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I.  FEJEZET 

ALAPVET Ő INFORMÁCIÓK 
 
Preambulum 
 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, mint ajánlatkérő – a továbbiakban: ajánlatkérő – a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapján, a Kbt. 113. § (1) 
bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított.   
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: BSK-02 
A szerződés tárgya: Magyar és idegen nyelvű nyomtatott időszaki kiadványok ajánlatkérő részére 
történő értékesítése, illetve szállítása 
 
1. Közbeszerzési műszaki leírás 
 
Feladat meghatározás 
 
A nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés tárgya 
szerinti áruknak az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban, valamint a 
megkötésre kerülő szerződésben előírt tartalommal és feltételekkel a szerződés határidején belül, a 
hatályos jogszabályok betartása mellett történő szállítása. 
 
Műszaki leírás 
 
A részletes mennyiségi adatok és követelmények jelen közbeszerzési dokumentum 1-4. számú 
mellékleteként kerülnek átadásra (részenként).  
 
Fogalom meghatározások: 
 
Időszaki kiadvány: 
Olyan előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, amely egymást követő részegységekből 
áll. A részegységeket rendszerint számozásuk, keltezésük, kronológikus vagy egyéb megjelölésük 
különbözteti meg egymástól. Fajtái: hírlap, folyóirat (évkönyv, sorozat). 
 
Folyóirat: 
Általában szabályos időközökben, két hétnél nem gyakrabban, de legalább évente kétszer megjelenő 
időszaki kiadvány. Jellemzője, hogy egyes számai (részegységei) több szerzőtől származó cikkeket és 
egyéb közleményeket tartalmaznak, rendszerint éves összefoglaló címlapjuk és tartalomjegyzékük van. 
 
Hírlap: 
Rendszerint naponta, de legalább hetenként egyszer megjelenő időszaki kiadvány (más szóval: napilap, 
hetilap) 
 
2. Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás, konzultáció 
 
Az ajánlattétel és a nyertes ajánlattevő által történő szerződéses vállalás alapja az eljárást megindító 
felhívás és a közbeszerzési dokumentum, valamint annak összes melléklete együttvéve. Ajánlattevő nem 
hivatkozhat arra, hogy az eljárást megindító felhívás és/vagy a közbeszerzési dokumentum számára nem 
volt teljes körű és/vagy nem tartalmazott egyértelmű adatokat, előírásokat. Amennyiben az eljárást 
megindító felhívás és/vagy közbeszerzési dokumentum - vagy valamely eleme - nem tartalmaz teljes körű 
információt és/vagy nem értelmezhető egyértelműen, a gazdasági szereplő az értelmezéshez, a feladatok 
pontosításához, a megfelelő ajánlattételhez szükséges információkat kiegészítő tájékoztatás útján 
beszerezheti. 
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Bármely következmény, amely annak eredménye, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi szakaszban nem 
szerez kellő és elegendő információt a szerződés tárgyának teljesítésével kapcsolatban bármely olyan 
körülményről, amely befolyásolja az ajánlattételt és/vagy a szerződés teljesítését, az ajánlattevőt terheli. 
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlata alapján a nyertes ajánlattevő, a szerződés tárgyáról való nem teljes 
körű információszerzés nem mentesíti a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól. 
Ajánlattevő a Kbt. előírásai szerint fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz, az ajánlatkérő 
pedig a Kbt. rendelkezései szerint adja meg a kiegészítő tájékoztatást.  
Az ajánlatkérőnek nincs felhatalmazása a Kbt. és az azzal összefüggő egyes jogszabályokkal 
kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni.  
Az ajánlattevők kiegészítő (értelmező) tájékoztatásért írásban, telefaxon vagy postai úton vagy személyes 
kézbesítés útján az eljárást megindító felhívás I.1. pontjában közzétett címre fordulhatnak.  
Az írásos kiegészítő tájékoztatáskérést tartalmazó levél tárgyában az alábbi szöveget kell feltüntetni: 
”BSK-02: Időszaki kiadványok beszerzése” – kiegészítő tájékoztatás”. 
A kiegészítő tájékoztatás kérésének dátuma a címzetthez való megérkezés dátuma, melyet ajánlattevőnek 
tudnia kell igazolni. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben 
megérkezzen a megadott címre. 
A kiegészítő tájékoztatás megadását követően annak kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul 
vissza kell igazolniuk. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén 
az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul 
határidőre. 
Nem tekinthető kiegészítő tájékoztatáskérésnek a Kbt. előírásaitól eltérő, azzal ütköző, vagy az ebben a 
pontban meghatározottaktól eltérő módon és formában kért kiegészítő tájékoztatás. 
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II.  FEJEZET 

UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEV ŐK RÉSZÉRE 
 

1. Általános előírások 
 
A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevők megbizonyosodtak az eljárást 
megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban meghatározott-, illetve ezekből következő 
feladatok és feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségeikről, valamint arról, hogy ajánlatuk 
végösszege fedez, minden a szerződésben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a szerződés komplex és 
maradéktalan teljesítéséhez szükséges. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan 
megvizsgálják az eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési dokumentumot, és hogy megbízható 
információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely 
bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlattételt és/vagy a szerződés teljesítését. Az ajánlattevőknek 
ajánlataik kidolgozásához figyelembe kell venniük azokat a meghatározott feltételeket, információkat, 
amelyeket az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban közzétett, amelyeket a közbeszerzési 
dokumentum tartalmaz, valamint amelyeket a kiegészítő tájékoztatás (adott esetben: helyszíni bejárás) 
során ajánlatkérő átadott. 
A teljes közbeszerzési eljárás során az eljárást megindító felhívás megküldésének napján hatályos Kbt. 
vonatkozó előírásait maradéktalanul figyelembe kell venni, az abban foglaltak szerint kell eljárni.   
 
2. A felolvasólap  

 
Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia.  
Ajánlattevőnek a benyújtott ajánlatában a beszerzés egésze (rész ajánlattételi lehetőség esetében: az 
ajánlata tárgyát képező rész) tekintetében az értékelési szempontra/szempontokra vonatkozóan teljes 
körben kell ajánlatot tennie. 
Az ajánlattevő nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének) megadása, valamint a részéről az 
értékelési szempont/szempontok vonatkozásában történő ajánlat megadása a jelen közbeszerzési 
dokumentum IV. fejezet 2. számú iratminta szerinti felolvasólapnak a Kbt. 68. § (4) bekezdésében 
megnevezett adatokkal történő kitöltését és nyilatkozatként történő aláírását követő benyújtásával 
történik. Az ajánlatkérő a felolvasólapon megadottakat tekinti az ajánlattevő által az értékelési 
szempontok vonatkozásában megadott ajánlatnak és a hiánypótlás, valamint a megadott felvilágosítás 
elfogadása során a Kbt. 71. § (8), (10) bekezdésében foglaltak alkalmazásakor ennek megfelelően jár el, 
ezzel együtt figyelembe véve és alkalmazva a Kbt. 71. § (11) bekezdés előírásait is.  
Nem kerül elfogadásra a hiánypótlás, valamint a megadott felvilágosítás amennyiben az nem felel meg a 
Kbt. 71. § (8), (10) bekezdésében foglaltaknak. 
Amennyiben a felolvasólap nem tartalmazza az ajánlattevőnek a beszerzés tárgyára (rész ajánlattételi 
lehetőség esetében: az ajánlata tárgyát képező rész tárgyára) vonatkozó valamennyi értékelési szempont 
vonatkozásában tett ajánlatát, ezt ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a beszerzés tárgya (rész ajánlattételi 
lehetőség esetében: az adott rész) vonatkozásában az ajánlattevő határidőre nem tett ajánlatot.  
A felolvasólap hiánypótlás során nem pótolható. Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz felolvasólapot, a 
benyújtott ajánlat érvénytelen. 
Az ajánlatkérő a felolvasólap tartalma alapján, ismerteti a bontási eljáráson az ajánlatok felbontásakor a 
Kbt. 68. § (4) bekezdésében előírt adatokat, valamint az ajánlatok felbontása előtt ismertetheti a 68. § (4) 
bekezdése szerint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 
A felolvasólapon megadott ajánlati árat magyar forintban, ÁFA tartalom nélkül kell megadni és a 
megadott ár semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához nem köthető.   
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (3) bekezdésének előírására melyet a felolvasólapra is 
alkalmazni kell. 
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3. Részletező ártáblázat (részletes árajánlat) 
 
