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BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
 
Az ajánlatkérőnek jelen dokumentum kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető 
legteljesebb biztosításával minden ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél 
elérése érdekében a jelen dokumentum - megfelelően csoportosítva, akár ismételve is - 
tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.  
 
 
Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentum rendelkezései 
az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges 
ellentmondás esetén az eljárást megindító felhívás rendelkezései az irányadóak. 
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I.  A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

 
 
1. A dokumentumban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 
 

1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési 
eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a vevővel.  

 
Az ajánlatkérő és a vevő fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazzuk.  

 
1.2. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot 

nyújt be.  
 
1.3. Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a 

közbeszerzés tárgyának meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek 
érdekében hivatkozik, így különösen  
– az eljárást megindító ajánlattételi felhívás,  
- az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentum 

(ajánlattételi dokumentáció: nyilatkozat minták, szerződéstervezet), 
- esetleges kiegészítő tájékoztatás.  

 
A közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek nem megfelelően benyújtott 
ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja szerint érvénytelen. 

  
1.4. Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként kihirdetett ajánlattevő és 

az ajánlatkérő között létrejövő adásvételi szerződés.  
 
2. Az Ajánlatkérő 

 
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  
cím:   9021 Győr, Árpád út 28-32. 
telefon:  +36 96/500 065 
fax:   +36 96/500 059 
képviseli:  Németh József igazgató 
kapcsolattartó: dr Kiss Andrea közbeszerzési csoportvezető 
e-mail:  kozbeszerzes@eduvizig.hu 

 
3. Ajánlattevő feladata  
 

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező feladatokat a közbeszerzési 
dokumentumokban, különösen az eljárást megindító felhívásban, a jelen dokumentumban, 
illetve a dokumentum részét képező szerződéstervezetben meghatározott mennyiségi és 
minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, illetve egyéb előírások 
és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani. 
 

4. Az ajánlat költségei  
 

4.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az 
ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a közbeszerzési 
dokumentumokban kifejezetten megadott jogcímen kívül egyéb - így különösen 
anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy 
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eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel 
kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.  
 

4.2. Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan 
sem a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle – esetleges 
jövőbeni – térítésre nem kötelezhető.  
 

4.3. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem 
részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint 
kezeli. 

 
5. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei  

 
5.1. Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015. (X.30.) 
Korm.rendelet előírásaival összhangban. 

 
5.2. Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában meghatározottak 

szerint biztosít. 
 
5.3. Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajánlata, 

vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely - akárcsak rész - előírásának 
megváltoztatására sem.  

 
5.4. Az ajánlattevő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően – a 
Kbt. 56. § (3) bekezdésében és a Kbt. 114. § (6) bekezdésében meghatározott 
határidők figyelembevételével – írásban kiegészítő információkért fordulhat az 
ajánlatkérőhöz, aki a kért információt az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű 
időben megadja. A tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevő megkapja. Az 
írásbeli tájékoztatás oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek a fent hivatkozott 
határidők figyelembevételével meg kell érkezniük ajánlatkérőhöz fax (96/500-059), e- 
mail (kozbeszerzes@eduvizig.hu) vagy kézbesítő útján. Ajánlattevő a kiegészítő 
tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem 
előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas nyújtása érdekében szíveskedjen 
elektronikus úton, szerkeszthető formátumban a kozbeszerzes@eduvizig.hu email címre is 
eljuttatni. 

 
6. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe  

 
6.1. Az ajánlat benyújtásának határideje: 
 

2016. november 28. (hétfő) 10,00 óra 
 

6.2. Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a 6.1. 
pontban megjelölt határidőre a megadott címre beérkezett. 

 Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok személyes 
benyújtása esetén legyenek figyelemmel az épület portáján történő regisztráció, illetve 
a beléptetés időigényére. 

 
 Az ajánlat benyújtásának címe:  
 

Észak – dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
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5 

 

9021 Győr, Árpád út 28-32. 103. iroda 
 
6.3. Az ajánlat benyújtásának formai kellékei: 
 

 Az ajánlatot írásban, 1 példányban zárt csomagolásban, a jelen felhívásban 
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati 
példány benyújtását is, mely azt jelenti, hogy a cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes 
terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón 
(CD vagy DVD) - a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is 
csatolni szükséges. Ajánlattevő csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot a tekintetben, hogy 
az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható 
pdf. file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. A benyújtott ajánlati 
példányok közötti eltérés esetén az eredeti – papír alapú – példány az irányadó. A 
csomagoláson "Vízrajzi műszerek beszerzése”, illetve "Nem bontható fel az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni.  

 Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az 
ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás 
legalább egy része a matricán legyen; 

 Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő 
a szöveget vagy a számokat vagy a képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 
nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) 
is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az 
iratok helyére a 71-72. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a 
kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve 
az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 

 Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia; 

 Az ajánlatban lévő, minden 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. 

 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. 
 

7. Az ajánlatok bontása  
 

7.1. Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor. Az ajánlatok 
bontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. 

 
7.2. Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 68. § (4) bekezdésében meghatározott kötelező 

adatok kerülnek a felolvasólapról ismertetésre. A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján az 
ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésre álló fedezet 
összege is.  

 
7.3. Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési 

időszakban kerül sor.  
 
7.4. Az ajánlat bontásának helye és ideje: 
 

Észak – dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
9021 Győr, Árpád út 28-32., 103. iroda, 
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2016. november 28. (hétfő) 10,00 óra 

 
8. Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják 

el: 
 
A benyújtott ajánlatok tárgyalás nélkül kerülnek elbírálásra. 
 

9. Az ajánlatok módosítása, ajánlati kötöttség 
 

Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, vagy vonhatja vissza. 
 
Ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától 60 napig kötve van. 

 
10. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások  

 
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése 
mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlatban található, nem egyértelmű 
kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a Kbt. 71. § 
rendelkezéseinek megfelelően. 
 

11. A bírálat folyamata 
 
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok 
megfelelnek – e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek.  
Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van -e olyan 
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.  
Az ajánlatkérő a bírálat során a kizáró okok előzetes ellenőrzésére köteles elfogadni a Kbt. 
114. § (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint beadott nyilatkozatot, 
illetve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrizni a kizáró 
okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is, valamint minden egyéb 
tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71-72. § - ában előírt 
bírálati cselekményeket elvégezni.  
A fentiek alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok 
szerint értékeli. 
 

12. Az ajánlatok értékelése 
 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a létrehozott Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve, a Kbt. 76. 
§ (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár – érték arányt megjelenítő értékelési szempontja 
szerint értékeli, az alábbiak szerint: 
 
A legjobb ár – érték arányt megjelenítő szempontok és azok súlyszáma: 
Az 1. rész tekintetében: 

1. Ajánlati ár (nettó Ft)    súlyszám: 70 
2. Vállalt jótállási idő (min. 24, max. 60 hónap)  súlyszám: 20 
3. Vállalt elem-élettartam, óránként egy adat gyűjtése esetén (min. 7, max. 10 év)

 súlyszám: 10 
 
A 2. rész tekintetében: 

1. Ajánlati ár (nettó Ft)    súlyszám: 70 
2. Vállalt jótállási idő (min. 24, max. 60 hónap)  súlyszám: 30 
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Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a megadott 
ponthatárok között értékeli az „ajánlati ár” szempont esetében a fordított arányosítás 
módszerével, a „vállalt jótállási idő” és a „vállalt elem-élettartam” szempontok esetében az 
egyenes arányosítás módszerével.  
 
Pontszám: a legelőnyösebb ajánlat 100 pontot kap, a többi ajánlatra adandó pontszám pedig 
a legjobb ajánlathoz viszonyítva, arányosítással kerül meghatározásra. Az adható 
legalacsonyabb pontszám 1. 
Kerekítés: 2 tizedesjegy.  
 
Ajánlatkérő a fentiek szerint az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot 
megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig részajánlatonként összeadja.  
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.  
Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül 
elfogadásra. 
 

