenyomat mentes      

9. Jótállás  

9.1 teljeskörű, kivéve a 
hátsó megvilágítást >=36 hónap  

  A vállalást a Felolvasó lap tartalmazza. 
  

9.2 a hátsó megvilágításra  >=36 hónap    A vállalást a Felolvasó lap tartalmazza. 

10. Egyéb kiegészítő 
elemek   

 
  

 
  

Hálózati kábel (IEC-IEC) 
hossza 5m        
1 darab/monitor 

 

  

 

  

DVI kábel (24 lábas 
bekötés) 

hossza 5m        
1 darab/monitor 

 

  

 

  
Működési leírás, Kezelési 
utasítás 1 darab/monitor 

 
  

 
  

A telepítéshez szükséges 
minden anyag   

 

  

 

  

11. Felfogatás, rögzítés  
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típusa 
VESA adapter     
1 darab/monitor 

 

  

 

  

12. Tartalék alkatrészek  

minden egység 6 darab       

LED háttérvilágítás tálca  6 készlet 

 

  

 

  

távvezérlő egység 6 darab       

13. Hűtőventilátor 
nélkül I/N 

 
 A vállalást a Felolvasó lap tartalmazza 

 

Megjegyzés: amennyiben ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot kíván benyújtani, akkor 

„Változat 2”, „Változat 3” stb. jelöléssel kell ellátnia az egyes ajánlatváltozatokat, valamint 

változatonként a fenti táblázat szerinti információkat meg kell adni. 
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(3. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat az Ajánlatifelhívás és iratok feltételeinek elfogadásáról 
6
 

 

„2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése” 

 

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

……………………………….…cégjegyzésre jogosult képviselője – az Ajánlatifelhívásban és 

a kiegészítő iratokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés 

gondos áttekintése után - ezennel  

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy az Ajánlatifelhívásban és a kiegészítő iratokban foglalt valamennyi feltételt 

megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 

 

Tudomásul vesszük, hogy köteles vagyunk – az Ajánlatifelhívásban előírt módon - igazolni a 

szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai 

alkalmasságunkat, és az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlatban kell megadnunk. 

 

Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában benyújtott 

ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) teljes mértékben megegyezik a 

papír alapon benyújtott (eredeti) ajánlattal. 

 

Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az 

eredeti szövegnek, annak tartalmáért felelősséget vállalok.
7
 

 

Kelt: 

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

                                                 
6
 Közös ajánlat esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. 

7
 Amennyiben az ajánlattartalmaz fordítást. Egyebekben ez a pont törölhető. 
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(4. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében 

 

„2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése” 

 

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

………………..……………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 40. § 

(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról nyilatkozom: 

 

1. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót 

igénybe veszünk / nem veszünk igénybe
8
: 

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez a ajánlattevő 

alvállalkozót vesz igénybe
9
 

 

 

 

2. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy ezen részek tekintetében a 

közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók 

az alábbiak, és a közbeszerzésnek az a százalékos aránya amelynek teljesítésében a 

megjelölt alvállalkozók közre fognak működni az alábbi
10

: 

 

A ajánlattevő által a 

szerződés teljesítéséhez a 

közbeszerzés értékének 

tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó neve 

és címe 

A közbeszerzésnek az a 

százalékos aránya
11

, 

amelynek teljesítésében a 

megjelölt alvállalkozó(k) 

közre fog(nak) működni 

A közbeszerzésnek az a 

része (részei), amelynek 

teljesítéséhez a 

ajánlattevő az 

alvállalkozót igénybe 

veszi 

   

   

 

Kelt: 

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás 

                                                 
8
 Nem kívánt rész törlendő! 

9
 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha a részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván 

igénybe venni. 
10

 Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozat, hogy igénybe vesz alvállalkozót. 
11

 Felhívjuk az ajánlattevőkfigyelmét, hogy amennyiben az alvállalkozó a közbeszerzés értékének huszonöt 

százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak 

minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. 
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(5. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat a ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról 

a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint 
12

 

 

„2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése” 

 

Alulírott ………………..……………………………… társaság (ajánlattevő), melyet 

képvisel: ………………..……………………………… nyilatkozom, hogy a kis- és 

középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §
13

 szerint vállalkozásunk 

besorolása a következő: 

 

(jelölje X-el) 

 

középvállalkozás  

kisvállalkozás  

mikrovállalkozás  

nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá  

 

 

Kelt: 

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

                                                 
12 Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük. 
13 3. §  

(1) KKV-nak 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. 

(2) 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. 

(3) 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. 

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett 

tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot 
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(6. számú melléklet) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról
14

 

Közjegyző előtt tett nyilatkozat formájában csatolandó! 

 

„2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése” 

 

Alulírott ………………..……………………………… társaság , mint ajánlattevő melyet 

képvisel: ………………..……………………………… 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési Törvényben foglalt alábbi kizáró okok, 

mely szerint nem lehet ajánlattevő/közös ajánlattevő
15

, aki:  

 

56. § (1) bekezdés: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló 

bírósági végzést közzétettek, vagy 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; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben 

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

bekezdés b), 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; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás 

ideje alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye 

szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére 

halasztást kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 

szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 

megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

g) 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; 

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 

törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény 

bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 

                                                 
14

 Ajánlattevők, ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
15

 Nem kívánt rész törlendő. 
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kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai 

közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve 

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében 

meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve 

bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag 

kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga 

szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény 

elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 

szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából 

fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági 

határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen 

határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, 

hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis 

adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát 

veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, vagy 

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az 

adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre 

kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint 

ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme 

után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, 

ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési 

szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés 

alapján kapott jövedelem. 

 

57. § (1) bekezdés:  

a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben 

meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét megszegte, 

és a szerződésszegést két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági 

határozat megállapította. 

 

Kelt: 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás 
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(7. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján 

 

„2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése” 

 

Ajánlattevő választása szerint vagy az A) vagy a B) nyilatkozatmintának megfelelő tartalmú 

nyilatkozatot, illetőleg a B) nyilatkozatminta választása esetén a C) nyilatkozatot is be kell 

nyújtani az ajánlatban:
16

 

 

*** 

 

A) Ajánlattevő nyilatkozik az alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában 

részt vevő más szervezetekkel kapcsolatban mind a Kbt. 56.§-ban, mind az 57.§ (1) 

bekezdés a), c) pontjaiban meghatározott kizáró okok vonatkozásában is: 

 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... (ajánlattevő/közös 

ajánlattevő
17

) cég jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője a „2K x 2K méretű 

LCD monitorok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a szerződés 

teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 56.§ és a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a), c) pontjaiban 

meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, illetőleg az általam 

alkalmasságom igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56.§ és a Kbt. 57.§ 

(1) bekezdés a), c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

Kelt: 

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

*** 

 

B) Ajánlattevő az alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezetekkel kapcsolatban csak a Kbt. 56.§-ban meghatározott kizáró okok 

vonatkozásában nyilatkozik: 

 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... (ajánlattevő/közös 

ajánlattevő
18

) cég jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője a „2K x 2K méretű 

LCD monitorok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a szerződés 

teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 56.§-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót, illetőleg az általam alkalmasságom igazolására igénybe vett más szervezet nem 

tartozik a Kbt. 56.§-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

Kelt: 

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

                                                 
16

 Megfelelő nyilatkozatminta(k) kitöltendő(ek), felesleges nyilatkozatminta törlendő. 
17

 Nem kívánt rész törlendő. 
18

 Nem kívánt rész törlendő. 
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*** 

 

C)  Abban az esetben, ha ajánlattevő választása a B) nyilatkozatra esik, azáltala igénybe 

vett, az ajánlatban  megnevezett - a meg nem jelöltekre az A) pont szerinti nyilatkozat 

mellett - alvállalkozó, illetőleg az alkalmassága igazolására igénybe vett más 

szervezetnek kell nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy nem tartoznak a Kbt. 57.§ (1) 

bekezdés a), c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá: 

 

 

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

eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője a ajánlattevő alvállalkozójaként/a ajánlattevő 

alkalmassága igazolására igénybe vett más szervezetként
19

 (megfelelő választandó) „2K x 2K 

méretű LCD monitorok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy 

társaságunk nem tartozik a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a), c) pontjaiban meghatározott kizáró 

okok hatálya alá. 

 

 

Kelt: 

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás 

  

                                                 
19

 Nem kívánt rész törlendő. 
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(8. számú melléklet) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés  

k) pont kc) alpontja tekintetében
20

 

 

„2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése” 

 

1. Alulírott ………………..…………………… (képviseli: 

………………..……………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő
21

 

nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek 

szabályozott tőzsdén. 

 

 

Kelt: 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 

 

 

2. Alulírott ………………..…………………… (képviseli: 

………………..……………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő
22

 

nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott 

tőzsdén jegyeznek. 

 

 

Kelt: 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
 

 

 

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont szerinti nyilatkozatot 

kell megtennie, a cég valós adati alapján! 