Az ajánlattevőnek ajánlatában részletező ártáblázatot kell benyújtania. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlati ár részletezését részletező ártáblázatban kell megadnia, 
amelyhez a jelen közbeszerzési dokumentum IV. fejezet 3. számú iratminta szerinti táblázat - részletező 
ártáblázat – felhasználható. A részletező ártáblázatban az adott rész tárgyát képező termékekhez rendelten 
kell megadni az ajánlati árat. A részletező ártáblázat tartalma és a felolvasólapon megadottak 
összhangban kell, hogy legyenek egymással. Az ajánlattevő ajánlatában becsatolt részletező ártáblázat 
nem helyettesíti, és nem pótolja a felolvasólapot.  
Az ajánlattevő által benyújtott részletező ártáblázatban megajánlott paraméterként további külön 
feltételhez nem kötött, egyértelmű, egy számmal meghatározott számszerű paraméter, vagy - ahol nem 
számszerű paraméter megadása a követelmény - egyértelmű szövegezésű paraméter, feltétel adható meg. 
Több változatú, nem egyértelmű paraméter – sem szöveges, sem számmal megadott - nem adható, 
különösképpen nem adható olyan többváltozatú paraméter, amely a további, egyéb szempont és/vagy 
változó függvényében képzett. 
Az ajánlattevő által a részletező ártáblázatban megadott tételes áraknak a rész-összegek vonatkozásában a 
felolvasólapon megadott ajánlati árral kell összhangban lenniük, a részletező ártáblázat összesítésének a 
felolvasólapon megadott ajánlati árral meg kell egyeznie. A részletező ártáblázatban tételesen megadott 
rész-összegek vonatkozásában megajánlott értékeket egyértelmű formában, egy számmal kell megadni, 
úgy, hogy annak megállapításához további matematikai számítás elvégzésére már ne legyen szükség. Az 
árak, rész összegek meghatározása egyéb, külön feltételhez nem köthető. Többváltozatú rész- összeg nem 
ajánlható meg. 
A fentiekkel együtt a számítási hiba javítását az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerint végzi, úgy 
hogy alapadatnak a legkisebb mennyiségi egységhez rendelt egységárat tekinti. 
A részletező ártáblázatban megadott árakat magyar forintban, egész számban kell megadni és a megadott 
ár semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához nem köthetők.   
Az ajánlattevő által megadott árak, rész-összegek az ajánlattevő számára szerződéses kötelezettségeinek 
teljesítése során kötöttnek tekintendők. 
 
4. Értékelési szempontok (valamennyi rész vonatkozásában) 
 
Értékelés szempontja: a legalacsonyabb ár 

Ajánlati ár (nettó HUF): Az ajánlati árat a szerződés teljesítési időszakára és a teljes szerződéses 
mennyiségre vonatkozóan kell megadni. Kedvezőbb, ha minél alacsonyabb az érték. A megajánlott 
értéket egész számban, nettó értékben kell megadni. A nem egész szám értékben megadott ajánlatot az 
ajánlatkérő a matematikai kerekítési szabályok alkalmazásával egész értékre kerekíti és az értékelés, 
valamint a szerződés teljesítése során így veszi figyelembe.  
Az ajánlattevő által benyújtott ajánlati ár meghatározása a teljes mennyiség vonatkozásában történjen. Az 
ajánlati ár tartalmazza az előírt műszaki tartalomnak és egyéb feltételrendszernek megfelelő szerződéses 
teljesítésnek a teljesítés helyén történő hiánytalan és hibátlan átadásához szükséges valamennyi felmerülő 
költséget, a teljes szerződés maradéktalan megvalósításához szükséges ellenértéket.  
A beszerzésre kizárólag rögzített, fix, egyösszegű ár ajánlható meg, semmilyen árklauzula nem kerül 
elfogadásra. Az ajánlati ár nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. 

Az értékelési szempont vonatkozásában megajánlott értékként, feltételhez nem kötött egy számmal 
megadott érték, paraméter adható meg. Többváltozatú érték, paraméter nem adható, különösképpen nem 
adható olyan többváltozatú érték, paraméter, amely adott esetben valamely további értékelési szempont 
vagy egyéb más szempont függvényében képzett. Bármely értékelési szempont vonatkozásában 
megajánlott paramétert, értéket egyértelmű formában, úgy kell megadni, hogy annak megállapításához 
további matematikai számítás elvégzésére már ne legyen szükség.  

Az ajánlattevő által az ajánlatban megadott értékek, paraméterek, feltételek és nyilatkozatok az 
ajánlattevő számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendők. 
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Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatok elbírálása során az eljárást megindító 
felhívásban rögzített értékelési szemponton túlmenően semmilyen egyéb többletvállalás nem értékelhető. 
 
5. Az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatok, igazolások jegyzéke 
 

1.1. Amennyiben ajánlattevő az iratminta szerinti ajánlati előlapot fel kívánja használni: az ajánlat 
ajánlati előlapja, amely egyben az ajánlattevő kapcsolattartóiról, képviselőjéről, céges adatairól 
szóló nyilatkozata (1. számú iratminta) 

1.2. Amennyiben ajánlattevő ajánlati előlapot nem kíván készíteni: az ajánlattevő kapcsolattartóiról, 
képviselőjéről, céges adatairól szóló nyilatkozata az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban 
meghatározott tartalommal 

1.3. Ajánlat tartalomjegyzéke  
1.4. Az ajánlattevő ajánlatát tartalmazó felolvasólap (2. számú iratminta) 
1.5. Részletező ártáblázat (3. számú iratminta) 
1.6. Ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata (4. számú iratminta) – A nyilatkozatot 

kötelező eredeti példányban benyújtani! 
1.7. Ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozata (5. számú iratminta) 
1.8. Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozata (6. számú iratminta) - Nemleges esetben 

is be kell nyújtani!  
1.9. Ajánlattevő Kbt. 65. §. (7) bekezdés szerinti nyilatkozata (7. számú iratminta) - Nemleges esetben 

is be kell nyújtani! 
1.10. Adott esetben: az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitását rendelkezésre bocsátó) 

szervezet(ek)/személy(ek) által (külön-külön) tett nyilatkozata az ajánlatkérő által az eljárást 
megindító felhívásban előírt azon gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági követelményeknek való megfelelésről, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő  
ezen szervezet/személy kapacitását veszi igénybe  

1.11. Adott esetben: az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitását rendelkezésre bocsátó) 
szervezet/személy olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

1.12. A Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok igazolására benyújtandó iratok az 
ajánlattevő vonatkozásában (8. számú iratminta) 

1.13. Nyilatkozat a 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állásáról az alvállalkozó, 
valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet/személy 
tekintetében (9. számú iratminta) – Az alvállalkozóra vonatkozó nyilatkozatot nemleges esetben 
is be kell nyújtani! 