 
Az ajánlati ár szempont esetében a fordított arányosítás módszerét kell alkalmazni. 
A fordított arányosítás alkalmazandó képlete:  
 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 
A vállalt jótállási idő és a vállalt elem-élettartam szempontok esetében az egyenes arányosítás 
módszerét kell alkalmazni. 
Az egyenes arányosítás alkalmazandó képlete 
 
P = (Avizsgált/Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 
A ”vállalt jótállási idő” esetében a minimális elvárás 24 hónap, a legkedvezőbb érték 60 
hónap. 
A „vállalt elem-élettartam” esetében, óránként egy adat gyűjtése esetén a minimális elvárás 7 
év, a legkedvezőbb érték 10 év. 
Az az ajánlat, amely 24 hónapnál, illetve 7 évnél kevesebb megajánlást tartalmaz, érvénytelen. 
Ajánlatkérő a 60 hónapot, illetve a 10 évet meghaladó megajánlásokat elfogadja, azonban 
azokat többlet pontszámmal nem értékeli.  
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13. A közbeszerzési eljárás nyelve 

 
13.1. A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar 

nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás 
magyar nyelven történik. 
 

13.2. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem 
magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is 
köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A 
fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. 

 
14. A dokumentum fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése  
 

14.1. Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés a közbeszerzési 
dokumentumok és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben 
megfogalmazott tartalommal jön létre. 

 
14.2. A Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a külföldi adóilletőségű nyertes 

ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 
nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 
nélkül. 

 
15. Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti szervezetek 

 
Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek nevét és elérhetőségét, amelyektől 
Ajánlattevő tájékoztatást kérhet azokról a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV):  1054 Budapest, Széchenyi u. 2. tel.: +36 
14285100, fax: +36 14285382, kék szám: +36 40424242, a területileg illetékes regionális 
igazgatóságok elérhetősége a www.apeh.hu internet-címen található 
 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség: 1016 
Budapest, Mészáros u. 58/a. tel.:+36 12249100, fax: +36 12249262, a területileg illetékes 
felügyelőségek elérhetősége a www.orszagoszoldhatosag.gov.hu internet-címen található  
 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH): .1089 Budapest, Kálvária tér 7., levélcím: 
1476 Budapest, Pf. 75, tel: +36 13039300, fax: +36 12104255, a területi kirendeltségek 
elérhetősége a www.ommf.gov.hu internet-címen található 
 
 

II. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
1. Általános megjegyzések 

 
1.1. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési 

dokumentumokban megfogalmazottak a szolgáltatás alapfeltételeit, követelményeit 
határozzák meg. 

 
1.2. Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza 

az ajánlatkérőt a pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában, így különösen a 

http://www.apeh.hu/
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/
http://www.ommf.gov.hu/
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beruházásnak jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában. 
 
1.3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat az 

előre meghirdetett értékelési rendszer szempontjain belüli értékeléshez szükséges 
részletességgel fejtsék ki.  

 
2. Ajánlati ár 

 
Az ajánlati ár kialakítása során az ajánlati felhívás és dokumentum műszaki tartalmának 
ismerete mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni. 

 
2.1 Árképzés  

 
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot, 
beleértve ebbe az árfolyamrögzítéssel és árfolyamváltozással járó feltételt vagy kockázatot is. 
 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi, a nyertes ajánlattevő tevékenységével és 
szerződésszerű teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat, így különösen: 
 
- az áruk előállítási és/vagy beszerzési költségét; 
- a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot és minden fizetési 
kötelezettséget; 
- szállítandó árukkal kapcsolatos, esetleges kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, 
leszállítási, kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási, és egyéb adminisztratív költségeket; 
- oktatás költségét,  
- a szállítandó árukkal kapcsolatos dokumentumok költségét; 
- egyéb, a fentiekben nem nevesített, a szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő, az 
ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített 
feltételek betartásához szükséges költséget. 
 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot 
és hasznot is. 
 
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés 
valutaneme is csak ez lehet.  
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 
elfogadhatatlan az ajánlatkérő számára. 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 
lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.  

 
2.2 Fizetési feltételek  

 
A szerződés fedezete mindkét rész vonatkozásában a 2016. évi költségvetés keretében 
rendelkezésre áll. 
 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. 
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. 
 
Ajánlatkérő egy végszámla benyújtását teszi lehetővé. A számla kiállításának feltétele a 
teljesítés Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti igazolása Ajánlatkérő részéről. 
 
Az ellenszolgáltatás kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, a szükséges 
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mellékletekkel együtt benyújtott számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, 
átutalással történik.  
 
Egyéb irányadó jogszabályok: 
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 
b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet; 
c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §; 
d) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 
d) Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 
 
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a beruházásra biztosított fedezet központi 
intézkedés folytán megváltozik, úgy az Ajánlatkérő kezdeményezheti a szerződés 
módosítását. A szerződés a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban módosítható. 

 
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei az 1. és 2. rész tekintetében megegyeznek. 
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS 
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Vízrajzi műszerek beszerzése  
adásvételi szerződés keretében, az alábbiak szerint: 

 
1. rész: 47 db digitális vízállás, ill. vízállás- és vízhőmérséklet-regisztráló műszer 

a mellékelt táblázatban foglalt paraméterekkel 
 
Vízállás, ill. vízállás- és vízhőmérséklet-regisztráló műszerek paraméterei  
 

Mennyiség (db) Mérési tartomány (m) 
Teljes kábelhossz - 

lehetséges 
vízborítottság (m) 

0,1C fok pontosságú 
vízhőmérséklet- 
mérés (db) 

1 0-5 7 - 

1 0-4 7 - 

1 0-8 10 - 

1 0-6 7 - 

1 0-4 6 - 

13 0-6 6 - 

1 0-6 27 - 

1 0-6 10 - 

1 0-16 17 - 

8 0-7 7 1 

1 0-10 55 - 

1 0-10 20 - 

2 0-6 17 - 

1 0-5 17 - 

3 0-7 10 - 

2 0-8 8 - 

1 0-15 130 - 

1 0-10 95 - 

1 0-40 80 - 

1 0-10 85 - 

1 0-10 90 - 

1 0-20 100 - 

1 0-12 16 - 

1 0-40 100 - 

 
 
Műszaki követelmények 
Vízállás- ill. vízállás és vízhőmérséklet regisztráló műszerek 
 
Beépítési méret: legkisebb (belső) csőátmérő 89 mm 
Szondafej tokozása. rozsdamentes acél 
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Vízállás: 

 Mérési pontosság: ±0,1 % vagy jobb (10 m vízoszlop esetén legalább 1 cm) 

 Hosszú idejű stabilitás: 0,1% / év vagy jobb 

 Mérés tartományok és kábelhosszak: a fenti táblázatban megadott értékek, gyárilag 
beállítva 

 
Vízhőmérséklet: 

 Mérési pontosság: a táblázatban külön megjelölt műszerekre ±0,1 C fok vagy jobb 

 Mérési tartomány: legalább -2 – +30 °C  
 
Adatgyűjtők: 

 Mérési gyakoriság: beállítható, legalább 1 perc – 24 óra között 

 Tárolt adatok mennyisége: óránkénti 1 mérés esetén csatornánként legalább 1 év adatai 

 Energiaellátás: adatgyűjtőbe beépített, cserélhető áramforrás, 60 perces mérési gyakoriság 
esetén legalább 7 év működési élettartammal. Tárolás (raktározás) idejére a telep kímélése 
céljából a működés leállítható legyen. 

 Működési környezeti hőmérsékleti tartomány: legalább -20 – +60 °C 

 Helyszíni adatletöltés, paraméterezés és adatértékelés:  
o Csatlakozó kábelen keresztül Windows 8.1/10 operációs rendszerű laptoppal és 

tablettel, annak USB 2.0 portjára csatlakoztatva.  
o Adatletöltés további lehetősége mobil eszközre (tablet, laptop, okostelefon) 

Bluetooth adatkommunikációs egység csatlakoztatásával (az alkalmazható 
adatkommunikációs egység gyártói/forgalmazói specifikációs lapja csatolandó az 
ajánlathoz)  

o Szoftver alapfunkciók: grafikus és táblázatos adatmegjelenítés, beállítások, 
adatletöltés. 

o Adatformátum: az ágazati vízrajzi adatbázisba (MAHAB) beolvasható HAFTER 
fájlok előállítása közvetlenül, vagy tartozék konverziós szoftverrel. 

o Időszinkronizáció (téli-nyári időszámítás, pontos idő): az adatletöltő egységen 
keresztül automatikus beállítással.  

 Tartozék: összesen legalább 20 db adatletöltő csatlakozó kábel. 

 Kísérő dokumentumok (Nyertes ajánlattevő által a műszerek átadásakor, műszerenként 
csatolandó dokumentumok): 

o Adatlap a műszer egyedi azonosítóival, gyártási és kalibrálási időpontjával és 
részletes gyártói specifikációival. 

o A műszer egyedi kalibrációs bizonyítványa. 
o A kalibráláshoz alkalmazott műszerek (nyomáskalibrátor, hőmérő) akkreditált 

laboratórium által kiállított kalibrációs bizonyítványai. 
 