 

Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) az 1. pont szerint nyilatkozik, a 9. számú 

melléklet szerint is nyilatkoznia kell. 

 

Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2. pont szerint nyilatkozik, a 9. számú melléklet 

szerint nem kell nyilatkoznia. 

                                                 
20

 Ajánlattevő, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
21

 Nem kívánt rész törlendő! 
22

 Nem kívánt rész törlendő! 
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(9. számú melléklet) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés  

k) pont kc) alpontja tekintetében 23 24 

 

„2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése” 

 

1. Alulírott ………………..…………………… (képviseli: 

………………..……………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő 
25

 

nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott 

tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja
26

 szerint 

definiált valamennyi tényleges tulajdonosa megismerhető. 
 

Valamennyi tényleges tulajdonos neve 
Valamennyi tényleges tulajdonos 

állandó lakóhelye 

  

  

  

  

  

 

Kelt: 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Ajánlattevő, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.  
24

Opcionális – csak a szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevő tölti ki! 
25

 Nem kívánt rész törlendő! 
26

 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja: 

r) tényleges tulajdonos: 

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

közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § 

(3) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 

huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal 

egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

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

Ptk. 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

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

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

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

kedvezményezetteket már meghatározták, 

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

határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 

legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

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

személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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2. 27
Alulírott ………………..……………… (képviseli: 

………………..……………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő 
28

 

nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott 

tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) pontja szerinti 

tényleges tulajdonos hiányában az re) pont szerint tényleges tulajdonosunknak a vezető 

tisztségviselő(k)
29

 tekintendő(ek), aki(k)nek nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban 

adjuk meg: 

 

Neve Állandó lakóhelye 

  

  

  

  

  

 

Kelt: 

 

 

 

 

 

  

 

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont szerinti nyilatkozatot 

kell megtennie, a cég valós adati alapján! 

  

  

                                                 
27

 Abban az esetben töltendő ki, amennyiben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra), illetve rb) pont szerinti tényleges tulajdonosa az 

adott szervezetnek nincs. 
28

  Nem kívánt rész törlendő! 
29

 A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 21. §-a szerinti személyek értendőek alatta. 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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(10. számú melléklet) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében
30

 

 

„2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése” 

 

Alulírott ………………..……………………………… társaság, mint ajánlattevő/közös 

ajánlattevő
31

 melyet képvisel: ………………..……………………………… 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

 

van olyan jogi személy vagy saját joga szerint jogképes szervezet / nincs olyan jogi személy 

vagy saját joga szerint jogképes szervezet
32

, amely társaságunkban közvetetten vagy 

közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. 

 

 

 

Kelt:  

 

 

 

 

  

                                                 
30

 Ajánlattevő, közös ajánlattevő töltik ki külön-külön. 
31

 Nem kívánt rész törlendő. 
32

 Nem kívánt rész törlendő. 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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(11. számú melléklet) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében, a jogi személy saját 

joga szerint jogképes szervezetek megnevezéséről
3334

 

 

„2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése” 

 

Alulírott ………………..……………………… társaság, mint ajánlattevő/közös 

ajánlattevő
35

 melyet képvisel: ………………..……………………………… 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

 

van olyan jogi személy vagy saját joga szerint jogképes, amely társaságunkban közvetetten 

vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, ez a 

személy(ek) vagy szervezet(ek) az alábbia(k): 

 

 

Jogi személy vagy saját joga szerint jogképesszervezet megnevezése 

 

 

 

 

 

Nyilatkozunk továbbá hogy a fent megnevezett jogi személy(ek) vagy saját joga szerint 

jogképes szervezet(ek)el szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró okok nem 

állnak fenn. 

 

 

Kelt:  

 

 

 

 
  

                                                 
33

 Részvételre jelentkezők, közös részvételre jelentkezők töltik ki külön – külön. 
34

 Opcionális – csak akkor kell kitölteni ha van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet amely a részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 

tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; 
35

 Nem kívánt rész törlendő. 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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 (12. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat nettó árbevételről 

 

„2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése” 

 

Alulírott ………………..…………………… (képviseli: ………………..……………………) 

mint ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
 36

 - a 

310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően 

- kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben  a 

közbeszerzés tárgyából származó (2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése) - általános 

forgalmi adó nélkül számított -  árbevételünk az alábbiak szerint alakult: 

 

P1) alkalmassági feltétel …. év …. év …. év 

Közbeszerzés tárgyából származó (2K 

x 2K méretű LCD monitorok beszerzése) 

- általános forgalmi adó nélkül 

számított -  árbevételünk (EUR-ban) 

  

 

 

 

 

Kelt: 

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

  

                                                 
36

 Nem kívánt rész törlendő! 



13. számú melléklet 

Nyilatkozat referenciákról 

 

„2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése” 

 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 

ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
37

 az Eljárást 

megindító felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után, a 310/2011. (XII.23.) Korm. 

rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy az eljárást 

megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb 

közbeszerzés tárgya szerinti (2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése) referenciáink az 

alábbiak voltak: 

 

M1) alkalmassági feltétel igazolása: 

az elvégzett munkák felsorolása, 

olyan részletezettséggel, amelyből 

megállapítható az alkalmassági 

feltételeknek való megfelelés, 

 

az ellenszolgáltatás nettó összege 

euróban meghatározva, 
 

a sikeres műszaki átadás-átvétel 

(év/hónap/nap) időpontja és helye 
 

a szerződést kötő másik fél 

megnevezése, valamint a részéről 

információt adó személy neve és 

telefonszáma, 

 

a szerződést kötő másik félnek a 

munkára vonatkozó minősítése, 
 

A táblázatok/sorok száma szükség szerint növelhető / csökkenthető. 

 

A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 

számított 5 évben belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki 

átadás-átvétel erre az időszakra esik. 

 

Amennyiben a gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván 

bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, ebben az esetben - 

a Kbt. 129.§ (7) bekezdés alapján - csak a saját részvétele mértékéig használhatja fel a 

referenciát.  

 

Továbbá felhívjuk a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésére is. 

 

Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya 

bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban 

meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot. 

 

Kelt: 

 

  

                                                 
37

 Nem kívánt rész törlendő! 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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14. számú melléklet 

Referenciaigazolás 

(minta) 

 

 

 

Alulírott ……….... mint a ……………
38

 cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, 

hogy társaságunk és a(z)……………
39

 között szerződés jött létre. 

 

Az elvégzett munkák felsorolása, olyan részletezettséggel, amelyből megállapítható az 

alkalmassági feltételeknek való megfelelés
40

: 

 

 

Az ellenszolgáltatás nettó összege euróban meghatározva: 

 

 

A műszaki átadás-átvétel időpontja és helye: 

 

 

A szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve 

és telefonszáma: 

 

 

A szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése: 

 

 

Ezúton igazolom, hogy a(z) ……………………………………………………..
41

 a teljesítést 

az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően látta el. 

 

Jelen igazolást közbeszerzési eljárásban való ajánlattétel céljából adom ki. 

 

Kelt:  

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

                                                 
38

 Referenciát adó cég neve és székhelye. 
39

 Ajánlattevő cég neve és székhelye. 
40

 A szerződés tárgyát úgy kell megadni, hogy abból egyértelműen kiderüljön az adott alkalmassági feltételnek 

történő megfelelés, vagyis a szerződés tárgyának megjelölése tartalmazzon minden olyan elemet, amelyet az 

adott alkalmassági feltétel kötelezően előír. 
41

 Ajánlattevő cég neve. 
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 (15. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés tekintetében
42

 

 

„2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE” 

 

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

………………..……………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 55. § 

(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek 

történő megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy) kapacitásaira támaszkodunk / nem 

támaszkodunk
43

.  

 

Azon alkalmassági feltételek (részvételi 

felhívás vonatkozó pontjainak 

megjelölésével), amelynek történő 

megfelelés igazolására a ajánlattevő más 

szervezet kapacitásaira támaszkodik 

Szervezet neve, székhelye
44

 

P1) alkalmassági feltétel 

közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel 
 

M1) alkalmassági feltétel  
referencia 

 

 

Továbbá nyilatkozunk a Kbt. 55. § (6) bekezdés a-c) pontja alapján, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmassági 

követelményeknek történő megfeleléshez, illetve a szerződés teljesítéséhez más szervezet(ek) 

(vagy személy) kapacitására az alábbiak szerint támaszkodunk
45

:  

 

a) nyilatkozunk, hogy az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által 

rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk 

venni és ennek módjáról az alábbiak szerint nyilatkozunk
46

 

 

Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 

bocsátott erőforrások a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe 

vételének módja: 

 

 

 

                                                 
42

 Ajánlattevő, közös ajánlattevő töltik ki külön – külön. 
43 

Nem kívánt rész törlendő! 
44

 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés 

érdekében más szervezet erőforrásaira támaszkodik. 
45

 Ajánlattevő választása szerint választható az a) vagy b) vagy c) pont. (Kbt. 55. § (6) bekezdés) 
46

 Ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került. 
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vagy 

 

b) nyilatkozunk, hogy a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság 

igazolásához (ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 

beruházások teljesítésére vonatkozik) felhasználjuk - amely lehetővé teszi e más szervezet 

szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során - az alábbi módon vesszük 

igénybe: 

 

Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 

bocsátott erőforrások a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe 

vételének módja: 

 

 

 

 

vagy 

 

c) Nyilatkozunk, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - mivel az a) 

pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen 

rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - benyújtjuk a jelentkezésünkben az 

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a 

Ptk. 6:419§ foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt a teljesítésünk elmaradásával 

vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
47

 

 

 

Ajánlattevő választása szerint választható az a), vagy b), vagy c) pont – a nem releváns rész 

törlendő / áthúzandó! 