1.14. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglalt kizáró okok igazolására benyújtandó 
iratok az ajánlattevő vonatkozásában (10. számú iratminta) 

1.15. Az ajánlattevő, vagy adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő más szervezet/személy 
nyilatkozata az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt gazdasági és pénzügyi, 
valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésről  

1.16. Ajánlattevő / közös ajánlattevők valamennyi tagja külön-külön tett nyilatkozata a Kbt. 25. § (4) 
bekezdése szerinti összeférhetetlenség fenn nem állása tekintetében (11. számú iratminta) 

1.17. Adott esetben: Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet(ek), az alvállalkozó(k) 
tekintetében ajánlattevő külön-külön tett nyilatkozata a Kbt. 25. § (4) bekezdése szerinti 
összeférhetetlenség fenn nem állása tekintetében (12. számú iratminta) 

1.18. Cégaláírási nyilatkozat (aláírási címpéldány) / adott esetben: cégaláírási nyilatkozatok/adott 
esetben: meghatalmazás/ adott esetben: aláírás minta 

1.19. Az ajánlattevő / közös ajánlattevők mindegyike tekintetében: cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és igazolása vagy nemleges nyilatkozat 
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1.20. Adott esetben: közös ajánlattételre vonatkozó nyilatkozatok (adott esetben: együttműködési 
megállapodás) 

1.21. Adott esetben: azon adott adathoz, tényhez hozzárendelten a nyilvántartás internetes 
elérhetőségének nyilatkozatban történő megadása az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezet részéről, ahol az adott adatot, tényt az ajánlatkérő magyar nyelven 
rendelkezésre álló elektronikus hatósági nyilvántartásból ingyenesen ellenőrizni tudja. 

1.22. Az ajánlattételhez a Kbt. rendelkezései szerint előírt- és/vagy a közbeszerzési dokumentumokban 
előírt egyéb nyilatkozat, igazolás, dokumentum. 

1.23. Ajánlattevő ajánlata elektronikus adathordozón, nem szerkeszthető pdf. formátumban. 
1.24. Ajánlattevő nyilatkozata a papír alapon benyújtott és az elektronikus adathordozón benyújtott 

ajánlat tartalmi egyezőségéről. 
 
A Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az ajánlatkérő által felhívott ajánlattevők által az alkalmassági 
követelmények igazolására benyújtandó nyilatkozatok, igazolások jegyzéke: 
 

1.1. Adott esetben: a gazdasági és pénzügyi alkalmasság P1 pontjának igazolására benyújtandó irat 

1.2. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1 pontjának igazolására benyújtandó iratok 
(referenciaigazolás(ok) / referencianyilatkozat(ok)) 

 
A nyilatkozatok, igazolások, iratok vonatkozásában - az értékelhetőség megkönnyítése érdekében - 
kérjük, a fenti sorrendiséget betartani szíveskedjenek.  
 
6. Formai követelmények:  
 
Az eljárást megindító felhívásban meghatározásra kerültek az ajánlattal kapcsolatos formai 
követelmények. 
 
7. Az ajánlat címzésére vonatkozó rendelkezések:  

 
Címzés: 
A zárt csomagoláson kívülről az ajánlatkérőnek az eljárást megindító felhívásban megadott címét kell 
feltüntetni. A címzés része és a csomagoláson kívülről feltüntetendő, az ajánlatkérő által az eljárást 
megindító felhívásban közzétett, az aktához rendelt hivatkozási szám és a szerződés tárgyának 
megnevezése és „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontandó fel!” feliratot. Kívülről fel kell tüntetni a 
csomagoláson az ajánlattevő nevét és címét is. 
Az ajánlattételi határidőn túl, azt az ajánlatot, amelynek csomagolásán kívülről az ajánlattevő neve és 
címe feltüntetésre került az ajánlatkérő nem bontja fel és az iratcsomagot felbontatlanul öt évig, megőrzi. 
Amennyiben az ajánlat csomagolásán kívülről az ajánlattevő neve és címe nem került feltüntetésre a 
határidőn túl érkezett ajánlat vonatkozásában a bontási eljárás során az ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) 
bekezdése szerint jár el.  
A késedelmesen beérkező ajánlat esetében ajánlatkérő a késedelem okát és felelősségét nem vizsgálja. Az 
ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek az eljárást 
megindító felhívásban meghatározott helyre az előírt határidőig megérkeznek. A nem erre a helyre 
benyújtott ajánlatoknak a bontás helyszínére késedelmesen történő beérkezéséért az ajánlatkérő nem 
vállal felelősséget. 
 
8. Igazolás és nyilatkozat minták 

  
Jelen közbeszerzési dokumentum IV. fejezetében az ajánlattétel elősegítése érdekében igazolás és 
nyilatkozat mintákat csatolunk.  
Az igazolás és nyilatkozat minták (röviden: iratminták) használata nem kötelező.  
Ahol az igazolás és nyilatkozat mintákban (Kérjük kitölteni) szerepel, ott az ajánlattevőnek önmagára 
és/vagy a beszerzés tárgyára vonatkozó adatot, információt kell megadnia. 
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Az igazolás és nyilatkozat mintákon, a lap alján feltüntetett, jelen közbeszerzési dokumentum 
sorrendisége szerinti oldalszámokat az ajánlatba történő becsatolást megelőzően kérjük, szíveskedjenek 
törölni és a benyújtásra kerülő ajánlatban az elfoglalt helyüknek (sorrendjüknek) megfelelően számozzák 
ezeket az igazolásokat, nyilatkozatokat. A lap jobb felső sarkában található igazolás és nyilatkozat minta 
sorszám megjelölést a nyilatkozat ajánlatban történő becsatolását megelőzően teljes egészében 
szíveskedjenek törölni. A (Kérjük kitölteni) utasításokat az igazolás és nyilatkozat mintákból a kitöltést és 
az adott nyilatkozat ajánlatba történő becsatolását megelőzően távolítsák el. Távolítsák el továbbá az 
igazolás és nyilatkozat mintákon szereplő * jellel/jelekkel ellátott jelzéseket és a jelzéshez tartozó, az 
igazolás és nyilatkozat minta lapokon a lap alján zárójelben elhelyezett, a kitöltésre vonatkozó magyarázó 
szöveget is. Az igazolás és nyilatkozat minták teljes körűségéért és tartalmáért ajánlatkérőt semminemű 
felelősség nem terheli. 
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III.  FEJEZET 

SZERZŐDÉS TERVEZET 
 
Az ajánlatkérő az alábbiakban teszi közzé a megkövetelt és biztosított szerződéses feltételeket tartalmazó 
szerződéstervezetet a közbeszerzés tárgya vonatkozásában.  
 