 

2. rész: 13 db nyomás-távadó, ill. nyomás- és vízhőmérséklet-távadó a mellékelt 
táblázatban foglalt paraméterekkel 

 
Nyomás-távadók, ill. nyomás- és vízhőmérséklet-távadók paraméterei  
 

Mennyiség (db) Mérési tartomány (m) 
Teljes kábelhossz - 

lehetséges 
vízborítottság (m) 

0,1C fok 
vízhőmérséklet 

mérés (db) 

2 0-15 28 2 

2 0-5 17 2 
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1 0-5 5 - 

2 0-5 28 2 

1 0-10 25 - 

1 0-6 20 1 

1 0-5 25 - 

2 0-10 30 1 

1 0-5 12 - 

 
 
Műszaki követelmények 
Nyomás-távadók, ill. nyomás- és vízhőmérséklet-távadók 
Vízállás 

 Mérési pontosság: ±0,1 % vagy jobb (10 m vízoszlop esetén legalább 1 cm) 

 Hosszú idejű stabilitás: 0,1% / év vagy jobb 

 Mérés tartományok és kábelhosszak: a fenti táblázatban megadott értékek, gyárilag 
beállítva 

 
Vízhőmérséklet 

 Mérési pontosság: a táblázatban külön megjelölt műszerekre ±0,1 C fok vagy jobb 

 Mérési tartomány: legalább -2 – +30 °C  
 
Beépítés: legkisebb (belső) csőátmérő 89 mm 
Tokozás: rozsdamentes acél 
Tartozék: csatlakozó doboz: sorkapcsokkal, páramegkötő abszorbens anyaggal 
 

 Kísérő dokumentumok (Nyertes ajánlattevő által a műszerek átadásakor, műszerenként 
csatolandó dokumentumok): 

o Adatlap a műszer egyedi azonosítóival, gyártási és kalibrálási időpontjával és 
részletes gyártói specifikációival. 

o A műszer egyedi kalibrációs bizonyítványa. 
o A kalibráláshoz alkalmazott műszerek (nyomáskalibrátor, hőmérő) akkreditált 

laboratórium által kiállított kalibrációs bizonyítványai. 
 
 
Egyéb követelmények mindkét rész vonatkozásában: 
 
Kizárólag új eszköz ajánlható meg, így az ajánlat tárgya új eszköz. 
 
Az áru kezelésének bemutatása, oktatása az átadás-átvételi eljárás része, vagyis a nyertes 
Ajánlattevő akkor teljesít, ha a betanítás is sikeresen lezajlott. Az oktatás akkor tekinthető 
sikeresnek, ha a résztvevők azt megfelelő minőségűnek értékelik, az alapján az eszközök és a 
szoftver(ek) önálló kezelésére képesek. 
Az oktatási követelmények: 
• Az eszközök terepi kezelésének (telepítés, paraméterezés) oktatása (betanítása), 
• Az eszközök rendszeres ellenőrzésének, terepi hibafeltárásának és karbantartásának 
oktatása (betanítása),  
• Az adatletöltő szoftver kezelésének és a letöltött adatoknak az ágazati adatbázisba történő 
betöltésének oktatása. 
 
A nyertes Ajánlattevőnek rendelkeznie kell hivatalos magyarországi képviselettel, ahol a 
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meghibásodott műszerek javításra történő át- és visszavétele, továbbá a reklamációkkal és 
javításokkal kapcsolatos ügyintézés lehetősége magyar nyelven, teljes körűen biztosított. 
 

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a 
dokumentumban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés mellett a „vagy azzal 
egyenértékű kifejezést” is érteni kell. 

Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 

Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell.  

Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek 
teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell 
szolgálnia, amely az állításait alátámasztja. Az igazolásnak egyértelműen és minden kétséget 
kizáró módon meg kell győznie az ajánlatkérőt arról, hogy a megajánlott tárgy elfogadása nem 
jelent kockázatot az ajánlatkérő számára. 
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IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK 
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1. számú melléklet 

TARTALOMJEGYZÉK

 

Tartalomjegyzék Oldalszám 

Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva) (1. sz. melléklet)  

Felolvasólap (2. számú melléklet)  

Adatlap (3. számú melléklet)  

Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (4. számú 
melléklet) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint (5. sz. 
melléklet) 

 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (6. számú melléklet)  

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolás (adott esetben) 

 

Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 
bekezdés szerinti aláírási-mintája 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a 
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó 
(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazás 

 

Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos 
(konzorciális) szerződése (közös ajánlattétel esetén) az eljárást megindító 
felhívás 25. Egyéb információk, követelmények 8) pontja szerinti 
tartalommal 

 

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nyertessége esetén az átláthatósággal 
kapcsolatos nyilatkozatot ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja, illetve 
tudomásul veszi, hogy ennek elmaradása a szerződéskötéstől történő 
visszalépésnek minősül (7. számú melléklet) 

 

Műszaki adatlap, az eljárást megindító felhívás 25. Egyéb információk, 
követelmények 6) pontja szerint (8. sz. melléklet) 

 

Az 1. rész: 47 db digitális vízállás, ill. vízállás- és vízhőmérséklet-regisztráló 
műszer tekintetében az alkalmazható adatkommunikációs egység 
gyártói/forgalmazói specifikációs lapja az ajánlattételi felhívás 4. pont 
szerint  

 

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik hivatalos magyarországi 
képviselettel, ahol a meghibásodott műszerek javításra történő át- és 
visszavétele, továbbá a reklamációkkal és javításokkal kapcsolatos 
ügyintézés lehetősége magyar nyelven, teljes körűen biztosított (9. sz. 
melléklet) 

 

Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata az eljárást megindító felhívás 25. 
Egyéb információk, követelmények 18) pontja szerint arról, hogy az ajánlat 
elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható pdf. file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal 
megegyezik.  

 

Az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a Kbt. 
szerinti kötelező egyéb nyilatkozatok 

 

 
  

                                                      
 A tartalomjegyzék az ajánlat összeállításánál irányadó, de nem kötelező jelleggel alkalmazandó minta.  
Ajánlattevő ajánlatát a tartalomjegyzékben, illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakra figyelemmel köteles 
összeállítani, legalább a tartalomjegyzékben meghatározott tartalommal. 
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2. számú melléklet 
 

FELOLVASÓLAP 
 
 

Ajánlattevő neve:

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

 
Ajánlattevő székhelye:*  ...........................................................................................................  
 
 
 

 
„Vízrajzi műszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében” 

 
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
 

1. rész: 47 db digitális vízállás, ill. vízállás- és vízhőmérséklet-regisztráló műszer 
beszerzése 

 
Ajánlati ár (nettó Ft)     nettó ………………………… Ft + Áfa 
 
 
Vállalt jótállási idő (min. 24 hónap, max. 60 nap) …………………………. hónap 
 
 
Vállalt elem-élettartam, óránként egy adat gyűjtése esetén  
(min. 7, max. 10 év)      

…………………………. év 
 
 

2. rész: 13 db nyomás-távadó, ill. nyomás- és vízhőmérséklet-távadó beszerzése 
 
Ajánlati ár (nettó Ft)     nettó ………………………… Ft + Áfa 
 
 
Vállalt jótállási idő (min. 24 hónap, max. 60 nap) …………………………. hónap 
 
 
 
Kelt: ...........................................  
 
 
 
 
  ................................................................  
 cégszerű aláírás 
  

                                                      

Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét 

és székhelyét is fel kell tüntetni! 
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3. számú melléklet 
 

ADATLAP 
 

„Vízrajzi műszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében” 
 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

AJÁNLATTEVŐ NEVE:   

AJÁNLATTEVŐ KÉPVISELŐJE:  

AJÁNLATTEVŐ ADÓSZÁMA:  

AJÁNLATTEVŐ CÉGJEGYZÉKSZÁMA:  

AJÁNLATTEVŐ – NYERTESSÉG ESETÉN 

ALKALMAZANDÓ – BANKSZÁMLASZÁMA   
 

AJÁNLATTEVŐ TELEFONSZÁMA:  

AJÁNLATTEVŐ TELEFAXSZÁMA:   

KIJELÖLT KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY 

NEVE, BEOSZTÁSA: 
 

KAPCSOLATTARTÓ PONTOS CÍME:  

KAPCSOLATTARTÓ TELEFONSZÁMA:  

KAPCSOLATTARTÓ FAX SZÁMA:  

KAPCSOLATTARTÓ E-MAIL CÍME:   

 
 
 
 
 
 

Kelt: ...........................................  
 