 

Kelt: 

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás 

                                                 
47

 E pont választása esetén kérjük, csatolja a más szervezet c) pont szerinti nyilatkozatát (21. sz. melléklet 

szerint). 
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(16. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az erőforrás rendelkezésre bocsátásáról
48

 

 

„2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE” 

 

Alulírott, mint a HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló u. 33-35.) ajánlatkérő által indított, 

„2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 

………………..……………………………… (név, székhely) (továbbá Szervezet) 

nyilatkozattételre feljogosított képviselője ezennel kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési 

eljárás 

- Ajánlati felhívás III.2.2 P1) pontjában meghatározott pénzügyi, gazdasági alkalmassági 

követelménynek, illetve  

- Ajánlati felhívás III.2.3 M1) pontjában meghatározott műszaki, szakmai alkalmassági 

követelménynek 

a Szervezet  megfelel, és ennek igazolására a ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási 

módokkal azonos módon igazoljuk, hogy alkalmasak vagyunk a szerződés teljesítésére, azaz 

az Ajánlatifelhívás vonatkozó pontjában előírt igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat csatoljuk. 

 

Tudomásul vesszük és hozzájárulunk, hogy a(z) ………………..…………………………… 

(név, székhely), mint az eljárásban ajánlatot benyújtó ajánlattevő,  az Ajánlatifelhívás  III.2.2 

P1) pontjában illetve az Ajánlatifelhívás  III.2.3 M1) pontjában előírt alkalmassági 

követelmény(ek)nek történő megfelelés igazolása érdekében Szervezetünk kapacitásaira, mint 

a Kbt. 55. § (5) bekezdésében meghatározott, más szervezet által nyújtott kapacitásaira 

támaszkodjon. 

 

Ezennel kijelentjük a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy ezen – a szerződés teljesítéséhez 

szükséges – erőforrások a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fognak állni, 

továbbá kötelezzük magunkat arra, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt a 

ajánlattevő rendelkezésére bocsátjuk a következő erőforrásokat az alábbi módon: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Kelt: 

 

………………..……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

  

  

                                                 
48

 Opcionális - Amennyiben az ajánlattevő az Ajánlatifelhívásban meghatározott alkalmassági követelménynek 

történő megfelelés igazolására a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitásaira 

kíván támaszkodni, kérjük, hogy az adott szervezet Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásra 

vonatkozó, fenti minta szerinti nyilatkozatát a vonatkozó alkalmassági követelmény igazolása után közvetlenül 

csatolják.  



48 

(17. számú melléklet) 

 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) 

pontja alapján
49

 

 

„2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE” 

 

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

(cégnév), mint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 

szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 

kezességet vállalunk az ajánlatkérőt az …………………………… ajánlattevő (későbbiekben: 

ajánlattevő) teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért 

kármegtérítésére. 

 

Kelt: 

 

 

 

erőforrást nyújtó szervezet 

cégszerű aláírása 

 

  

                                                 
49

 Opcionális - Amennyiben a részvételre jelentkező bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 

támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek, és a 18. számú mellékletben a Kbt. 55. § (6) 

bekezdés c) pont szerint nyilatkozott. 



49 

(18. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról
5051

 

 

„2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE” 

 

Alulírott ………………………………………. (képviseli: …………………………..), mint 

ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi, az eljárás 

során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem és jelen ajánlatomelkészítése során az(oka)t 

figyelembe vettem. 

 

Kelt:  

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

  

                                                 
50

 Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok) 
51

 Részvételre jelentkezők, közös részvételre jelentkezők töltik ki külön – külön. 
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(19. számú melléklet) 

Titoktartási nyilatkozat
52

 

 

„2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE” 

 

Alulírott ………………………………………. (képviseli: …………………………..), mint 

ajánlattevő a HungaroControl Zrt. ajánlatkérő által „2K x 2K méretű LCD monitorok 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásában nyilatkozom és kötelezettséget vállalok arra, 

hogy gondoskodom a jelen közbeszerzési eljárás során (és azt követően is) az általam 

képviselt szervezet tudomására jutott adatokkal, információkkal, iratokkal kapcsolatos 

titoktartásról, gondoskodom arról, hogy a részvételre jelentkezés során az általam képviselt 

cég és az ajánlatbabevont közreműködők azokat bárminemű, az ajánlattétellelnem összefüggő 

közvetlen vagy közvetett célra ne használják fel, azokat se nyilvánosságra, se illetéktelen 

személy tudomására ne hozzák, jogosulatlanul fel ne használják. 

 

 

Kelt:  

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

                                                 
52

 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki külön – külön. 
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(20. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról 

 

„2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE” 

 

 

Alulírott ………………..……………………… társaság , mint ajánlattevő / közös 

ajánlattevő 
53

  melyet képvisel: ………………..……………………………… 

 
n y i l a t k o z o m, hogy 

 

a)  változásbejegyzési eljárás társaságunkkal szemben nincs folyamatban. 

b) társaságunkkal szemben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, melyre vonatkozóan 

csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 

érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányban. 

 

Kelt:  

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az „a)” pont, vagy a „b)” pont szerinti 

nyilatkozatot kell megtennie, a cég valós adati alapján. Nem kívánt rész törlendő! 

  

                                                 
53

  Nem kívánt rész törlendő! 
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MONITOR ÉRTÉKELŐ LAP 

 

Monitor száma/jele: ……………………………………………...  

 

Értékelő neve: ……………………………………………………. 

 

Értékeléskor a megfelelő sorban jelöld be az 1-től  10-ig terjedő súlyozási értékű számskálán az 

általad megfigyelt mértéket.  

Kikapcsolt megjelenítés 

esetén milyen mértékben 

látható tükröződés 

1 

10 

JELENTŐS mértékben látható 

NEM látható 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bekapcsolt megjelenítés 

esetén milyen mértékben 

látható tükröződés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Milyen mértékben 

befolyásolja a tükröződés a 

következő elemek 

láthatóságát, FEHÉR 

INGBEN 

10 

1 

NEM befolyásolja 

JELENTŐS mértékben befolyásolja 

 

RPS és Label 

ASSUMED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COORDINATED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

REDUNDANT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UNCONCERNED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Egyéb elemek 

TÉRKÉPELEMEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ABLAKOK, MENÜK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Milyen mértékben 10 NEM befolyásolja 
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befolyásolja a tükröződés a 

következő elemek 

láthatóságát, PIROS 

INGBEN 

1 JELENTŐS mértékben befolyásolja 

 

RPS és Label 

ASSUMED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COORDINATED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

REDUNDANT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UNCONCERNED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Egyéb elemek 

TÉRKÉPELEMEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ABLAKOK, MENÜK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Összpontszám: ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 2015.………………………………… 

 

 

 

Aláírás:………………………………………. 
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III. FEJEZET: MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

III. MŰSZAKI LEÍRÁS   

 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya 74 db 2K x 2K méretű LCD monitor beszerzése légiforgalom 

irányítás számára. Az eljárásban ajánlattevő kizárólag csak olyan monitorokat ajánlhat meg, 

amelyek újak, használatban nem voltak, rendelkeznek a szükséges engedélyekkel, 

bizonyítványokkal, egyéb dokumentumokkal és alkalmasak a rendeltetésszerű használatra. 

 

Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásban teljesen azonos, 74 db terméket kell megajánlania, azaz 

nem lehetséges az igényelt mennyiséget két vagy több típusú, gyártmányú stb. termékkel lefedni. 

 

Ajánlattevő a szállítandó berendezésekhez angol és/vagy magyar nyelvű üzembentartói és 

végfelhasználói kézikönyvet/leírást biztosítson. 

 

Ajánlattevő feladata 74 db 2K x 2K méretű, LCD monitor, valamint a hozzá tartózó tartalék-

alkatrészek legyártása, lepróbálása, csomagolása, leszállítása és az oktatás megtartása, továbbá a 

berendezésekre tartalékalkatrész-ellátás és jótállás biztosítása a szerződésben meghatározott 

feltételekkel. 