SZERZŐDÉS (T E R V E Z E T) 
(minden közbeszerzési részre vonatkozóan ugyanaz) 

 
Adásvételi szerződés 

 
amely létrejött egyrészről a/az 
 

……………………….. 

Székhely: 

Képviseli:  

Adószám: 

Számlaszám:  

- a továbbiakban: Vevő - 

 

másrészről a/az 

(Az ajánlattevő kapcsolattartóiról, képviselőjéről, céges adatairól szóló nyilatkozatában megadott cég neve) 

Székhely: (Az ajánlattevő kapcsolattartóiról, képviselőjéről, céges adatairól szóló nyilatkozatában megadott) 

Képviseli: (Az ajánlattevő kapcsolattartóiról, képviselőjéről, céges adatairól szóló nyilatkozatában megadott név) 

 Cégjegyzékszám: (Az ajánlattevő kapcsolattartóiról, képviselőjéről, céges adatairól szóló nyilatkozatában megadott) 

 Cégbíróság: (Az ajánlattevő kapcsolattartóiról, képviselőjéről, céges adatairól szóló nyilatkozatában megadott) 

 Adószám: (Az ajánlattevő kapcsolattartóiról, képviselőjéről, céges adatairól szóló nyilatkozatában megadott) 

 Statisztikai számjel: (Az ajánlattevő kapcsolattartóiról, képviselőjéről, céges adatairól szóló nyilatkozatában 

megadott) 

 Számlaszám: (Az ajánlattevő kapcsolattartóiról, képviselőjéről, céges adatairól szóló nyilatkozatában megadott) 

 - a továbbiakban: Eladó - 

között az alábbi feltételek szerint: 

 

PREAMBULUM 

A Vevő Ajánlatkérőként, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján (a továbbiakban: 
Kbt.) nemzeti eljárásrendben a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le 
„ Magyar nyelvű és idegen nyelvű nyomtatott időszaki kiadványok ajánlatkérő részére történő 
értékesítése, illetve szállítása”  tárgyban.  
Eladó a közbeszerzési eljárás ………. számú részének nyertes ajánlattevője. 
A szerződéses feladatok részletes tartalmát a tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító 
felhívása és közbeszerzési dokumentuma, az ajánlatkérő által az ajánlattételi szakaszban adott kiegészítő 
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információk, és az Eladó – mint nyertes ajánlattevőként szerződő fél – által ezek alapján benyújtott és 
Vevő – mint Ajánlatkérőként szerződő fél – által elfogadott ajánlata határozzák meg. 
 
A fentiek alapján felek az alábbi szerződést kötik: 
 

SZERZŐDÉS 
 
1. A szerződés tárgya 
 

Vevő megrendeli és megvásárolja, eladó a megrendelés teljesítését elvállalja, eladja és leszállítja a 
közbeszerzési eljárás dokumentációjában egyedileg meghatározott, magyar nyelvű és idegen nyelvű 
nyomtatott időszaki kiadványokat, a közbeszerzési eljárás dokumentációjában meghatározottak 
szerint hozzájuk tartozó mennyiségben (példányszám), teljesítési időtartamban és teljesítési helyre, 
az eladó nyertes ajánlatának / részajánlatának megfelelő körben és áron. A nyomtatott időszaki 
kiadványok egyedileg meghatározott tételes listáját jelen szerződés 1.sz. melléklete tartalmazza az 
eladó nyertes ajánlatának / részajánlatának megfelelően.  
 
A szerződő felek külön is rögzítik és kiemelik, hogy jelen szerződés tárgyát nyomtatott időszaki 
kiadványok képezik.   

     
2. A szerződés teljesítése 
 
2.1. Az eladó köteles jelen szerződés tárgyát képező nyomtatott időszaki kiadványt vevő részére 

leszállítani az alábbi teljesítési határidők szerint:   
• napi periodicitással megjelenő magyar nyelvű időszaki kiadványok: legkésőbb a megjelenés 

napján 10.00 óra (tíz óra nulla perc)  
• heti periodicitással megjelenő magyar nyelvű időszaki kiadványok: legkésőbb a megjelenés 

napját követő munkanapon 10.00 óra (tíz óra nulla perc)  
• heti periodicitást meghaladó periodicitással megjelenő magyar nyelvű időszaki kiadványok: 

legkésőbb a megjelenés napját követő második munkanap 10.00 óra (tíz óra nulla perc)  
• idegen nyelvű időszaki kiadványok jelen pontban egyedileg megjelölt időszaki kiadványok 

kivételével: legkésőbb a megjelenés napját követő kettő héten belül. 
• „People”, „Town & Country”, „Vouge” idegen nyelvű időszaki kiadványok: legkésőbb a 

megjelenés napját követő öt héten belül. 
 

2.2. A szerződő felek rögzítik, hogy a nyomtatott időszaki kiadvány megjelenési idején azt az időpontot 
értik, amely időponttól kezdve azt nyomtatott formátumban a kereskedelmi forgalomban a 
végfogyasztók részére megvásárlás céljából a kiadó / terjesztő oly módon hozzáférhetővé teszi, 
hogy általánosan és széles körben megvásárolható.  
 

2.3. A vevő köteles arra, hogy a teljesítés helyén a szerződés tárgyának átadás – átvételéhez szükséges 
feltételeket a teljesítésre nyitva álló határidőben biztosítsa. A teljesítés általános módja a postai 
küldemények átvételére rendszeresített és hozzáférhetővé tett küldeménygyűjtő eszközbe 
(levélszekrény) történő behelyezés. Amennyiben a vevő képviselője a szállítás időpontjában a 
teljesítés helyén tartózkodik és a személyes átadás-átvételt kéri, úgy kezeihez kell teljesíteni, 
amennyiben az átvételre vonatkozó képviseleti jogát legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt és a felek által kölcsönösen elfogadott tartalmú meghatalmazással igazolja. Amennyiben a 
teljesítési hely szállítási címe postafiók, úgy a postafiók címre kell teljesíteni.  

 
2.4. Az eladó részéről az átadás-átvétel megtörténtnek tekinthető, ha a teljesítés tárgyának a postafiókba 

való leadása vagy a vevő postai küldeményekre rendszeresített gyűjtőeszközébe történő behelyezése 
megtörtént, személyes átvétel esetében pedig a vevő képviselője részére a teljesítési helyen az 
átvétel felajánlásra került.  
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2.5. Eladó köteles arra, hogy a szerződés tárgyát képező kiadványt a kiadó, illetve terjesztő által 

forgalomba hozott csomagolásban, kifogástalan minőségben, sértetlenül, továbbá az adott teljesítési 
helyre meghatározott mennyiségű példányszámban határidőre teljesítse.  