 
 
 
  ................................................................  
 cégszerű aláírás 
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4. számú melléklet 
 
 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 
 

a  K b t .  6 6 .  §  ( 2 )  b e k e z d é s e  a l a p j á n 1 
 

 
„Vízrajzi műszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében” 

 
tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 
 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban, illetve a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 
 
 

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 : 

 
1.) Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának, illetve a közbeszerzési dokumentumok a 
feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 
szerződést a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint megkötjük és ajánlatunkban 
meghatározott ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük. 

 

2.) Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal, azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk 
érvénytelen. 

 

3.) Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem 
változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése 
során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind 
a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 

 

Kelt: 
 
 
 ………………………………. 
 cégszerű aláírás 
  

                                                      
1
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell az 

ajánlatba csatolni! 
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5. számú melléklet 
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 

 
a  K b t .  6 7 .  §  ( 1 )  b e k e z d é s e  s z e r i n t  

 
 

„Vízrajzi műszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében” 
 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban, illetve a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 
 

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 : 
 
 

I. Kizáró okok 
 

 
I./1. Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében: 
 
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok, 
amelyek szerint, mely szerint: 
 
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki 
 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is; 
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, 
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott 
korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kényszermunka; 
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz 
hasonló bűncselekmény; 
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b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére 
halasztást kapott; 
 
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 
hasonló helyzetben van; 
 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
 
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. 
évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban 
releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje 
alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen 
korlátozta; 
 
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen 
eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozatának felülvizsgálata esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 
 
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy 
hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem 
került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
 
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata 
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti 
kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), 
amennyiben 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az 
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és 
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis 
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett 
egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, 
illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

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

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet 
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közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett 
tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye 
van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. 
§ r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes 
megnevezni, vagy 
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

 
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a 
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási – vagy annak felülvizsgálata 
esetén bírósági – határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; 
 
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében 
való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet 
más módon orvosolni; 
 
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – 
jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat 
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más 
versenyhatóság vagy bíróság – három évnél nem régebben – jogerősen megállapította és egyúttal 
bírságot szabott ki; 
 
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő 
a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági 
szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását 
megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe 
ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére 
vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti 
végzésében megállapította; 
 
p) a 135. § (7)–(9) bekezdése szerinti előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és 
ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási (vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági határozat) megállapította. 
 
(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, amennyiben 
 
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság 
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő 
szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel 
rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült, vagy 
 
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt 
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évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, 
aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy 
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy 
személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek 
megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 
 
 
I./ 2. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pont szerinti kizáró ok 
tekintetében2 
 

1. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 
 

vagy 
 

2. Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, erre 
tekintettel nyilatkozunk, hogy társaságunk – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: 
pénzmosásról szóló törvény) 3. § ra) – rb) vagy rc)- rd) alpontja szerint definiált – 
valamennyi tényleges tulajdonosa(i)3 az alábbi személy(ek):  

 

Név Állandó lakhely 

  

  

  

  

vagy 
 

3. Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek. 
Társaságunknak – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról 
szóló törvény) 3. § ra) – rb) vagy rc)- rd) alpontja szerint definiált – tényleges tulajdonosa 
nincs.  

 
 

                                                      
2
A megfelelő 1., 2. vagy 3. pont aláhúzandó, illetve kitöltendő. 

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

 r) tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 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 Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - 
meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá 
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 
legalábbhuszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár. 
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet vezető tisztségviselője. 
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I./3. Nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozó tekintetében: 
 

Alvállalkozó vonatkozásában nyilatkozunk, hogy az érintett gazdasági szereplők 
tekintetében nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró okok. 
Nyilatkozunk továbbá, hogy társaságunk nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 
Kbt. 62. §(1) – (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

 
 
Kelt: 
 
 ………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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6. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 

a  K b t .  6 6 .  §  ( 4 )  b e k e z d é s e  a l a p j á n  
 
 

„Vízrajzi műszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében” 
 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban, illetve a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 
 
 

n y i l a t k o z o m 
 
hogy cégünk 

 
 

a) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya 

alá.4 

 

b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak5 minősül. 

 
Kelt: 
 
 
 
 ………………………………. 
 cégszerű aláírás 

 
 

 
 
 
 

                                                      
4 Megfelelő aláhúzandó! 
5 Megfelelő aláhúzandó! 
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7. számú nyilatkozat 
 

NYILATKOZAT 
 

az ajánlati felhívás 25.) 14. pontjára tekintettel 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban, illetve a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 
 

n y i l a t k o z o m 
 
a „Vízrajzi műszerek beszerzése adásvételi keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás 
tekintetében, hogy  
 
 
Nyertességünk esetén a közbeszerzési dokumentumban rendelkezésre bocsátott, 
NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL megnevezésű nyilatkozatot6 legkésőbb a 
szerződéskötésig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk. 
Tudomásul vesszük, hogy ennek elmaradása a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül.  
 
Kelt:  
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 

 

 

  

                                                      
6
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában csak a 8. sz. mellékletet kell 

kitölteni. Az átláthatósági nyilatkozat mintát Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel csatolja a dokumentációhoz, azt csak a 
nyertes ajánlattevőnek kell kitöltenie az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidőre. 
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NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL7 
 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)  
3. § (1) bekezdés 1. pontja8 alapján 

 
Nyilatkozattevő: 
Név   
 ………………………………………………………………………. 
Székhely  
 ………………………………………………………………………. 
Cégjegyzékszám 
 ………………………………………………………………………. 
Adószám  
 ………………………………………………………………………. 
Képviseletében eljár 
 ………………………………………………………………………. 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján az Észak – 
dunántúli Vízügyi Igazgatóság az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal 
kapcsolatos, Áht. 55. § -ában meghatározott adatokat kezelni.  
Az Áht. 55. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. § - ában foglaltakra is 
tekintettel – nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.  
 
Alulírott ……………. , mint a ……………….(nyilatkozatot tevő szervezet) képviseletére 
jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi  
 

átláthatósági nyilatkozatot 
 

teszem.(A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá vonatkozó, 
azaz vagy az I., vagy a II. vagy a III. részt kell kitölteni.) 
 
 

I. 
 

TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK 
 
Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) 
bekezdés 1. pont a) alpont szerint az általam képviselt szervezet (a megfelelő aláhúzandó): 

- az állam,  

- költségvetési szerv,  

- köztestület,  

- helyi önkormányzat,  

- nemzetiségi önkormányzat,  

- társulás,  

- egyházi jogi személy,  

                                                      
7 A nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell megtenni. A teljes bizonyító erejű magánokiratra 

vonatkozó előírásokat a nyilatkozattal kapcsolatos segédlet tartalmazza(www.eduvizig.hu/Közérdekű/Átláthatóság) 
8 Az átlátható szervezet fogalmát a nyilatkozattal kapcsolatos segédlet tartalmazza 

(www.eduvizig.hu/Közérdekű/Átláthatóság). 
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- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön 

vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,  

- nemzetközi szervezet,  

- külföldi állam,  

- külföldi helyhatóság,  

- külföldi állami vagy helyhatósági szerv, 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam : 

……………………..(az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan 

működő részvénytársaság. 

 
 

II. 
 

AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY  
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ  

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK 
 
Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) 
bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő 
feltételeknek: 
 
II/1.tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa9 
megismerhető. 
 

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 
 

Név Lakcím 
Adószám/ 

adóazonosító jel 
Tulajdoni 
hányad 

Befolyás és 
szavazati jog 

mértéke 

          

          

          

 
II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel 
rendelkezik: 
 

- az Európai Unió valamely tagállama:  

o Magyarország 

o egyéb: …………………………, vagy  

 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: 

………………., vagy 

 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: 

…………………..., vagy 

                                                      
9 A tényleges tulajdonos fogalmát a nyilatkozattal kapcsolatos segédlet 

tartalmazza(www.eduvizig.hu/Közérdekű/Átláthatóság). 
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- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 

szóló egyezménye van: ………………….. 

(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni) 
 
II/3.nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak10. 
 