 

1. Általános   

 

2K x 2K  Színes  TFT-LCD monitor 

Alacsony üzemeltetési költség                        

Alkatrészek hosszú idejű támogatása               

Fényerő stabilizálás                                             

1.1 Aktiv képernyő felület 

 

503,808(H)x 503,808(V)  mm 

 19,83x19,83 inch 

    

1.2 Aktív képernyő átló 

 

28 inch - 28,1 inch 

    

1.3 Külső méret 
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<680(H) <650(W) mm 

 Keret méret <=85mm 

   

2. Optika   

Előlapi üveg kiváló minőségű nem reflektáló 

változatlan képminőség 

 villogás mentes 

    

2.1 Felbontás 

 

teljes  2048x2048 pixel 

    

2.2 Pixel méret 

 

0,246(H)x0.246(V) mm 

    

2.3 Képpont hiba 

 

Világos: 0 

 Fekete: <5 

    

2.4 Kijelző színek 

 

16,7millio(24bit) 

    

2.5 Színhőmérséklet 

 

D65 

    

2.6 Láthatósági szög  (F/L/J/B) 

 

+/-85 fok 

    

2.7 Kontrasztarány 

 

>450:1   >=1000:1 

    

2.8 Fényesség 

 

225- >350cd/m2 
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2.9 Válaszidő 

 

<=25ms 

    

2.10 Kivehető háttérvilágítás rendszer 

 

Élettartam: >=50000h-100000h 

LED I/N 

 

3. Interfész   

Kivehető egység DVI 1.0   2x Dual-link DVI-D 

csatlakozó típus DVI panellink   

multisynk képesség   

    

4. Vezérlés   

  

OSD 

Beállítások   

Hiba jelzés funkciónként   

Biztonsági jelszó használat   

Teszt minta kiválasztás   

  

    

4.1 Előlapi kezelő szervek,   

    

4.2 Szerviz billentyűzet, infra távvezérlő   

    

4.3  Távvezérlő, Soros porton, vagy SNMP   

    

5. Automatikus funkciók   

5.1 Automatikus fázis beállítás   

5.2 Háttérvilágítás öregedéskompenzálása   

5.3 Háttérvilágítás optikai stabilizálás   

5.4 Automatikus hálózati feszültség szabályzás   

5.5 Automatikus készenlét   

5.6 Távvezérlő funkciók  

- képernyő szabályzás: távoliWS/PC -ről kezelés 

- beállítások: Bemenőjel kapcsolás 

- vezérlés: hasonló funkciók mint az OSD 

- firmware frissítés: RS-232/422,  SNMP(RJ45) 
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6.Tápellátás   

6.1 AC 100to240V 50/60Hz: IEC típusú csatlakozó (Euro DIN) 

6.2 Teljesítmény felvétel   

- Teljes fényerő: <150W max. 

- Készenlétben:  <35W 

- Kettős tápegység: Igen 

    

7. Környezet   

7.1 Működési hőmérséklet 

    0-  +400C 

7.2 Működési páratartalom 

     10-85% 

    

7.3 EMI/EMC   

 

FCC15b classA 

 EN55022 

 EN61000-3-2;  -4-2,3,4,5,6,11,8 

 EN55024 

 EN61000-3-3 

 

7.4 Biztonság   

 

UL60950-1 

 IEC60950-1      

 E216999          UL/cUL 

    

8. Kivitel   

Asztali kivitel   

Láb nélkül, 34 db 

Lábbal 40db  

VESA felfogatás 

Fekete, vagy sötét grafitszürke (RAL7021) 

Kéz lenyomat mentes 

 

 9. Jótállás   

9.1 Teljes körű, kivéve a hátsó megvilágítást: ≥ 36 hónap  

9.2 A hátsó megvilágításra: ≥ 36 hónap  

   

    

10. Egyéb kiegészítő elemek   
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Hálózati kábel (IEC-IEC): hossza 5 m            1 darab/monitor 

DVI kábel: hossza 5 m (24 lábas bekötés)       1 darab/monitor 

Működési leírás, Kezelési utasítás:                   1 darab/monitor 

A telepítéshez szükséges minden anyag   

    

 11. Felfogatás, rögzítés   

 

Típusa: VESA adapter 

   

12. Tartalék alkatrészek   

    

A monitor minden cserélhető főbb egységéből (kivéve háttérvilágítást): 6-6 darab 

LED háttérvilágítás tálca: 6 készlet 

Távvezérlő egység: 6 darab 

    

13. Hűtőventillátor nélkül: I/N 
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IV. FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

Szerződésszám a Vevőnél: 

HC-2015-XXXX 

 

Amely létrejött egyrészről a 

 

HungaroControl Zrt. 

Székhely: 1185 Budapest, Igló utca 33-35. 

Adószám: 13851325-2-44 

Közösségi adószám: HU13851325 

Cégjegyzékszám: 01-10-045570 

Bankszámlaszám: HU2710300002-10459732-48820029 

SWIFT: MKKBHUHB 

Képviseli: … 

mint vevő, a továbbiakban: Vevő; 

 

másrészről a 

 

… (cégnév) 

Székhely: … 

Adószám: … 

Közösségi adószám: … 

Cégjegyzékszám: … 

Bankszámlaszám: … 

IBAN: … 

SWIFT: … 

Képviseli: … 

Mint eladó, a továbbiakban: Eladó; 

 

Vevő és Eladó a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon 

az alábbi feltételek szerint: 
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I. Preambulum 

Szerződő Felek megállapítják, hogy Vevő által „2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése” 

tárgyban kezdeményezett közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) 

eredményeként Eladó ajánlata (a továbbiakban: Ajánlat) lett a nyertes, ennek alapján 

Szerződő Felek szerződést kötnek (a továbbiakban: Szerződés). A Közbeszerzési Eljárás 

ajánlati felhívása a TED-ben 2015. … -án 2015/S … számon jelent meg. 

 

II. A Szerződés tárgya 

1. Eladó kötelezi magát, hogy a Szerződésben és mellékleteiben meghatározott 

feltételekkel 

a) 74 db 2K x 2K méretű LCD monitort (a továbbiakban: Berendezések) valamint 

tartalék-alkatrészeket legyárt, lepróbál, csomagol és leszállít Vevő részére, 

b) oktatást tart Vevő műszaki személyzete számára, 

c) közreműködik a Szerződés VIII. pontja szerint a Berendezések beállításában, 

d) Berendezésekre alkatrészellátást biztosít Vevő részére, 

e) Berendezésekre és a tartalék-alkatrészekre jótállást biztosít Vevő részére. 

2. A Berendezéseknek és a tartalék-alkatrészeknek teljes körűen meg kell felelniük a 

Szerződésben és mellékleteiben foglalt követelményeknek. 

3. A Berendezéseknek és a tartalék-alkatrészeknek újnak, máshol még nem használtnak 

kell lenniük, felújított elemek beépítése nem megengedett. 

4. Vevő köteles a Berendezéseket és a tartalék-alkatrészeket kifogástalan teljesítés esetén 

a Szerződés szerint átvenni, továbbá a Szerződés III.1. pontjában meghatározott díjat a 

Szerződés IV. pontban foglalt feltételek szerint megfizetni. 

 

III. A Szerződés ellenértéke 

1. Vevő által Eladó a Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek ellenértékeként 

fizetendő összeg nettó … euró, azaz nettó … euró (a továbbiakban: Díj). 

2. A Díj – egyebek mellett – magában foglalja a Berendezések és a tartalék-alkatrészek 

tulajdonjogának átruházását, dokumentumokat és adatokat, a tárolást, csomagolást, a 

szállítmánybiztosítást, a Magyarországra történő szállítást, az esetleges vámkezelést, 

fizetendő vámot és a vámkezelés költségeit, a Magyarországon belüli szállítást, az 

esetleges ideiglenes tárolást, a fel- és lerakodást, a teljeskörű szállítmánybiztosítást, az 

Eladó által végrehajtott tesztek és egyéb demonstrációk ellenértékét, az 

alkatrészellátás biztosítását, a műszaki személyzet oktatását, a jótállást, a jólteljesítési 

biztosíték nyújtását, valamint minden más kiadást, amely Eladónál a Szerződés 

teljesítésével összefüggésben merül fel. 

3. A Díj tartalmaz minden, a Szerződés hatályba lépésnek napján esedékes adót, illetéket 

és minden egyéb, az Eladó székhelye szerinti országban teljesítendő fizetési 

kötelezettséget. A Magyarországon fizetendő ÁFA a Díjon felül, a hatályos 

jogszabályok szerint fizetendő. 

4. A Díj részletezését az Ajánlat tartalmazza. 
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5. Eladó kijelenti, hogy meggyőződött a Díj megfelelő és elégséges voltáról, és hogy az 

megfelelő fedezetet biztosít a Szerződés szerinti valamennyi kötelezettség 

teljesítésére. A Díjnak fedezetet kell nyújtani a Szerződésben meghatározott 

feladatokkal összefüggésben jelentkező járulékos költségekre is, így különösen, de 

nem kizárólagosan a Berendezések elemeinek, illetve a tartalék-alkatrészek esetleges 

árváltozásaira, illetve az árfolyam-ingadozás miatt Eladónál a Szerződés hatályba 

lépését követően jelentkező költségekre, esetleges veszteségekre. 