 
A vevő a teljesítést követően megvizsgálja a minőségi és mennyiségi megfelelőséget. A vevő 3 
munkanapon belül köteles a mennyiségi és minőségi hibára vonatkozó kifogásait írásban jelezni 
azzal, hogy a mennyiségi és minőségi hibát pontosan megjelöli. E határidők elteltével vevő 
kizárólag akkor jogosult hibás teljesítésre hivatkozni, ha bizonyítja, hogy a hibás teljesítés később 
jutott a tudomására annak ellenére, hogy a mennyiségi és minőségi megvizsgálás körében úgy járt 
el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, és a tudomásszerzés időpontját és az attól 
számított 3 munkanapon belül a hibás teljesítésre vonatkozó kifogását megjelöli, valamint 
bizonyítja, hogy a hibás teljesítés az eladónak felróható.  

 
2.6. Sikertelennek tekinthető eladó részről az átadás átvétel megkísérlése - ha neki fel nem róható okból 

- a postai küldemények gyűjtésére szolgáló eszközbe a teljesítés tárgyának behelyezése nem volt 
lehetséges, személyes átvétel esetében a vevő az átvevő személyét szerződésszerűen nem 
biztosította, vagy a postafiókban való elhelyezésre nem volt lehetőség. Az eladó a sikertelen 
teljesítési kísérletet köteles haladéktalanul közölni a vevővel arra való utalással, hogy a teljesítés 
milyen okból nem volt lehetséges, továbbá a teljesítés tárgyát az eladó mikor és hol veheti át. Eladó 
a neki fel nem róható okból történt sikertelen teljesítés esetében a vevő erre vonatkozó értesítését 
követő három munkanapig köteles a teljesítés tárgyát térítésmentesen megőrizni és az átvétel 
lehetőségét munkanapokon és munkaidőben (8.00 – 16.30.) vevő részére a saját vagy a szállítója 
székhelyén / telephelyén / kirendeltségén biztosítani, ezt meghaladóan - amennyiben a vevő azt 
igényli - a megőrzést szükséges és indokolt költségei megtérítése mellett biztosítani. Eladó 
biztosítani köteles, hogy a neki fel nem róható okból sikertelen teljesítéssel érintett teljesítési tárgy 
vonatkozásában a vevő ismételt kiszállítást igényelhessen a sikertelen teljesítési kísérletre 
vonatkozó értesítéstől számított három munkanapon belül azzal, hogy eladó ez esetben igényelheti 
az ismételt kiszállítással kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségei megtérítését. Az 
ismételt kiszállítás határideje három munkanap, amely határidő a vevő ismételt kiszállításra 
vonatkozó igényének megtételét követő munkanappal kezdődik.     

 
2.7.  Eladó köteles arra, hogy a vevő által bejelentett mennyiségi és minőségi hiányosságokat a 

bejelentéstől számított három munkanapon belül kivizsgálja és annak alapossága tárgyában 
ugyanezen határidőn belül visszajelzést adjon. Eladó köteles arra, hogy a megalapozott mennyiségi 
hiányokat pótolja és a megalapozott minőségi hiányosságokat cserével orvosolja.  A megalapozott 
mennyiségi és minőségi hiányok jogkövetkezményei körében egyebekben a hibás teljesítésre, 
késedelemre és a nem teljesítés esetére meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni 
(kötbér). Csere esetében eladó igényelheti a hibás termék cseretermék ellenében és a csere 
megtörténte időpontjában való visszaszolgáltatását, de ennek esetleges költségeit viselni köteles.         

 
Eladó kizárólag abban az esetben felel a mennyiségi vagy minőségi hibáért, ha az neki felróható. 
Nem felróható az olyan hiba (pl. nyomdahiba, szerkesztési hiba, oldallaphiány stb.), amely az adott 
időszaki kiadványban már a megjelenés pillanatában is megvolt. Annak tényét, hogy a hiba a 
megjelenéskor is fennállt, eladó bizonyítja. Abban az esetben, ha az időszaki kiadvány terjesztője / 
kiadója javított kiadást hoz kereskedelmi forgalomba, az eladó azt köteles jelen szerződés 
teljesítésére vonatkozó általános feltételek szerint - a javított példány megjelenési napját figyelembe 
véve - teljesíteni. 
 
A felek rögzítik, hogy a kiadó / terjesztő által már eszközölt csomagolást sértetlenül és bontatlanul 
kell hagyni, egyebekben a csomagolás szükségessége az eladó saját belátására van bízva, 
ugyanakkor eladó szavatol a mennyiségi és minőségi hibákért, így a teljesítés tárgyának az átadás – 
átvétel megtörténtéig való megsérüléséért vagy elveszéséért is.       
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2.8. Az eladó a szerződés tárgyának tartalmáért való bárminemű felelősségét kizárja.      

    
2.9. A szerződés tárgyával kapcsolatos kárveszély a birtokbaadással száll át vevőre. A birtokbaadás 

időpontja az átadás-átvétel megtörténtének időpontja. A birtokbaadással a szerződés tárgyán a vevő 
tulajdonjogot szerez. 
 

2.10. A teljesítés helye a közbeszerzési eljárás dokumentációjában meghatározott, adott időszaki 
kiadványhoz rendelt szállítási cím vagy címek. 

 
2.11. A vevő kizárólag olyan időszaki kiadványt jogosult teljesítésre átvenni, amelynek vonatkozásában 

az eladó kereskedelmi értékesítésre a vevő vonatkozásában jogosult. A vevő felhívására – az ok 
megjelölése mellett történt megalapozott kétség esetén - eladó ennek tényét igazolni köteles. Vevő 
úgy nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező időszaki kiadványok felhasználási célja könyvtári 
célú felhasználás. Eladó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, 
jogosultságokkal rendelkezik, ezek fennállását a szerződés hatálya alatt szavatolja. 

 
2.12. Eladó jelen szerződésben meghatározott teljesítési időtartamban mindazon 

ajánlatával/részajánlatával meghatározott időszaki kiadvány teljesítésére köteles, amelynek 
megjelenési ideje a teljesítési időtartam hatálya alá esik.    

  
 
3. Szerződéses ellenérték, fizetési feltételek: 
 
3.1.  Jelen szerződés tárgyát képező időszaki kiadványok vevő részére történő szerződésszerű 

értékesítésének és kiszállításának jelen szerződésben meghatározott teljesítési időtartamra vetített 
összesített ellenértéke (előfizetés):………………………….. ,-Ft +ÁFA, azaz 
……………………………………………………………………. Forint + ÁFA (a közbeszerzési 
eljárás körében nyertes ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár). Jelen pontban foglalt ellenérték 
magában foglalja az eladó részéről a szerződésszerű teljesítéssel összefüggésben felmerült 
mindennemű költséget, így különösen a szállítás, valamint az esetlegesen szükséges csomagolás 
ellenértékét, ide értve a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos beszerzési, illetve logisztikai 
szervezés és adminisztráció ellenértékét, valamint az esetlegesen a szerződésszerű teljesítés érdekében 
a kapcsolattartásra rendszeresített eladói ügyfélszolgálat-ügyfélkapcsolat fenntartásának költségeit is. 
Az eladó az ajánlatában / részajánlatában megajánlott ellenértéket összességében és egy adott időszaki 
kiadványra vagy azok meghatározott csoportjára nézve sem jogosult a szerződés hatálya alatt 
utólagosan megemelni.   