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről: 
 

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött 
külföldi társaság; 
 

vagy 
 
Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő 
aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy 
felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött 
külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)  
 

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. 
évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe 
vételével  
 
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak 
 

vagy 

 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó) 

 

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az 
üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi 
társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a 
valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:  

 

Adóév 
Gazdálkodó 

szervezet neve, 
székhelye 

A külföldi társaság és adott államban lévő 
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből származó 

bevételének aránya az összes bevételhez képest 

      

      

 

                                                      
10 Az ellenőrzött külföldi társaság fogalmát a nyilatkozattal kapcsolatos segédlet 

tartalmazza(www.eduvizig.hu/Közérdekű/Átláthatóság). 
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II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több 
mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. 
pont szerinti feltételek fennállnak. 
 

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 
% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a 
gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet 
esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással 
bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.) 
1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

 
Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten 
több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról  

 
II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több 
mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai(több 
érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):  

 
 Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 
 

Név Lakcím 
Adószám/ 

adóazonosító jel 
Tulajdoni 
hányad 

Befolyás és 
szavazati jog 

mértéke 

          

          

          

 
II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több 
mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek adóilletékessége(több érintett 
gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni): 
 

- az Európai Unió valamely tagállama:  

o Magyarország 

o egyéb: …………………………, vagy  

 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: 

………………., vagy 

 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: 

…………………..., vagy 
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- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 

szóló egyezménye van: ………………….. 

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni) 
 

II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több 
mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külföldi társasági 
minősítése(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni): 

 
Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság. 
 

vagy 
 
Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a 
nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi 
társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos 
következő rész kitöltése.  
 

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több 
mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott 
feltételek figyelembe vételével  
 
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak 
 

vagy 

 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó.) 

 

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy 
közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró 
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet külföldi 
személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban 
együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, 
az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak 
hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott 
államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében,, az alábbiak szerint:  

 

Adóév 

Az általam képviselt 
gazdálkodó szervezetben 

közvetlenül vagy 
közvetetten több mint 
25%-os tulajdonnal, 

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

A külföldi társaság és adott államban lévő 
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből származó 

bevételének aránya az összes bevételhez képest 
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szervezet 

      

      

 
 

III. 
 

CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK 
 
Az általam képviselt szervezet (a megfelelő aláhúzandó) 
 

- civil szervezet vagy 

- vízitársulat 

 
átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint az 
általam képviselt szervezet 
 
III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.  
 
 az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői: 

 
 
 
 
 
 

 
III/2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel, 
 

Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi 
szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel: 

 

Vezető tisztségviselő Szervezet neve Adószám Részesedés mértéke 

        

        

        

 
Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz:  

 

- III./2.1. tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges 

tulajdonosuk megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom (több érintett 

gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni): 

Vezető tisztségviselő Adószám/adóazonosító 
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Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 

 

Név Lakcím 
Adószám/ 

adóazonosító jel 
Tulajdoni 
hányad 

Befolyás és 
szavazati jog 

mértéke 

          

          

          

 

- III/2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége(több érintett gazdálkodó szervezet esetében 

szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni): 

 

- az Európai Unió valamely tagállama:  

o Magyarország 

o egyéb: …………………………, vagy  

 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: 

………………., vagy 

 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: 

…………………..., vagy 

 

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 

szóló egyezménye van: ………………….. 

(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az 
országot megnevezni) 

 

- III/2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett 

gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni): 

 
Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi 
társaság. 
 

vagy 
 
Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. 
Amennyiben a szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, 
hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi 
társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.) 
 
Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe 
vételével  
 
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak 
 

vagy 
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a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó.) 

 

Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye 
alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de 
székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott 
államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:  

 

Adóév 
A szervezet 

megnevezése 

A külföldi társaság és adott államban lévő 
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből származó 

bevételének aránya az összes bevételhez képest 

      

      

 

- III/2.4.Ezen szervezetben(azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt szervezetnek, 

valamint annak vezető tisztségviselőinek 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek) 

közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy 

szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezetátlátható, azaz:  

 
Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy 
közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal 
rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy 
ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek: 
 

Gazdálkodó 
szervezet neve 

Adószá
m 

Részesedés 
mértéke % 

- ban 
Adóilletősége 

Tényleges 
tulajdonos(ok) 

Tényleges 
tulajdonoso
k adószáma  

            

            

            

 

Adóév 
Gazdálkodó szervezet 

neve, székhelye 

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt 
vállalkozási által együttesen saját eszközzel és 

munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal 
végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 

szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének aránya az 

összes bevételhez képest 
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III./3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:  
 

- az Európai Unió valamely tagállama:  

o Magyarország 

o egyéb: …………………………, vagy  

 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: 

……………, vagy 

 

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

 

- olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van: ………………. 

 

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni.) 
 
 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a 
szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). 
 
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat 
megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül. 
 
Nyilatkozom, hogy amennyiben a nyilatkozatban foglalt adatokban változás áll be, azt az 
Észak – dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak haladéktalanul, de legkésőbb az esedékes 
számla benyújtásával egyidejűleg bejelentem. 
 
 
Kelt. …………………….. 
 
 

……………………….. 
Cégszerű aláírás 
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8. számú melléklet 

 
MŰSZAKI ADATLAP 

 
az ajánlati felhívás 25.) 6. pontjára tekintettel 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban, illetve a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 
 

n y i l a t k o z o m 
 

a „Vízrajzi műszerek beszerzése adásvételi keretében keretében”tárgyú közbeszerzési 
eljárás tekintetében, hogy az ajánlatunkban megajánlott eszközök műszaki adatai az 

alábbiak:  
 
 

1. rész: 47 db új digitális vízállás-, ill. vízállás- és vízhőmérséklet regisztráló műszer 
 

Az áru megnevezése és mennyisége és a 
minimális műszaki követelmények 

paraméterei 

Az ajánlott áru megnevezése és 
mennyisége, továbbá a vállalt műszaki 
követelmények paraméterei, illetve az 

ajánlat, illetve az ajánlati ár tartalmazza a 
felsorolt követelményeket 

Műszer megnevezése  Típus: …………………. 

1) Mennyiségi jellemzők  

 Mérési tartományok és kábelhosszak 

(lehetséges vízborítottsági értékek): a 

csatolt táblázat szerint  

igen/nem 

 0,1 Co pontosságú és felbontású 

vízhőmérséklet mérés: 1 db 0-7m-es 

méréstartományú műszer 

igen/nem 

2) Fizikai kialakítás: 

 Legkisebb beépítési csőátmérő: 89 mm …….………mm 

 Szondafej tokozása: rozsdamentes acél igen/nem 

3) Mérőképességi jellemzők 

 Vízállás-mérési pontosság: ± 0,1 % 
vagy jobb (10 m vízoszlop esetén 
legalább 1 cm) 

+/-  ……………..% 

 Vízállás-mérés hosszú idejű stabilitása: 
0,1% / év vagy jobb 

 
……………..% / év 
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 Vízhőmérséklet-mérési pontosság a 

megjelölt műszerekre: ± 0,1 Co vagy 

jobb 

 
+/-  ……………. Co 

 Vízhőmérséklet-mérési tartomány: 
legalább -2 – +30 °C  

 
………  - ……. Co 

4) Adatgyűjtés és adattárolás: 

 Mérési gyakoriság: beállítható, legalább 
1 perc – 24 óra között 

 

……… perc - ……. óra 

 Tárolt adatok mennyisége óránkénti 1 
mérés esetén csatornánként: legalább 
365 nap adatai 

……………. nap 

5) Energiaellátás: 

 Adatgyűjtőbe beépített, cserélhető 

áramforrás 
igen/nem 

 Működési élettartam 60 perces mérési 

gyakoriság esetén: legalább 7 év, 

legfeljebb 10 év 

……………. év 

 Működés leállíthatósága a telep 

kímélése céljából tárolás alatt 

 
igen/nem 

6) Működési környezeti jellemzők: 

 Működési környezeti hőmérsékleti 

tartomány: legalább -20 – +60 Co 

 
………  - ……. Co 

7) Helyszíni adatletöltés és adatértékelés: 

 Adatletöltés csatlakozó kábelen 
keresztül Windows 8.1/10 operációs 
rendszerű laptoppal és tablettel, annak 
USB 2.0 portjára csatlakoztatva.  