6. A Szerződés hatálya alatt Eladó nem jogosult a Díj módosítására. 

 

IV. Fizetési feltételek 

1. Vevő kötelezi magát arra, hogy a Díjat a maradéktalan és hibátlan teljesítést, továbbá a 

teljesítésigazolást követően kiállított, a jogszabályokban előírt tartalmi és formai 

követelményeknek és a Szerződésnek megfelelő számla kézhezvételét követően 30 

(harminc) naptári napon belül, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 130. § és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(a továbbiakban: Ptk.) 6:130. §-a szerint teljesíti az Eladó bankszámlájára történő 

átutalással. 

2. Eladó számlát a Vevő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy által a 

Szerződés IX. pontja szerint kiadott írásbeli teljesítésigazolás kézhezvételét követően 

jogosult a Vevő részére kiállítani. 

3. A számlában elkülönítetten kell feltüntetni a Berendezések és tartalék-alkatrészek 

díját, valamint a Szerződés alapján nyújtott egyes szolgáltatások díját, különös 

tekintettel az oktatás díjára. Eladó a számlában vagy annak mellékletében köteles 

tájékoztatni Vevőt a Berendezések és tartalék-alkatrészek vámtarifaszámáról és 

súlyáról, valamint az alkalmazott csomagolás típusáról, anyagáról és súlyáról. 

4. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő előleget nem fizet és részszámla benyújtására sem 

biztosít lehetőséget. 

5. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő a Szerződésben rögzített ellenértéket kizárólag a 

Szerződés szerinti jogosultnak teljesíti, és annak, mint követelésnek az 

engedményezését ezennel kizárja. 

6. Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek 

nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

7. A számlát tértivevényes ajánlott postai küldeményben a HungaroControl Zrt. 

Pénzügyi és Számviteli Osztályának (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) kell eljuttatni. 

Elektronikus számlát a postazo@hungarocontrol.hu e-mail címre kell küldeni. A 

számlán fel kell tüntetni jelen Szerződés Vevő által megadott szerződésszámát (HC-

2015-XXXX). 

8. Amennyiben a számla jogszabályi, illetve egyéb hiányossága (pl. szerződésszám), 

hibája folytán nem könyvelhető vagy nem fogadható be, Vevő visszaküldi Eladónak a 

számlát. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelően javított számla 

kézhezvételétől számítódik. 

file:///C:/Users/jtorma/Downloads/postazo@hungarocontrol.hu
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9. Amennyiben Vevő a fizetéssel késedelembe esik, Eladó a Ptk. 6:155. § (1) 

bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat és a Ptk. 6:155 § (2) 

bekezdésében meghatározott behajtási költségátalány felszámítására jogosult. 

10. Szerződő Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a Szerződés szerinti kifizetésekre 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a irányadó. 

 

V. A teljesítés feltételei 

1. Eladó köteles a Közbeszerzési Eljárás során tesztelés céljából Vevő részére 

rendelkezésre bocsátott mintapéldánnyal azonos gyártmányú, típusú és sorozatú 

Berendezéseket szállítani. 

2. Szerződő Felek vállalják, hogy minden lehetséges erőfeszítést megtesznek annak 

érdekében, hogy a Szerződés szerinti kötelezettségeiket haladéktalanul, tevékenyen és 

pontosan elvégezzék, illetve teljesítsék. 

3.  Szerződő Felek kötelesek a lehető legnagyobb mértékben együttműködni 

annak érdekében, hogy a Szerződés teljesítésében esetlegesen jelentkező nehézségeket 

és problémákat kölcsönösen egyeztetve, a Szerződés céljának megvalósítása 

érdekében megoldhassák.  

4.  Szerződő Felek kötelesek a másik Szerződő Fél által a Szerződés teljesítésével 

összefüggésben indokoltan kért minden tájékoztatást ésszerű határidőn belül megadni. 

5. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, Szerződő Felek nem végeznek, 

nem hagynak bekövetkezni vagy nem engednek meg olyan cselekményeket, amelyek 

bármely módon hátrányos hatással lehetnek a másik Szerződő Fél valamely jogára 

nézve, vagy károsan befolyásolják a másik Szerződő Fél jó hírnevét vagy üzleti 

jóhírét. 

6. Szerződő Felek kötelesek a másik Szerződő Fél által a Szerződés teljesítésével 

összefüggésben indokoltan kért minden tájékoztatást ésszerű határidőn belül megadni. 

7. Szerződő Felek vállalják annak biztosítását, hogy a Szerződés szerinti 

kötelezettségeiket megfelelő szintű végzettséggel és tapasztalattal rendelkező 

kompetens személyek a kellő gondossággal, szakértelemmel és körültekintéssel látják 

el. 

8. Szerződő Felek vállalják, hogy a Szerződés szerinti kötelezettségeiket és jogaikat nem 

gyakorolják a Szerződéssel bármiképpen összeegyeztethetetlen módon.  

9. Szerződő Felek vállalják, hogy a Szerződés teljesítése során valamennyi vonatkozó 

jogszabályi előírásnak eleget tesznek. Eladó szavatolja, hogy a Berendezések 

megfelelnek az irányadó a magyar és az európai uniós élet-, vagyon-, munka- és 

környezetvédelmi, továbbá egészségügyi előírásoknak. 

10. A Berendezéseknek CE minősítéssel kell rendelkezniük és meg kell felelniük a 

vonatkozó európai és magyar szabványoknak. Vevő erre vonatkozó igénye esetén 

Eladó köteles Vevő által előírt formában és módon igazolni a Berendezések 

megfelelőségét. 

11. A Szerződést Eladónak kell teljesítenie. Eladó teljesítésében – a jelen pont szerinti 

kivétellel – köteles közreműködni az olyan közreműködő, amely a Közbeszerzési 

Eljárásban részt vett az alkalmasság igazolásában. Eladó köteles Vevőnek a teljesítés 

során minden olyan – akár a korábban megjelölt közreműködő helyett igénybe venni 
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kívánt – közreműködő bevonását bejelenteni, amelyet a Közbeszerzési Eljárás során 

az ajánlatában nem nevezett meg. Eladónak a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell 

arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt közreműködő nem áll a Közbeszerzési 

Eljárásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt. A Szerződés teljesítésében akkor 

vehet részt Eladó vagy a nem természetes személy közreműködő jogutódja, ha az 

Eladó vagy a nem természetes személy közreműködő, mint gazdasági társaság átalakul 

vagy jogutódlással megszűnik. Az olyan közreműködő helyett, aki vagy amely a 

Közbeszerzési Eljárásban részt vett Eladó alkalmasságának igazolásában, csak Vevő 

hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más közreműködő, ha 

a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében 

– beállott lényeges körülmény, vagy a közreműködő bizonyítható hibás teljesítése 

miatt a Szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt 

közreműködővel, és ha az Eladó az új közreműködővel együtt is megfelel azoknak az 

alkalmassági követelményeknek, melyeknek Eladó a Közbeszerzési Eljárásban az 

adott közreműködővel együtt felelt meg. A közreműködő személye nem módosítható 

olyan esetben, amennyiben egy meghatározott közreműködő igénybevétele Szerződés 

tárgyát képező szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a Közbeszerzési 

Eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. A jelen 

pont szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti Eladó vagy a nem természetes 

személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike mint jogi személy átalakul, 

szétválik, más jogi személlyel egyesül, vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más 

módon jogutódlással megszűnik. 

12. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről 

Vevőt haladéktalanul értesíti: 

a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 

meghatározott feltételeknek. 

b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 

meghatározott feltételeknek. 

13. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel kapcsolatos, illetve a 

Szerződéssel kapcsolatban Vevőről szerzett valamennyi adatot, beleértve a Szerződés 

létrejöttét és tartalmát, bizalmasan kezel és ilyen adatot harmadik személlyel Vevő 

előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem közöl, nem tesz hozzáférhetővé, sem a jelen 

Szerződés hatályban léte alatt, sem a jelen Szerződés megszűnése után, továbbá saját 

körben is csak a Szerződés teljesítése érdekében használ fel. A titoktartási 

kötelezettség a Szerződés hatályának megszűnése után is terheli Eladót. 

 

VI. Szállítás 

1. Eladó köteles a Berendezéseket és a tartalék-alkatrészeket a DDP 1185 Budapest, Igló 

u. 33-35., Magyarország (Incoterms 2010) fuvarparitással, a Szerződés hatályba 

lépésétől számított 70 (hetven) naptári napon belül szerződésszerűen leszállítani és 

átadni Vevőnek. 
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2. Eladó köteles gondoskodni a csomagok szállítmánybiztosításáról, amelynek a be- és a 

kirakodás alatti károsodásokra is ki kell terjednie. 