 
3.2.  Jelen szerződés 3.1./ pontjában meghatározott összesített ellenértékről (előfizetés) eladó jogosult 

számlát benyújtani vevő részére jelen szerződés hatályba lépését követően, amely ellenértéket vevő a 
számviteli szabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül, 
pénzintézeti átutalással, magyar forintban köteles megfizetni eladó által megjelölt pénzintézeti 
számlaszámra. A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §. 
alkalmazandó. A kifizetések és az elszámolás pénzneme magyar Forint (HUF). A számla 
kiegyenlítésére és a teljesítés igazolására a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint 
történik. 

 
A 3. számú rész esetében: A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) települései részére 
szállítandó kiadványok esetében a számlát a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Hevestéka-
KSZR ellátás 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16. címre kell kiállítani. 
 
A szerződő felek rögzítik, hogy a kiadók / terjesztők részéről az időszaki kiadványok terjesztésének és 
értékesítésének általánosan elfogadott és elterjedt gyakorlata az úgynevezett előfizetéses konstrukció 
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alkalmazása. Ennek lényege, hogy az adott időszaki kiadványhoz történő tartós és egy meghatározott 
időtartamra vonatkozó folyamatosan garantált hozzájutást a kiadótól vagy terjesztőtől előre fizetés 
útján lehet lekötni. Ezen, az időszaki kiadványok értékesítési piacán általánosan elterjedt szakmai 
szokásra és gyakorlatra a szerződéses ellenérték megfizetési feltételeire vonatkozó körben a felek 
kölcsönösen figyelemmel voltak.  

 
3.3.  A szerződéses ellenérték megfizetése abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Eladó 

pénzintézeti pénzforgalmi számláján a számla ellenértéke jóváírásra került. Vevő kizárja a fizetési 
késedelemért való felelősségét, amennyiben az Eladó pénzintézeti pénzforgalmi számláján történő 
jóváírás Vevő érdekkörébe nem tartozó okból, illetve az eladó pénzintézetének érdekkörébe eső okból 
szenved késedelmet. Eladó a vevő késedelmes fizetése esetében a Ptk. szerint meghatározott 
késedelmi kamat követelésére jogosult.   

 
3.4.   Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kc) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak, valamint, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama 
alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdés a) és 
b) pontja szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

 
4. A szerződés hatálya, a teljesítés időtartama, felmondás 
 
4.1.  Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és a jelen pontban meghatározott teljesítési időtartamra 
jön létre.  
 
A teljesítés időtartama, amely időtartamban megjelenő, jelen szerződés tárgya szerint meghatározott 
időszaki kiadványok teljesítésére – ezen belül az 1. sz. mellékletben alapján az egyes egyedileg megjelölt 
nyomtatott időszaki kiadványra meghatározott időintervallumban - az eladó köteles: 2017. január 01. – 
2017. december 31. 
 
4.2. Abban a jelen szerződés hatályba lépésekor a felek által előre nem látott esetben, ha valamely 
teljesítési körbe eső időszaki kiadvány kiadása, illetve terjesztése a teljesítés időtartama alatt megszűnne 
és erre tekintettel kereskedelmi forgalomban a végfogyasztók részére hozzá nem férhetővé válna, úgy a 
felek az erre vonatkozó részben a szerződés teljesítését érdekkörükön kívül eső és egyik félnek sem 
felróható okból lehetetlenültnek tekintik. E körülmény fennállását és elfogadását a felek kötelesek egymás 
részére kölcsönösen írásban megerősíteni. Ezen időszaki kiadvány szállítására az eladó a teljesítés 
lehetetlenné válásától kezdve nem köteles, a szerződés ellenértéke ennek megfelelően arányosan csökken. 
Eladó köteles az érintett időszaki kiadvány arányos szerződéses ellenértékét Vevő részére a teljesítés 
lehetetlenné válásától számított 30 napon belül visszatéríteni.     
 
Tekintettel arra, hogy minden egyes időszaki kiadvány egyedileg meghatározott termék, helyettesítő 
termék felajánlását vevő nem köteles elfogadni még abban az esetben sem, ha a kiadó vagy terjesztő / 
forgalmazó egy új időszaki kiadványt a megszűnt időszaki kiadvány helyébe lépő termékként definiál, 
reklámoz vagy tüntet fel.  
 
Jelen szerződés bármely okból és a szerződés teljesítési időtartamát megelőzően történt megszűnése 
esetében a szerződő felek a megszűnés időpontjáig teljesített szolgáltatásokkal kötelesek elszámolni, 
amelynek körében az eladó a részéről még nem teljesített szolgáltatások vevő által előre megfizetett 
ellenértékét köteles a szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül visszatéríteni.  
 
4.3. Bármely fél jogosult jelen szerződéstől a másik félhez intézett írásbeli értesítéssel és az ok írásbeli 
megjelölésével azonnali hatállyal elállni / azt felmondani a másik félre vonatkozóan, amennyiben a másik 
fél jelen szerződésből eredő kötelezettségeit lényegesen és súlyosan megszegte vagy jelen szerződésben 
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meghatározott erre okot szolgáltató körülmény bekövetkezik, és a szerződésszegést - amennyiben erre 
lehetőség van, azaz a szerződés hatályának fenntartását jogszabály nem zárja ki, illetve a tényszerűen 
bekövetkezett jogellenes állapot utólag szerződésszerűen orvosolható -  a másik fél általi felszólítás 
ellenére, annak kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül nem orvosolta. Az azonnali hatályú 
felmondás a szerződésszegésért való felelősséget nem zárja ki.  
 
5. Kötbér  
 
5.1.  Eladó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 

szerződést. [Ptk. 6:186 § (1) bekezdés] 
 

5.2.  Az Eladónak felróható okból történő késedelmes, illetve hibás teljesítés, vagy nem teljesítés 
esetén Eladó kötbér fizetésére köteles. A kötbér érvényesítésének feltétele, hogy a kötbér követelését 
megalapozó körülményt a vevő írásban közölje eladóval és ennek körében megfelelő határidő 
tűzésével felhívja arra, hogy szerződésszegésével kapcsolatos, kimentését megalapozó körülményeket 
írásban előadja.    

 
5.3. Amennyiben az eladó neki felróhatóan elmulasztja jelen szerződésben meghatározott 

kötelezettségeinek a teljesítési határidőben történő teljesítését, úgy vevő részére késedelmi kötbért 
fizetni köteles. A kötbér összege időarányosan kerül kiszámításra a teljesítésre szerződésszerűen 
meghatározott időpont és tényleges teljesítés időpontja közötti időtartam figyelembe vételével. 
Késedelmes teljesítés esetében a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt 
követő minden késedelemmel érintett naponként a késedelemmel érintett időszaki kiadvány nettó 
(ÁFA nélkül számított) vételárát alapul véve, annak öt százaléka. Amennyiben az eladó neki 
felróható okból minőségében hibásan teljesít, a vevő ugyanolyan mértékű hibás teljesítési kötbért 
követelhet, mint késedelmes teljesítés esetében, arra az időre, amely a minőségileg hibásnak már 
nem tekinthető időszaki kiadvány leszállításáig eltelt. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér 
maximális mértéke a késedelemmel vagy hibás teljesítéssel érintett időszaki kiadvány nettó (ÁFA 
nélkül számított) vételárának 20%-a.     