 
 

igen/nem 

 Adatletöltés további lehetősége mobil 

eszközre (tablet, laptop, okostelefon) 

Bluetooth adatkommunikációs egység 

csatlakoztatásával 

igen/nem 

 Bluetooth adatkommunikációs egység 

gyártói/forgalmazói specifikációs lapja 

csatolva 

igen/nem 

 Szoftver alapfunkciók: grafikus és 

táblázatos adatmegjelenítés, beállítások, 

adatletöltés 

igen/nem 

 Adatformátum: az ágazati vízrajzi 
adatbázisba (MAHAB) beolvasható 
HAFTER fájlok előállítása közvetlenül, 
vagy tartozék konverziós szoftverrel. 

 
 

igen/nem 

 Időszinkronizáció (téli-nyári 

időszámítás, pontos idő): az adatletöltő 

 
igen/nem 
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egységen keresztül automatikus 

beállítással. 

8) Tartozékok: 

 Adatletöltő csatlakozó kábel: legalább 
20 db 

 
……………. db 

 

9) Jótállás 

 Jótállás időtartama: legalább 24 hónap, 

legfeljebb 60 hónap 
…….hónap 

 A jótállási idő a jótállás keretében 
elvégzett javításokra fordított idővel a 
javított részegységre vonatkozóan 
meghosszabbodik.  

igen/nem 

 A jótállás keretében javított/cserélt 
alkatrészek és szoftverek jótállási ideje a 
műszer jótállási idejéig terjed, de 
legalább 6 hónap. Fődarab (szondafej, 
alaplap) cseréje esetén a jótállás a 
műszer jótállási idejéig terjed, de 
legalább 24 hónap. 

igen/nem 

 Az Eladó a hibát a műszernek a 

telephelyére érkezését követő 30 

munkanapon belül köteles kijavítani és 

visszaküldeni a Vevő részére. 

igen/nem 

 Jótállás keretében végzett javítás során 

csak új alkatrész építhető be 
igen/nem 

 Fődarab cseréje esetén a kalibrációt 

ismételten el kell végezni, melynek 

bizonylatát a javított műszerrel együtt 

kell megküldeni a Vevő részére. 

igen/nem 

10) Elem élettartam: 

 Az elemélettartam óránként egy adat 
gyűjtése esetén min. 7, max. 10 év 

….. év 

 Az elem élettartam vállalt határidején 
belül az elem garanciális cseréje. A 
csere határideje 30 nap. 

igen/nem 

11) Egyéb követelmények: 

 A felhívásban felsorolt kísérő 
dokumentumok átadásának vállalása a 
teljesítéskor 

 
igen/nem 

 Kizárólag új eszköz ajánlható meg, így 
az ajánlat tárgya új eszköz. 

igen/nem 

 Az áru kezelésének bemutatása, oktatás igen/nem  
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vállalása az átadás-átvételi eljárás során, 
a III. műszaki leírás című fejezetben 
meghatározott oktatási követelmények 
szerint.  

 
Kelt: ...........................................  
 
 
  ................................................................  
         cégszerű aláírás 
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2. rész: 13 db új nyomás-, ill. nyomás- és vízhőmérséklet távadó 
 

Az áru megnevezése és mennyisége és a 
minimális műszaki követelmények 

paraméterei 

Az ajánlott áru megnevezése és 
mennyisége, továbbá a vállalt műszaki 
követelmények paraméterei, illetve az 

ajánlat, illetve az ajánlati ár tartalmazza a 
felsorolt követelményeket 

Műszer megnevezése  Típus: …………………. 

1) Mennyiségi jellemzők  

 Mérési tartományok és kábelhosszak 

(lehetséges vízborítottsági értékek): a 

csatolt táblázat szerint  

igen/nem 

 0,1 Co pontosságú és felbontású 

vízhőmérséklet mérés: 8 db műszer 
igen/nem 

2) Fizikai kialakítás: 

 Legkisebb beépítési csőátmérő: 89 mm …….………mm 

 Szondafej tokozása: rozsdamentes acél igen/nem 

3) Mérőképességi jellemzők 

 Vízállás-mérési pontosság: ± 0,1 % 
vagy jobb (10 m vízoszlop esetén 
legalább 1 cm) 

+/-  ……………..% 

 Vízállás-mérés hosszú idejű stabilitása: 
0,1% / év vagy jobb 

 
……………..% / év 

 Vízhőmérséklet-mérési pontosság a 

megjelölt műszerekre: ± 0,1 Co vagy 

jobb 

 
+/-  ……………. Co 

 Vízhőmérséklet-mérési tartomány: 
legalább -2 – +30 °C  

 
………  - ……. Co 

4) Tartozékok: 

 Műszerenként 1 db csatlakozó doboz 
sorkapcsokkal, páramegkötő 
abszorbens anyaggal 

 
……………. db 

 

5) Jótállás 

 Jótállás időtartama: legalább 24 hónap, 

legfeljebb 60 hónap 
…….hónap 

 A jótállási idő a jótállás keretében 
elvégzett javításokra fordított idővel a 
javított részegységre vonatkozóan 
meghosszabbodik.  

igen/nem 
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 A jótállás keretében javított/cserélt 
alkatrészek és szoftverek jótállási ideje a 
műszer jótállási idejéig terjed, de 
legalább 6 hónap. Fődarab (szondafej, 
alaplap) cseréje esetén a jótállás a 
műszer jótállási idejéig terjed, de 
legalább 24 hónap. 

igen/nem 

 Az Eladó a hibát a műszernek a 

telephelyére érkezését követő 30 

munkanapon belül köteles kijavítani és 

visszaküldeni a Vevő részére. 

igen/nem 

 Jótállás keretében végzett javítás során 

csak új alkatrész építhető be 
igen/nem 

 Fődarab cseréje esetén a kalibrációt 

ismételten el kell végezni, melynek 

bizonylatát a javított műszerrel együtt 

kell megküldeni a Vevő részére. 

igen/nem 

6) Egyéb követelmények: 

 A felhívásban felsorolt kísérő 
dokumentumok átadásának vállalása a 
teljesítéskor 

 
igen/nem 

 Kizárólag új eszköz ajánlható meg, így 
az ajánlat tárgya új eszköz. 

igen/nem 

 Az áru kezelésének bemutatása, oktatás 
vállalása az átadás-átvételi eljárás során, 
a III. Műszaki leírás című fejezetben 
meghatározott oktatási követelmények 
szerint.  

igen/nem 

 
Kelt: ...........................................  
 
 
  ................................................................  
         cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
Kelt: ...........................................  
 
 
  ................................................................  
         cégszerű aláírás 
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9. számú nyilatkozat 
 

NYILATKOZAT 
 

az ajánlati felhívás 4.) pontjára tekintettel 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban, illetve a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után 
 

n y i l a t k o z o m 
 
a „Vízrajzi műszerek beszerzése adásvételi keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás 
tekintetében, hogy  
 
Ajánlattevő rendelkezik hivatalos magyarországi képviselettel, ahol a meghibásodott műszerek 

javításra történő át- és visszavétele, továbbá a reklamációkkal és javításokkal kapcsolatos 

ügyintézés lehetősége magyar nyelven, teljes körűen biztosított. 

 

Kelt:  
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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IV.  SZERZŐDÉSTERVEZET 
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről az  
 
Észak – dunántúli Vízügyi Igazgatóság  
Székhely:     9021 Győr, Árpád út 28-32. 
Adószám:     15308373-2-08 
Pénzforgalmi számlaszám:   10033001-01712027-00000000 
Számlavezető intézmény neve:  Magyar Államkincstár 
ÁHT azonosító:   036012 
Képviseli :    Németh József, igazgató 
mint vevő (a továbbiakban: Vevő), 
 
másrészről a(z) 
 
Név:      …………………………………… 
Székhely:    ……………………………………. 
Cégjegyzék száma:   ……………………………………. 
Bankszámla szám:   ……………………………………. 
Adószám:    ……………………………………. 
Képviseli:  :  ……………………………………. 
mint eladó (a továbbiakban: Eladó)  
 
továbbiakban együttesen Felek között az alábbiak szerint. 
 
 

1. Előzmények: 
 

Vevő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) rendelkezései szerint „Vízrajzi műszerek beszerzési adásvételi szerződés keretében”  

1. rész: 47 db digitális vízállás, ill. vízállás- és vízhőmérséklet-regisztráló műszer;  
2. rész: 13 db nyomás-távadó, ill. nyomás- és vízhőmérséklet-távadó 

tárgyban uniós értékhatár alatti, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti – a nyílt eljárás nemzeti 
eljárásrendben irányadó szabályai szerinti – közbeszerzési eljárást folytatott le. 
A közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő az …..11 része tekintetében az ajánlattevők részére 
201… ……………. napján megküldött összegzésben foglaltak szerint az Eladó. 
Jelen adásvételi szerződést Vevő, mint a közbeszerzési eljárás ajánlatkérője és Eladó, mint a 
közbeszerzési eljárás ………….12 része tekintetében nyertes ajánlattevője írja alá. 
 