3. A vámügyintézést (amennyiben szükséges) Eladónak kell a saját költségén intéznie. 

4. Eladó köteles a Berendezéseket olyan megfelelő csomagolással ellátni, amely 

megakadályozza a szállításuk közben sérülések vagy elvesztések előfordulását. A 

csomagolásnak megfelelő védelmet kell nyújtania durva kezeléssel, szélsőséges 

hőmérsékletekkel és csapadékkal szemben. A csomagoknak nedvszívó anyagot kell 

tartalmazniuk a belső kondenzáció megakadályozása céljából. A csomagolás 

módjának biztosítani kell, hogy a csomag bármilyen jogosulatlan felbontása azonnal 

felismerhető legyen. 

5. A Berendezéseket és a tartalék-alkatrészeket egyszerre kell leszállítani. 

6. A szállítás Vevővel előre egyeztetett időpontban történhet. Eladó köteles Vevőt a 

kiszállítás pontos időpontjáról – legkésőbb a kiszállítás napját 5 (öt) munkanappal 

megelőzően – faxon és e-mailben értesíteni az alábbi adatok feltüntetésével: 

a) a Szerződés száma, 

b) fuvarozó / szállítmányozó, 

c) szállítóeszköz típusa, rendszáma, továbbá a rakodószemélyzet adatai, elérhetősége, 

d) a kiszállítás dátuma és időpontja, 

e) a termékekre vonatkozó adatok (mennyiség, minőség, csomagok száma, bruttó és 

nettó súly [kg], csomagok mérete [cm*cm*cm], a használt csomagolás típusa és 

anyaga, vámtarifa kód [kombinált nómenklatúra]). 

A késői értesítésből vagy az értesítés elmaradásából adódó valamennyi kár Eladót 

terheli. 

7. A Berendezéseket az alábbi dokumentumokkal együtt kell leszállítani: 

a) A leszállított Berendezések CE minősítését igazoló dokumentum másolata; 

b) angol, illetve magyar nyelvű üzembentartói és végfelhasználói kézikönyv, illetve 

leírás. 

8. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szállítással (ide értve különösen, de nem 

kizárólagosan az esetleges átmeneti tárolás, berakodás, kirakodás, megfelelő minőségű 

csomagolás, kicsomagolás, vámügyintézés stb.) kapcsolatos teljes felelősség és 

költség Eladót terheli, a Díj mindezeket magában foglalja. 

9. Vevő a beérkezéstől számított 2 (kettő) munkanapon belül elvégzi a leszállított 

Berendezések és tartalék-anyagok szemrevételezéses és mennyiségi ellenőrzését, és az 

esetleges hibás teljesítéssel kapcsolatos észrevételeit valamint igényeit írásban közli 

Eladóval. Amennyiben a Berendezések és a tartalék-anyagok megfelelnek a 

Szerződésben előírt feltételeknek, Szerződő Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet 

vesznek fel. A Berendezések és a tartalék-alkatrészek tulajdonjoga és egyben a 

kárveszély viselése az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával száll át Vevőre. 
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VII. Oktatás 

Eladó köteles Vevő által kijelölt műszaki személyzet részére a Berendezések 

beállítására és karbantartására kiterjedő oktatást tartani az átadás-átvételi jegyzőkönyv 

Szerződő Felek általi kölcsönös aláírásának napjától számított 20 (húsz) naptári napon 

belül, öt alkalommal, alkalmanként legalább négy fő részére. Az oktatás pontos 

időpontjait Vevő határozza meg az Eladóval történt egyeztetést követően. Az oktatás 

budapesti helyszínét Vevő biztosítja. Az oktatás időtartamát Szerződő Felek közösen 

határozzák meg. 

 

VIII. Berendezések beállítása 

Eladó köteles a Vevő által kiválasztott monitoron a végfelhasználók igényei szerint 

kért beállításokat elvégezni. A beállítást az átadás-átvételi jegyzőkönyv Szerződő 

Felek általi kölcsönös aláírásának napjától számított 20 (húsz) naptári napon belül, a 

Vevő által megjelölt időpontban, a leszállított Berendezések közül Vevő által 

szabadon kiválasztott 1 (egy) db monitoron kell végrehajtani. A Vevő által elfogadott 

beállítás paramétereit Eladó köteles elmenteni, és Vevő részére átadni, olyan módon, 

hogy Vevő oktatáson részt vett műszaki személyzete képes legyen a Berendezések 

önálló beállítására. 

 

IX. Teljesítésigazolás kiállítása 

A Berendezések és tartalék-alkatrészek szerződésszerű leszállítását igazoló átadás-

átvételi jegyzőkönyv Szerződő Felek általi aláírását követően, Vevő által kijelölt 

műszaki személyzet a Szerződés VII. pontja szerinti oktatásának befejezése és Vevő 

által kiválasztott monitornak a Szerződés VIII. pontja szerinti beállítása után, továbbá, 

ha Eladó szerződésszerűen Vevő rendelkezésére bocsátotta a jólteljesítési biztosítékot 

Vevő teljesítésigazolást állít ki Eladó részére.  

 

X. Alkatrészellátás biztosítása 

1. Eladó köteles a Berendezésekhez szükséges további alkatrészeket az átadás-átvételi 

jegyzőkönyv kölcsönös aláírásának napjától számított legalább 5 (öt) évig Vevő 

részére eseti megrendelések alapján szállítani. Eladó azokat az alkatrészeket, amelyek 

a Berendezések rendszeres karbantartáshoz szükségesek, és amelyek időszakos 

cseréjét a Berendezések gyártója előírja Vevő megrendelésének kézhezvételétől 

számított 30 (harminc) naptári napon belül, az egyéb tartalék alkatrészeket pedig a 

leggyorsabban, de nem később, mint Vevő megrendelésének kézhezvételétől számított 

90 (kilencven) naptári napon belül köteles Vevő részére leszállítani. 

2. Az alkatrészek gyártásnak a Szerződés X.1. pontja szerinti időszakot követő 

megszűnése esetén Eladó köteles előzetes értesítést küldeni Vevőnek a várható 

megszüntetéséről, elegendő időt hagyva arra, hogy Vevő szükségleteit beszerezhesse. 

3. Eladó kötelezettséget vállal, hogy: 

a) Vevő részére 2 (kettő) évnél nem ritkább időközönként rendszeresen díjmentesen 

megküldi a Berendezésekkel összefüggő alkatrészek katalógusait és árjegyzékeit; 

b) az alkatrészeket mindenkor a más vevők részére nyújtott legkedvezőbb árakon 

fogja szállítani Vevő részére; 
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c) a Szerződés X.1. pontja alapján szállított alkatrészek mindenkor csereszabatosak 

és a Berendezésekbe beépítettekkel azonos vagy annál jobb minőségűek lesznek. 

 

XI. Kapcsolattartás 

1. Eladó részéről a Szerződéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy: 

név: … 

telefon: … 

mobiltel.: … 

fax: … 

e-mail: … 

postai cím: … 

2. Vevő részéről a Szerződéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy: 

név: Sári Pál 

telefon: +36-1-293 4125 

mobiltel.: +36-30-914 7432 

fax: +36-1-293 4121 

e-mail: pal.sari@hungarocontrol.hu 

postai cím: 1185 Budapest Igló utca 33-35 

3. Vevő részéről teljesítésigazolásra kijelölt személy: 

név: Bajkó Gábor 

telefon: +36-1-293 4110 

mobiltel.: +36-30-328 7563 

fax: +36-1-293 4121 

e-mail: gabor.bajko@hungarocontrol.hu 

4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelöltek személyében történt 

változásról a másik felet előzetesen értesítik. A fent megjelöltek személyében 

bekövetkezett változás a másik Szerződő Félhez szerződésszerűen megküldött 

értesítéssel lép hatályba és nem igényli a Szerződés módosítását. 

5. A kapcsolattartás nyelve a magyar vagy az angol. 

6. Szerződő Felek rögzítik, hogy egymás részére minden nyilatkozatot vagy egyéb 

értesítést írásban (írásban igazolt személyes kézbesítéssel, futárszolgálat útján, 

tértivevényes ajánlott levélben, visszaigazolt e-mailben vagy visszaigazolt telefax 

útján) kell megküldeni. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett 

igazoltan átvette. 

7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a faxon, illetve e-mail útján megtett 

nyilatkozatok abban az esetben tekintendőek a továbbítás napján kézhez vettnek és 

hatályosnak, ha a továbbítás napja munkanap és a nyilatkozatok 16:00 (CET) óra előtt 

– az eredményes adási jelentéssel, illetve a visszaigazolással bizonyítottan – elküldésre 

kerültek a címzettnek. A munkanapokon kívül és a munkanapokon 16:00 (CET) óra 
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után továbbított, eredményes adási jelentéssel igazolt fax és automatikusan 

visszaigazolt e-mail üzenetek a továbbításukat követő munkanapon 08:00 (CET) 

órakor tekintendőek a címzett részére kézbesítettnek. Vita esetén a feladónak kell a 

feladás időpontját megfelelően igazolni. 

8. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért 

volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste 

jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés 

második megkísérlésének napját követő 5. (ötödik) munkanapon kell kézbesítettnek 

tekinteni.  