 
5.4. Amennyiben az eladónak felróható okból az 5.3./ pont szerinti késedelmes vagy hibás teljesítésre 

irányadóan követelhető kötbér mértéke meghaladja a maximálisan érvényesíthető mértéket, vagy 
egyébként az időszaki kiadvány szállítását eladó neki felróhatóan, jogos ok nélkül visszautasítja, 
úgy a vevő az érdekmúlás külön bizonyítása nélkül az eladóhoz intézett írásos nyilatkozattal elállhat 
az érintett időszaki kiadvány megvásárlásától és meghiúsulási kötbér követelésére jogosult. A 
meghiúsulási kötbér mértéke meghiúsulással érintett időszaki kiadvány nettó (ÁFA nélkül 
számított) vételárának 25%-a. A meghiúsulási kötbér követelése a teljesítés további követelését az 
ezzel érintett időszaki kiadvány esetében kizárja. Ugyanazon időszaki kiadványra vonatkoztatott 
késedelmi / hibás teljesítési kötbér az ugyanazon időszaki kiadványra vonatkoztatott meghiúsulási 
kötbérbe beszámít.   

 
5.5. Abban az esetben, ha a szerződés hatálya alatt az érvényesített vagy érvényesíthető késedelmi és 

meghiúsulási kötbér összesített mértéke meghaladja a teljes szerződéses ellenérték 25%-át, a vevő 
jogosult jelen szerződéstől teljes egészében, az érdekmúlás külön bizonyítása nélkül elállni és 
meghiúsulási kötbért követelni. A kötbér mértéke teljes szerződéses ellenérték 30%-a. A jelen 
szerződéstől való elállás címén követelhető kötbér mértékébe az 5.3./ és 5.4./ pontban foglaltak 
szerinti, már érvényesített vagy követelhető kötbér beszámít. A teljes szerződéstől való elállás a 
teljesítés további követelését kizárja.    

 
5.6. Felek a szerződésszegésből eredő jogkövetkezmények iránti felelősségük alól annyiban 

mentesülnek, amennyiben az ok-okozati összefüggésben áll olyan előre nem látható és a felek által 
elháríthatatlan rendkívüli eseménnyel, amely vis maiornak minősül (háború, polgárháború, 
földrengés, természeti csapás, rendkívüli időjárás stb.). A vis maiorral érintett fél köteles a másik 
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felet a vis maior bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről haladéktalanul értesíteni. A vis maiornak 
minősülő körülményt és szerződésszegéssel kapcsolatos ok-okozati összefüggését a vis maiorra 
hivatkozó félnek kell bizonyítania. A vis maiorra okot adó körülmény időtartama alatt és annak 
elhárultával a teljesítés mikéntjéről, a teljesítéshez fűződő további érdekükről a felek kötelesek – 
lehetőség szerint - egymással egyeztetni. A vis maior körülményeivel, a szerződésszerű teljesítésre 
gyakorolt következményeivel kapcsolatos vita esetén – amennyiben a vis maior helyzet ezt lehetővé 
teszi - a felek kikérik a székhelyük szerint illetékes kereskedelmi kamarák írásbeli álláspontját.  

 
6. Vegyes rendelkezések 
 
6.1.    Kapcsolattartás 

 
a./ Vevő részéről kapcsolattartása jogosultak, az alábbiak szerint meghatározott ügykörben:  
 
Megrendelések leadása, kiszállítása, átadás-átvétele, a megrendeléssel kapcsolatos minőségi és 
mennyiségi kifogások bejelentése: 

 
név………..; telephely:…….; beosztás:……………; telefon:………; e-mail:.. 
 
név………..; telephely:……..; beosztás:……………; telefon:………; e-mail:.. 
 
Számlázási, számviteli, a szerződéses ellenérték megfizetésével kapcsolatos kérdéskör: 
 
név………..; beosztás:……………; telefon:………; e-mail:.. 
 
Fenti személyek jogosultsága a szerződés módosítására, megszüntetésére nem terjed ki. 

 

 A vevő részéről a szerződésessel összefüggésben jognyilatkozat tételére teljes jogkörrel rendelkező 
képviselők: 
 
név………..; beosztás:……………; telefon:………; e-mail:.. 
 
b./ Eladó részéről kapcsolattartása jogosultak, az alábbiak szerint meghatározott ügykörben:  
 
Megrendelések leadása, kiszállítása, átadás-átvétele, a megrendeléssel kapcsolatos minőségi és 
mennyiségi kifogások bejelentése: 

 
név………..; beosztás:……………; telefon:………; e-mail:.. 
 
név………..; beosztás:……………; telefon:………; e-mail:.. 
 
Számlázási, számviteli, a szerződéses ellenérték megfizetésével kapcsolatos kérdéskör: 
 
név………..; beosztás:……………; telefon:………; e-mail:..; fax:…. 
 
Fenti személyek jogosultsága a szerződés módosítására, megszüntetésére nem terjed ki. 

 

Eladó részéről a szerződésessel összefüggésben jognyilatkozat tételére teljes jogkörrel rendelkező 
képviselők: 
 
név………..; beosztás:……………; telefon:………; e-mail:..; fax…. 
 

6.2.  Amennyiben a kapcsolattartásra megjelölt személyek vonatkozásában változás áll be, erről a 
tényről felek egymást írásban értesítik. A szerződő felek közötti kapcsolattartás körében tett 
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nyilatkozatok vita esetén kizárólag írásban tekinthetőek érvényesen létrejöttnek. Jelen szerződés 
bárminemű módosítására, kiegészítésére vagy megszüntetésére irányuló, vagy azt eredményező 
jognyilatkozat kizárólag írásban tehető meg, és a felek cégjegyzésre / aláírásra jogosult képviselőinek 
cégszerű / szervezeti képviselői minőségben történő aláírásával érvényes. A szerződő felek a 
kapcsolattartás körében kölcsönösen elfogadják a 6.2./ szerint meghatározott e-mailt, továbbá faxot 
vagy postai utat, amelyeken tett nyilatkozatot írásban megtett nyilatkozatnak tekintik. Postai 
kézbesítés esetében az átvétel időpontja a postai kézbesítés időpontja, e-mail vagy fax esetében az 
elküldés időpontja. 

 
6.3.   A szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ban foglaltak betartásával kerülhet sor. 
 
6.4.  A Kbt. 136. § (2) bekezdése szerint 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. 
 

6.5.  A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik tárgyalásos egyeztetés útján 
rendezni, amelynek kapcsán bármelyik fél kérheti az egyeztetés lényegének jegyzőkönyvben történő 
dokumentálását. Amennyiben az egyeztetés bármelyik fél írásbeli kezdeményezésétől számított 30 
(harminc) napon belül nem vezet eredményre, a felek jogvitájuk esetére értékhatártól függően az Egri 
Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

  
6.6.  Vevő a Kbt. 143. § (2) bekezdés előírása alapján köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-

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

 
6.7.  Vevő a Kbt. 143. § (3) bekezdés előírása alapján jogosult és egyben köteles a szerződést írásban 

felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:  

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

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

 
6.8.  A szerződő felek kölcsönösen kötelesek jelen szerződéses jogviszonnyal összefüggő, illetve 

teljesítése körében tudomásukra jutott adatokat és információkat üzleti titokként, illetve a működési 
körükre irányadó jogszabályok szerinti titokként megőrizni és kezelni, azokat csak a másik fél írásbeli 
hozzájárulása által meghatározott körben adhatják ki 3. személyek részére, kivéve, ha bármelyik 
szerződő felet az adat vagy információ kiadására, illetve nyilvánosságra hozatalára jogszabályi előírás 
kötelezi az abban meghatározott terjedelemben, körben, módon és feltételek szerint. 