2. A szerződés tárgya:  
 

                                                      
11

 A közbeszerzési eljárás adott részének megfelelően kitöltendő. 
12

 A közbeszerzési eljárás adott részének megfelelően kitöltendő. 

Szerződésszám: ………………………………………………….. 
Iktatószám: ………………………………………………………. 
Közbeszerzés: igen/nem 
Projekt: ………………………………………………................... 
Pénzforrás:  költségvetés/védekezés/fejezeti ei./egyéb: ……………. 
Analitikus kód: …………………………………………………… 
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A szerződés tárgya az alábbi áru (továbbiakban „áru” vagy „eszköz”) Eladó által történő 
leszállítása és eladása a Vevő részére: 
 
……………………………….13 
 
Eladó az árut a közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatában meghatározott műszaki 
követelmények és felszereltség szerint, üzemképes állapotban, a hozzá tartozó dokumentumokkal 
együtt adja át Vevőnek.  
 

3. Teljesítési határidő: szerződéskötéstől számított 3 hónapon belül.  
 

4. Teljesítés helye:  
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Székház 9021 Győr, Árpád út 28-32.  
 

5. A szerződés összege (vételár)14  
 
Nettó vételár összesen    …………………....,- Ft 
Áfa      …………………....,- Ft 
Bruttó vételár     ……………………,- Ft 
 
A szerződés összege tartalmazza valamennyi, az Eladó tevékenységével és szerződésszerű 
teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat, így különösen: 

 
- az áruk előállítási és/vagy beszerzési költségét; 
- a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot és minden fizetési 
kötelezettséget; 
- szállítandó árukkal kapcsolatos, esetleges kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, 
leszállítási, kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási, és egyéb adminisztratív költségeket; 
- oktatás költségét,  
- a szállítandó árukkal kapcsolatos dokumentumok költségét; 
- egyéb, a fentiekben nem nevesített, a szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő, az 
ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített 
feltételek betartásához szükséges költséget. 
 

A szerződés összege tartalmazza a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és 
hasznot is. 
 

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: 
 
A szerződés fedezete a 2016. évi költségvetésből rendelkezésre áll.  

 
Eladó egy végszámla benyújtására jogosult.  

 
Számla benyújtására a hiánymentes átadás-átvételi eljárást követően kerülhet sor.  
Eladó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha Eladó a jelen szerződésben 
meghatározott feladatait határidőben, maradéktalanul, a szerződésben a Vevő által meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően teljesíti. 

 
A szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. 
Vevő előleget nem fizet. 
Az elszámolás teljesítésigazolás alapján történik. 
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Vevő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról 
legkésőbb a szállítástól, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt 
napon belül írásban köteles nyilatkozni. 
Teljesítésigazolásra jogosult személy neve és beosztása: …………………….. 

 
Az ellenszolgáltatás kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, a szükséges mellékletekkel 
együtt benyújtott számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással történik, 
Eladó …………………………. számú számlájára.  

 
Egyéb irányadó jogszabályok: 
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 
b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; 
c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §; 
d) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 
e) a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

 
Jelen szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 36/A. § hatálya alá esik. 

 
Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben a beruházásra biztosított fedezet központi intézkedés 
folytán megváltozik, úgy Vevő kezdeményezheti a szerződés módosítását. A szerződés a Kbt. 
szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban módosítható. 

 
A jelen szerződés alapján esedékessé váló kötbér lejárt követelésnek minősül, így annak összege 
az Eladó által benyújtott végszámla összegéből levonásra (azzal szemben beszámításra) kerülhet. 
 
 

7. A teljesítés módja, ellenőrzés: 
 
Az Eladó a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátását a Vevő igényeinek és érdekeinek 
figyelembe vételével, legjobb tudása szerint, a jogszabályok rendelkezéseinek, illetve az azokban 
foglalt határidők pontos betartásával köteles teljesíteni. 
 
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan 
megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően 
időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem 
minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 
 
Az Eladó az árut működőképes, munkavégzésre alkalmas, kifogástalan állapotban, magyar nyelvű 
használati útmutatóval és a jótállásra és a szervizelésre vonatkozó dokumentumokkal együtt adja 
át a Vevőnek.  

 Kísérő dokumentumok (a műszerek átadásakor, műszerenként csatolandó 
dokumentumok): 

o Adatlap a műszer egyedi azonosítóival, gyártási és kalibrálási időpontjával és 
részletes gyártói specifikációival. 

o A műszer egyedi kalibrációs bizonyítványa. 
o A kalibráláshoz alkalmazott műszerek (nyomáskalibrátor, hőmérő) akkreditált 

laboratórium által kiállított kalibrációs bizonyítványai. 
 
Eladó a teljesítés idejéről legalább 5 nappal korábban értesíti Vevőt. Az áruk átadás-átvételének 
idejét Vevővel előzetesen egyeztetni kell. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 
Az ellenőrzést Vevő végzi Eladó jelenlétében.  
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Az ellenőrzés helyszíne megegyezik az áruk átvételének helyével. 
A sikeres átadás – átvételi eljárás lezárásáig az áruban keletkezett esetleges károkért az Eladó 
tartozik felelősséggel. 
Az áru kezelésének bemutatása, oktatása az átadás-átvételi eljárás része, vagyis az Eladó akkor 
teljesít, ha a betanítás is sikeresen lezajlott. 
 
Eladó köteles az ellenőrzés során feltárt hibákat és hiányosságokat – a lehető leggyorsabban és a 
saját költségén – helyrehozni. Amennyiben Eladó ezt nem teljesíti, Vevőnek jogában áll más 
személyt megbízni az utasítások végrehajtására, és az ebből eredő vagy ezzel járó költségeket 
Eladó köteles megtéríteni Vevőnek, illetve azokat Vevő levonhatja bármely, Eladó részére 
esedékes vagy esedékessé váló kifizetésből, illetve jogosult a szerződésszegés következményeit 
alkalmazni. 

 
A nem megfelelő minőségű szállítandó árut vissza kell utasítani. Az elutasított árut el kell 
távolítani az átvétel helyéről - ha Vevő ezt kéri –Vevő által kijelölt időn belül, és ha ez nem 
történik meg, Eladó költségére és kockázatára kerülnek eltávolításra. 
 
Vevő az átvételi eljárástól számított 15 napon belül: 
 
 -  kiállítja az átvételről szóló igazolást Eladó részére, amelyben feltünteti esetleges 

fenntartásait, és – többek között – azokat a napokat, amelyen a szállítandó árukat a 
szerződésnek megfelelően leszállították és az átvétel megtörtént; vagy 

 
- elutasítja az átvételt, megindokolva döntését és meghatározva, hogy – véleménye 

szerint – mit kell Eladónak elvégeznie ahhoz, hogy az átvételi igazolást ki lehessen 
állítani. 

 
Ha Vevő 15 napon belül nem állít ki átvételi igazolást, és nem is utasítja el a szállítandó árukat, 
abban az esetben úgy tekintendő, hogy ezen időszak utolsó napján kiállította az igazolást. 

 
Eladó tudomásul veszi, hogy a teljesítés igazolására az áru leszállítását, a szükséges 
dokumentumok (pl. jótállási jegy, stb.) átadását követően kerül sor. 
 
Az Eladó rendelkezik hivatalos magyarországi képviselettel, ahol a meghibásodott műszerek 
javításra történő át- és visszavétele, továbbá a reklamációkkal és javításokkal kapcsolatos 
ügyintézés lehetősége magyar nyelven, teljes körűen biztosított. 
 

8. Kapcsolattartás, a nyilatkozatok megtétele 
 

A szerződés teljesítése során a felek kötelesek együttműködni és egymást minden, szerződést 
érintő ügyben folyamatosan tájékoztatni.  
Ennek megfelelően a felek időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban 
foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés 
teljesítésére kihatással lehet. 
 
A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi személyek részére, az 
alábbi címre kell eljuttatniuk: 
 
Vevő részére: 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
Címzett:   ………………........................ 
Cím:   ……………………………. 
Telefonszám:   ……………………………. 
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Fax:   ……………………………. 
e-mail:  …………………………….. 