9. Vevő jogosult Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal Eladó kapcsolattartójának a 

visszahívását, illetve másik kapcsolattartó kijelölését igényelni, ha az – Vevő írásban 

indokolt véleménye szerint – nem alkalmas a feladata ellátására, vagy feladatát nem 

kellő körültekintéssel, gondossággal látja el. 

10. Szerződő Felek kötelesek egymást bármely a cégadataikban bekövetkező lényeges 

változásról – mint például cím, telefonszám, faxszám, kapcsolattartó személy – a 

lehető leghamarabb értesíteni. 

 

XII. Akadályközlés 

1. Szerződő Felek vállalják, hogy haladéktalanul értesítik egymást bármely gátló 

körülményről, akadályról vagy olyan körülményről, amely a Szerződés bármiféle 

módosítását eredményezheti vagy indokolhatja.  

2. Eladó köteles a lehető leghamarabb értesíteni Vevőt, ha a szerződésszerű teljesítést 

megakadályozó, gátló vagy veszélyeztető, illetve olyan körülmény merül fel, ami a 

Szerződésben meghatározottól eltérő műszaki megoldást eredményezhet, abban az 

esetben is, ha ezen körülményt a Vevőnek Eladó értesítése nélkül is ismernie kellett. 

Eladó az értesítésben köteles pontosan rögzíteni az említett körülményeket, az azokat 

előidéző okokat, valamint – amennyiben lehetséges – javaslatot tenni a szükséges 

intézkedésekre. 

 

XIII. Kötbér 

1. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős nem a Szerződésben meghatározott 

valamely határidőben teljesít, úgy Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles. A 

késedelmi kötbér mértéke a Díj 1%-a a késedelem minden napjára számítva. A 

késedelmi kötbér maximuma a Díj 20%-a. A késedelmi kötbér esedékessé válik, ha a 

késedelem megszűnik, vagy ha a késedelmi kötbér eléri a maximális összegét. 

2. Amennyiben a teljesítés olyan okból, amelyért Eladó felelős, Eladó meghiúsulási 

kötbér fizetésére köteles, amelyet Szerződő Felek a Díj 20%-ában állapítanak meg. 

Szerződő Felek a Szerződés teljesítését meghiúsultnak tekintik, különösen, de nem 

kizárólagosan, ha: 

a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, vagy 

b) a teljesítés Eladó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül, vagy 

c) Eladó késedelme miatt Vevő póthatáridőt tűzött, és Eladó a póthatáridőn belül sem 

teljesített, és ezért Vevő a Szerződéstől elállt, vagy 
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d) Eladó súlyos szerződésszegése miatt Vevő a Szerződéstől eláll. 

3. Vevő kötbért akkor is követelhet, ha kára nem merült fel. Vevő jogosult érvényesíteni 

a kötbért meghaladó kárát. Vevő a kötbért, és a kötbért meghaladó mértékű 

kárigényét, mint lejárt pénzkövetelést, jogosult beszámítással érvényesíteni Eladó 

számlájával szemben. Vevő kötbérigényét külön számlában is érvényesítheti Eladó 

felé. Szerződő Felek megállapodnak, hogy ha a kötbért Vevő külön számlában 

érvényesíti, Eladó köteles kötbérfizetési kötelezettségének – a vonatkozó számla 

kiállításától számított – 30 (harminc) naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. 

 

XIV. Jótállás 

1. Eladó kijelenti, hogy a Berendezések, a tartalék-alkatrészek és Szerződés alapján 

Vevő részére átadandó dokumentumok pontosak, magas szakmai színvonalúak, 

teljesek és megfelelnek a Szerződésben és mellékleteiben foglalt követelményeknek. 

Eladó kijelenti és szavatolja, hogy szerződéses kötelezettségeit a Szerződés céljának 

ismeretében, a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak 

megfelelően teljesíti. Eladó szavatol azért, hogy a Berendezések és a tartalék-

alkatrészek mentesek a tervezési, gyártási vagy anyaghibától, továbbá teljesítik a 

Szerződés 1. számú Mellékletében foglalt elvárásokat. 

2. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződés általa történő teljesítése, illetve a 

Berendezések Vevő általi használata nem sérti harmadik fél jogait. Eladó kifejezetten 

kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga vagy követelése a 

Szerződés tárgyával összefüggésben, amely bármely módon gátolná, akadályozná 

vagy késleltetné szerződéses kötelezettségeinek teljesítését. Eladó közvetlen 

helytállásra köteles minden olyan költség, veszteség, kiadás, igény, illetve teher 

vonatkozásában, amelyeket a Szerződéssel összefüggésben okozott károk, illetve nem 

vagyoni sérelmek miatt harmadik személyek kívánnak Vevővel szemben 

érvényesíteni. 

3. Eladó a Ptk. 6:171. §-ával összhangban jótállást vállal a Berendezésekre és a tartalék-

alkatrészekre. A jótállás a teljesítésigazolás aláírásának napjától kezdődő … (…) 

hónap elteltével jár le, azzal, hogy a Berendezések hátsó megvilágítására (LED) 

vonatkozó jótállás időtartama … (…) hónap (a továbbiakban együttesen: Jótállási 

Időszak). 

4. Amennyiben a Jótállási Időszak alatt Vevő bármilyen hibát észlel, erről a hiba 

felfedezésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles értesíteni 

Eladót. Vevőnek a Jótállási Időszakot követő 30 (harminc) naptári napig áll jogában 

bejelenteni a Jótállási Időszakban előállt hibákat. Vevő a jótállás keretében a 

törvényes kellékszavatossági jogokkal azonos tartalmú jótállási igényeket 

érvényesíthet. A jótállásra a Ptk. 6:159. § (2), (3) és (4) bekezdését, továbbá a Ptk. 

6:160. §-át megfelelően alkalmazni kell. 

5. Eladó köteles biztosítani a Berendezések zavartalan működését a javítás vagy 

kicserélés időtartama alatt. Amennyiben a javítás vagy kicserélés időtartama a hiba 

jelzésétől számított 30 (harminc) naptári naptári napot előre láthatóan meghaladja (ide 

nem értve a szállítás időtartamát), Eladó köteles Vevő részére saját költségén 

helyettesítő alkatrészt biztosítani a hibás részek kijavításához vagy kicseréléséhez 

szükséges időtartamra. 
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6. Ha Eladó a bejelentéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül nem kezdi meg a 

bejelentett hiba kijavítását, Vevő jogosult a hibák kijavítása érdekében a szükséges 

intézkedéseket – Eladó írásbeli értesítése mellett – Eladó kockázatára és költségére 

megtenni anélkül, hogy ezzel bármilyen, a Szerződésből eredő és Eladóval szemben 

érvényesíthető jogát veszélyeztetné. 

7. Konstrukciós-, típus-, illetve sorozathiba esetén Eladó a jótállás keretében köteles 

kijavítani, módosítani vagy kicserélni a hibával érintett anyagokat, szerkezeteket, 

egységeket, tartozékokat és alkatrészeket, beleértve azokat is, amelyek még nem 

hibásodtak meg, de azonos típusú vagy konstrukciójú termékeknél meghibásodási 

veszélyük, illetve hajlamuk bizonyossá vált. 

8. Amennyiben a Jótállási Időszakban a Berendezések, illetve a tartalék-alkatrészek vagy 

azok bármely része nem üzemeltethető a Szerződésben és mellékleteiben 

meghatározott módon a jótállási kötelezettség alá tartozó okok miatt, a Jótállási 

Időszakot meg kell hosszabbítani az üzemeltetésben bekövetkezett szünet 

időtartamával. 

9. Eladó által a jótállás keretében kijavított vagy kicserélt Berendezésekre vagy tartalék-

alkatrészekre, illetve a hibásnak bizonyult Berendezések vagy tartalék-alkatrészek 

kicserélt vagy kijavított részeire a vonatkozó Jótállási Időszak újra kezdődik. 

10. Eladó a jótállás körébe tartozó valamennyi kötelezettségét díjmentesen köteles 

teljesíteni (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Berendezések, illetve a 

tartalék-alkatrészek megvizsgálását, kijavítását, kicserélését, illetve a szükség szerinti 

szállítását). 

 

XV. Jólteljesítési biztosíték 

1. Eladó a teljesítésigazolás kiállításának napjától – legalább az általános Jótállási 

Időszakot követő 30 (harminc) naptári napig – érvényes jólteljesítési biztosítékot 

köteles nyújtani a Díj 5%-ával megegyező értékben Vevő részére, Eladó választása 

szerint: 

a) visszavonhatatlan és feltétel nélküli bankgarancia formájában, vagy 

b) biztosítási szerződés alapján kiállított – feltétel nélküli készfizető kezességvállalást 

tartalmazó – kötelezvénynek Vevő rendelkezésére bocsátásával, vagy 

c) ilyen összegű óvadéknak Vevő bankszámlájára történő átutalásával. 