 
Eladó részére:  
 Cégnév:   ………………………………. 

Címzett:   ………………………………. 
Cím:   ………………….…………….. 
Telefonszám:   ………………………………. 
E-mail:  ……………………………….. 
 

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
Az Eladó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján szerződésszegés esetére kötbérfizetési 
kötelezettséget vállal a szerződésben foglaltak szerint. 

 
Késedelmi kötbér: bármely szerződéses kötelezettség késedelmes teljesítése esetén az Eladó 
késedelmi kötbért fizetésére köteles. A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett 
eszköz nettó vételárának 0,5 %-a/késedelmes naptári nap, összesen legfeljebb a nettó vételár 15 
%-a. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Vevő jogosult a szerződést azonnal 
hatállyal felmondani vagy elállni a szerződéstől.  
 
Meghiúsulási kötbér: alapja a nem teljesített eszköz nettó vételára, mértéke 30 %. 
 
Hibás teljesítési kötbér: alapja a hibásan teljesített eszköz nettó vételára, napi mértéke 1 % 
/naptári nap. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %. A hibás teljesítési kötbér 
maximumának elérése esetén Vevő jogosult elállni a szerződéstől vagy a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani. 
 
A Vevő a kötbérigényt meghaladó kárát is érvényesítheti az Eladóval szemben. 
 
Eladó köteles – különös tekintettel a Ptk. 6:142. § és 6:143. § -aira – megtéríteni a Vevő részére 
jelen szerződés megszegése miatt esetlegesen visszatérítendő fedezet és kamatai összegét, 
amennyiben a kár az Eladónak felróható okból következett be. 
 
A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás következményei alól, ha bizonyítják, hogy 
a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy bizonyítják, hogy 
a kötelezettség teljesítését vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a 
körülményre hivatkozni kívánó fél a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles. 
 

10. Jótállás 
Eladó ……15 hónap,  teljeskörű jótállásra köteles.  
A jótállás az áru Vevő által igazolt sikeres átadás-átvételének lezárultakor kezdődik.  

A jótállási idő a jótállás keretében elvégzett javításokra fordított idővel a javított részegységre 
vonatkozóan meghosszabbodik.  

A jótállás keretében javított/cserélt alkatrészek és szoftverek jótállási ideje a műszer jótállási 
idejéig terjed, de legalább 6 hónap. Fődarab (szondafej, alaplap) cseréje esetén a jótállás a műszer 
jótállási idejéig terjed, de legalább 24 hónap. 

A meghibásodást a Vevő e-mailben jelenti be az Eladónak, aki a hibát a műszernek az Eladó 
telephelyére érkezését követő 30 munkanapon belül köteles kijavítani és visszaküldeni a Vevő 
részére.  

Jótállás keretében végzett javítás során csak új alkatrész építhető be. Fődarab cseréje esetén a 
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kalibrációt ismételten el kell végezni, melynek bizonylatát a javított műszerrel együtt kell 
megküldeni a Vevő részére.  
 
Elem élettartam:  …….. 16év , óránként egy adat gyűjtése esetén.  
Az elem-élettartam megadott idején belül az áramforrás cseréjével kapcsolatos valamennyi költség 
az Eladót terheli. A csere határideje 30 nap. 
 
Egyebekben az Eladó jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 

11. A szerződés módosítása 
A szerződést kizárólag írásban a Kbt. 141. §-ában meghatározott, a szerződés módosítására 
vonatkozó rendelkezéseivel összhangban lehet módosítani.  
 

12. Egyéb rendelkezések 
 

12.1. A szerződés megszűnik 
 

a) a szerződés lejártakor, 
b) a Felek bármelyikének felmondása esetén. 

 
12.2. A szerződés felmondása 

 
A szerződés felmondására a polgári jogviszonyokat szabályozó mindenkor hatályos 
jogszabályok szerint kerülhet sor, az alábbiak figyelembe vétele mellett. 
 
Azonnali hatályú felmondás esetében a Felek a teljesített szolgáltatások tekintetében 
elszámolnak egymással.  
Súlyos szerződésszegésnek minősül és az azonnali hatályú felmondást alapozza meg 
különösen: 

• Eladó ellen csőd, felszámolási, végelszámolási eljárás indul 
• Eladó 30 napot meghaladó késedelme bármely áru tekintetében 
• Eladó legalább kétszer: késedelmesen és/vagy hibásan és/vagy hiányosan teljesíti 

feladatát. 
 

Vevő nem köteles a rendkívüli felmondás előtt kötbér-, vagy egyéb igényt érvényesíteni. A 
rendkívüli felmondás előtti késedelmes, hibás, hiányos teljesítésből adódó kötbér, kártérítési, 
vagy egyéb igény érvényesítésének nem akadálya a rendkívüli felmondás. 

 
12.3. A Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Vevő köteles a szerződést 

felmondani, vagy - a Ptk.- ban foglaltak szerint attól elállni -, ha a szerződés megkötését 
követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok 
állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.  

 
A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltak alapján Vevő jogosult és egyben köteles a 
szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

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

12.4. Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat jelen 
szerződés aláírásával elfogadja, és kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
ka) – kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, 
és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 
Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakat jelen szerződés aláírásával 
elfogadja, és kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

 
12.5. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 

2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami 
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési 
feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből 
finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő 
szerződéseket Vevőnél, Vevő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél 
és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés 
teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél. 

 
12.6. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek 
feladat- és hatáskörüknek megfelelően a szerződések teljesítését rendszeresen 
ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra 
való hivatkozással nem tagadható meg.  

 
12.7. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a 2011. évi 

LXVI. törvény alapján az Állami Számvevőszék, illetve a 355/2011. (XII.30.) Korm. 
rendelet alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a 
rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. 

 
12.8. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal 

összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy 

értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Szerződő felek alávetik magukat pertárgy 

értékétől függően a győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességének. 

 
12.9. Eladó képviselője az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm.rendelet 50 § (1a) pontja alapján jelen 

szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az Eladó átlátható szervezetnek minősül. 

Nyilatkozik továbbá, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása 

esetén arról haladéktalanul köteles Vevőt, mint költségvetési szervet tájékoztatni. 

Tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes 

szerződést a kötelezettségvállaló felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem 

került sor – a szerződéstől eláll. Az átlátható szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3 § (1) bekezdés 1. pontja határozza meg. 
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Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján, az 
átláthatóság ellenőrzése céljából a Vevő jogosult az Áht. 55. § -ában meghatározott 
adatokat kezelni.  
Az átláthatóság ellenőrzése érdekében Eladó a szerződéskötést megelőzően átadta 
Vevőnek az átláthatósággal összefüggő, az Áht. 55. § - ában meghatározott adatairól 
szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot. 
Amennyiben a szerződés időtartama alatt a fenti nyilatkozatban foglalt adatokban változás 
áll be, Eladó köteles azt Vevőnek bejelenteni. 

 
12.10. Jelen szerződésnek fizikai csatolás nélkül is elválaszthatatlan mellékletét 

képezik a szerződés alapját képező „Vízrajzi műszerek beszerzése adásvételi szerződés 
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentumai, különös tekintettel az ajánlattételi 
felhívásra, a közbeszerzési dokumentumokra, illetve Eladó, mint nyertes ajánlattevő 
ajánlatára.  

 
12.11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a szerződéses 

kötelezettségvállalások teljesítése során, valamint a Felek között felmerülő esetleges 
jogviták tekintetében a vonatkozó hatályos jogszabályok, különös tekintettel a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII., a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezései, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 

 

13. Szerződési példányok 
 
A jelen szerződés 5 példányban készült, amelyből 4 példány Vevőt, 1 példány Eladót illeti. 
 
Jelen szerződés érvényességi feltétele az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzőjével 
történő ellátás. 
 
A Szerződés valamennyi fél általi aláírásával lép hatályba.  
 
 
Győr, 201… ………………………… 
 
 

  

   
Vevő                              Eladó 

képviseletében: Németh József, igazgató 
 

 képviseletében: …………………. 

Pénzügyi ellenjegyző:  
 
_____________________________________ 
Fülöp Péter, gazdasági igazgatóhelyettes 
Győr, 2016. ………………. 
 
 
Jogi ellenjegyző: 
 
 
____________________________________ 
dr. Papp Ildikó, jogtanácsos 
Győr, 2016. …………………….. 

 