2. A jólteljesítési biztosíték formája: 

a) Amennyiben Eladó a jólteljesítési biztosítékot bankgarancia benyújtásával teljesíti, 

úgy a bankgaranciának az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia: 

(i) A garancialevél számát, 

(ii) A Szerződés tárgyát, 

(iii)Vevő nevét, székhelyét, 

(iv) Eladó nevét, székhelyét, 

(v) A bank megnevezését, székhelyét, 

(vi) A jólteljesítési biztosíték összegét (euróban meghatározva), 
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(vii) A bank feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettségvállalását arra 

vonatkozóan, hogy Vevő első írásos felszólítására a bank az alapjogviszony 

vizsgálata nélkül kifizet a vonatkozó jólteljesítési biztosíték összegének erejéig 

bármely összeget, amennyiben Vevő a követelésében kijelenti, hogy Vevő által 

követelt összeg Eladó szerződés szerinti jótállási kötelezettségei megszegése 

miatt vált esedékessé, 

(viii) A bankgarancia érvényességét. 

A bankgaranciát jó hírnévvel rendelkező bank által, SWIFT-en keresztül kell 

nyújtani. A bankgarancia-jogviszonyra a magyar jog kell irányadó legyen. 

b) Amennyiben Eladó a jólteljesítési biztosítékot biztosítási szerződés alapján 

kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény benyújtásával 

teljesíti, úgy a kötelezvénynek az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia: 

(i) A kötelezvény számát, 

(ii) A Szerződés tárgyát, 

(iii)Vevő nevét, székhelyét, 

(iv) Eladó nevét, székhelyét, 

(v) A biztosító megnevezését, székhelyét, 

(vi) A jólteljesítési biztosíték összegét (euróban meghatározva), 

(vii) A biztosító általi feltétel nélküli és visszavonhatatlan készfizető 

kezességvállalást arra vonatkozóan, hogy Vevő első írásos felszólítására a 

biztosító az alapügylet vizsgálata nélkül kifizet a vonatkozó jólteljesítési 

biztosíték összegének erejéig bármely összeget, amennyiben Vevő a 

követelésében kijelenti, hogy Vevő által követelt összeg Eladó Szerződés 

szerinti jótállási kötelezettségei megszegése miatt vált esedékessé, 

(viii) A kötelezvény érvényességét. 

A kezességvállalást jó hírnévvel rendelkező biztosító által, SWIFT-en 

keresztül kell nyújtani. A kötelezvényre, illetve a kezesi jogviszonyra a magyar 

jog kell irányadó legyen. 

c) Amennyiben Eladó a jólteljesítési biztosítékot Vevő bankszámlájára történő 

átutalással teljesíti, úgy az átutalási megbízásban fel kell tüntetni az alábbiakat. 

(i) A Szerződés tárgyát, 

(ii) Vevő nevét, székhelyét, 

(iii)Eladó nevét, székhelyét, 

(iv) A jólteljesítési biztosíték összegét (Euróban meghatározva), 

(v) Utalást arra, hogy az átutalt összeg jólteljesítési biztosítékként szolgál. 

A jólteljesítési biztosíték átutalással történő teljesítése esetén a biztosíték 

összegét Euróban kell Vevő Magyar Külkereskedelmi Banknál vezetett HU27 

1030 0002 1045 9732 4882 0029 számú számlájára átutalni (SWIFT: 

MKKBHUHB). 

3. A Jótállási Időszak alatt és az azt követő 30 (harminc) naptári napig Eladó köteles a 

jólteljesítési biztosíték értékét a Díj 5%-ával megegyező értéken tartani. Amennyiben 

a jólteljesítési biztosítékot Vevő igénybe veszi, Eladó köteles Vevő általi 
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igénybevételétől számított 5 (öt) munkanapon belül a jólteljesítési biztosíték 

csökkentett összegét a Díj 5%-ával megegyező értékre kiegészíteni. Eladó jelen 

pontban foglalt kötelezettségeinek megszegése esetén Vevő jogosult felmerült teljes 

kárának megtérítését követelni Eladótól. 

4. A jólteljesítési biztosíték Eladó jótállási kötelezettségének teljesítését biztosítja. 

5. Ha Vevő megítélése szerint a jólteljesítési biztosíték alapján jogosult valamilyen 

igényt érvényesíteni, köteles erről Eladót tértivevényes ajánlott postai küldeményben 

értesíteni, egyben megjelölni Eladónak azon jótállási kötelezettségszegését, amelyre 

az igényét alapozza, és felszólítani Eladót az ilyen jótállási kötelezettségszegése 

orvoslására. Vevő akkor válik jogosulttá a biztosíték lehívására, ha Eladó az ilyen 

értesítés kézbesítésétől számított 5 (öt) munkanapon belül nem orvosolja a jótállási 

kötelezettségszegését, vagy Vevő által elfogadott módon nem intézkedik ennek 

érdekében. 

 

XVI. A Szerződés hatálya 

1. A Szerződés Szerződő Felek cégszerű aláírása napján lép hatályba, és Szerződő Felek 

szerződéses kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséig marad hatályban. 

2. Bármelyik Szerződő Fél jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal írásban elállni, 

vagy a Szerződést azonnal vagy választása szerint felmondási idő alkalmazásával 

felmondani a másik Szerződő Fél súlyos szerződésszegése esetén azt követően, hogy a 

szerződésszegő Fél a szerződésszegés részleteit tartalmazó, (amennyiben az 

orvosolható) az orvoslásra írásban felszólító értesítés kézhezvételét követően (az 

értesítésben meghatározott megfelelő határidőig) nem orvosolja a szerződésszegést. 

Szerződő Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan, 

ha Eladó elmulasztja bármely szerződéses kötelességének teljesítését Vevő által 

biztosított ésszerű póthatáridőn belül. Amennyiben Vevő jelen pont alapján eláll a 

Szerződéstől, vagy azt felmondja, meghiúsulási kötbért követelhet Eladótól. 

3. Amennyiben Vevő a Szerződéstől eláll, vagy a Szerződést felmondja, Vevőnek 

jogában áll saját belátása szerinti feltételekkel és módon beszerezni a nem szállított 

Berendezéseket, illetve tartalék-alkatrészeket vagy azok bármely részét, illetve a nem 

teljesített szolgáltatásokat vagy azokhoz hasonló tételeket és szolgáltatásokat. 

 

XVII. A Szerződés módosítása 

A Szerződés kizárólag a Kbt. 132. §-a szerinti feltételek fennállása esetén írásban, 

Szerződő Felek közös megegyezésével módosítható. 

 

XVIII. Irányadó jog 

1.  Szerződés minden részét Magyarország jogszabályainak megfelelően kell értelmezni. 

A Szerződés minden részére Magyarország jogszabályai az irányadóak, a nemzetközi 

magánjogi szabályok kizárásával. 

2. A Szerződés tekintetében nem alkalmazható az Egyesült Nemzeteknek az áruk 

nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye (UN CISG). 
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XIX. A jogviták rendezése 

1. A Szerződésből vagy a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő bármely vita vagy igény 

esetén Szerződő Felek elsősorban tárgyalások útján kötelesek megkísérelni a helyzet 

megoldását. 

2. Ha Vevő és Eladó a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 (harminc) 

naptári napon belül nem tudja békés úton rendezni vitáját, amely a Szerződés alapján 

vagy azzal kapcsolatban alakult ki, az ügy végső rendezését a hatályos jogszabályok 

szerint illetékességgel és az ügyben hatáskörrel rendelkező bíróság elé utalják. 

 

XX. Záró rendelkezések 

1. Amennyiben Szerződő Felek valamelyike nem él a Szerződésben biztosított valamely 

jogával, az nem jelenti a jog gyakorlásáról való lemondást, sem azt, hogy a joggal egy 

vagy több későbbi időpontban nem élhet. 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés alkalmazása során munkanapnak azon 

napok minősülnek, amelyek mindkét Szerződő Fél székhelye szerinti országban 

egyaránt munkanapnak minősülnek. 

3. Eladó hozzájárul ahhoz, hogy a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a 

Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről 

szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendeletben felhatalmazott hatóságok a Szerződés 

keretében munkát végző személyeket ellenőrizzék. Eladó tudomásul veszi, hogy azok 

a személyek, akik a kormányrendelet szerinti biztonsági követelményeknek nem 

felelnek meg, Vevő székhelyére és telephelyeire történő belépésre nem jogosultak. 

Eladó köteles az érintett személyek helyettesítését a saját költségén biztosítani. A 

Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése a jelen pontban foglaltak miatti 

részleges vagy teljes meghiúsulása, késedelme Eladónak felróható oknak minősül, az 

ebből eredő károkat Eladó viseli. 

4. Az alábbi mellékletek a Szerződés részét képezik és azzal egységben értelmezendőek 

és kezelendőek. 

1. számú melléklet: Ajánlati felhívás és dokumentáció 

2. számú melléklet: Ajánlat 

A Szerződés és a mellékletei közötti bármely eltérés esetén a Szerződés törzsszövege 

az irányadó. 

5. A Szerződés 2 (kettő) angol nyelvű eredeti példányban készült. 

6. Szerződő Felek a Szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 