  
6.9.  A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés bármely rendelkezésének 

érvénytelensége esetében az érvénytelen részt tárgyalásos úton megkísérlik olyan érvényes és 
kölcsönösen elfogadott rendelkezéssel pótolni, amely jelen szerződés megkötésére vezető akaratukkal 
nem áll ellentétben, kivéve, ha a részbeni érvénytelenség azért nem orvosolható, mert az érvénytelen 
rész nélkül a felek egymással nem kötöttek volna szerződést vagy az érvénytelenség pótlását 
jogszabály kizárja.  

 
6.10. A szerződő felek megállapodnak a hallgatólagos jogfeladás tilalmában, amely szerint jelen 

szerződés megszegéséből eredő bármely jogkövetkezmény valamelyik fél általi alkalmazásának vagy 
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érvényesítésének késedelme vagy hiánya nem jelenti azt, hogy a szerződő fél a jogkövetkezmény 
alkalmazásáról vagy érvényesítéséről hallgatólagosan lemondott volna, vagy az a szerződés teljesítése 
körében kölcsönösen elfogadott gyakorlattá válna vagy ilyennek lenne tekinthető.  

 
6.11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt., a Ptk. és a vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései irányadóak.  
 
6.12. Eladó ügyvezetője/képviselője jelen okirat aláírásával nyilatkozik, hogy – az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § 1 b) pontja alapján – az általa képviselt társaság átlátható szervezetnek minősül. 

 
 
Szerződő felek jelen szerződést – mely …. darab eredeti egymással megegyező példányban készült - 
elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott 
helyen és időben jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Kelt, (év), (hó), (nap) 
 
 
 
 
 _______________________________ ______________________________ 
 Eladó Vevő  
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IV.  FEJEZET 
IRATMINTÁK 
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1. számú iratminta 

 
AJÁNLATI EL ŐLAP 

 
AZ AJÁNLATTEVŐ 

KAPCSOLATTARTÓIRÓL, KÉPVISELŐJÉRŐL, CÉGES ADATAIRÓL SZÓLÓ 
NYILATKOZATA  

 

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: BSK-02 
A szerződés tárgya: Magyar és idegen nyelvű nyomtatott időszaki kiadványok ajánlatkérő részére 
történő értékesítése, illetve szállítása 
 
**Ajánlattev ő neve/közös ajánlattevő konzorcium* neve: (Kérjük kitölteni) 
**Közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég neve*: (Kérjük kitölteni) 
**Ajánlattev ő /közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég* 
székhelye/lakóhelye*: (Kérjük kitölteni) 

**Közös ajánlattevői csoporttag/csoporttagok* neve, címe: (Kérjük kitölteni) 
 
Alulírott ……………………….. (név), a/az ……………………………… (ajánlattevő/közös ajánlattevő 
nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég*) képviselőjeként az alábbiak szerint nyilatkozom 
kapcsolattartóinkról, képviselőnkről, céges adatainkról: 
 

Ajánlattevő részéről a közbeszerzési eljárás 
során kapcsolattartó személy neve (Kérjük kitölteni) 

Kapcsolattartó személy telefonszáma (Kérjük kitölteni) 

Kapcsolattartó személy telefaxszáma (Kérjük kitölteni) 

Kapcsolattartó személy e-mail címe (Kérjük kitölteni) 

A Szerződés aláírása során ajánlattevőt 
képviseli név 

(Kérjük kitölteni) 

A szerződés teljesítése során ajánlattevő 
részéről kapcsolattartó személy neve (Kérjük kitölteni) 

Kapcsolattartó személy telefonszáma (Kérjük kitölteni) 

Kapcsolattartó személy telefaxszáma (Kérjük kitölteni) 

Ajánlattevő cégjegyzékszáma (Kérjük kitölteni) 

Cégbíróság (Kérjük kitölteni) 

Statisztikai számjel (Kérjük kitölteni) 

Ajánlattevő adószáma (Kérjük kitölteni) 

Ajánlattevő által a szerződéskötéshez 
megadott bankszámlaszám 

(Kérjük kitölteni) 

 
Kelt, (év, hó, nap) 
(Kérjük kitölteni)                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                              ………………………………… 

Cégszerű aláírás 
 (név, beosztás) 

 
*(a megfelelőt kérjük meghagyni, a nem megfelelőt kérjük kihúzni vagy kitörölni) 
**(közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég nevét és címét meg kell 
adni és közös ajánlattevők csoportjának valamennyi tagját minden nyilatkozaton meg kell nevezni és címét meg kell adni)  
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2. számú iratminta 

 
 

FELOLVASÓLAP 
 
 
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: BSK-02 
A szerződés tárgya: Magyar és idegen nyelvű nyomtatott időszaki kiadványok ajánlatkérő részére 
történő értékesítése, illetve szállítása 
 
Alulírott ……………………….. (név), a/az ……………………………… (ajánlattevő/ közös ajánlattevő 
nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég*) képviselőjeként az alábbiak szerint nyilatkozom az 
ajánlattevő/közös ajánlattevők képviseletében eljárni jogosult konzorciumvezető cég* nevéről, címéről 
(székhelyéről, lakhelyéről), a közös ajánlattevői csoport tagjainak nevéről* és az értékelési szempontok 
vonatkozásában tett ajánlatunkról: 
 
 
**Ajánlattev ő neve/közös ajánlattevő konzorcium* neve: (Kérjük kitölteni) 
**Közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég neve*: (Kérjük kitölteni) 
**Ajánlattev ő /közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég* 
székhelye/lakóhelye*: (Kérjük kitölteni) 

**Közös ajánlattevői csoporttag/csoporttagok* neve, címe: (Kérjük kitölteni) 
 
 

1. számú rész  
(idegen nyelvű időszaki kiadványok) 

Ajánlati ár (nettó HUF / 
szerződéses időtartam) 

(Kérjük kitölteni) 

2. számú rész  
(magyar nyelvű időszaki kiadványok) 

Ajánlati ár (nettó HUF / 
szerződéses időtartam) 

(Kérjük kitölteni) 

3. számú rész  
(magyar nyelvű időszaki kiadványok - 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
települései) 

Ajánlati ár (nettó HUF / 
szerződéses időtartam) 

(Kérjük kitölteni) 

4. számú rész  
[regionális (helyi) hírlapok] 

Ajánlati ár (nettó HUF / 
szerződéses időtartam) 

(Kérjük kitölteni) 

 
 
Kelt, (év, hó, nap)                                      
(Kérjük kitölteni)                          
   
        
 

………………………………… 
   Cégszerű aláírás 
    (név, beosztás) 

 
 
 
 
*(a megfelelőt kérjük meghagyni, a nem megfelelőt kérjük kihúzni vagy kitörölni) 
**(közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég nevét és címét meg kell 
adni és közös ajánlattevők csoportjának valamennyi tagját minden nyilatkozaton meg kell nevezni és címét meg kell adni)  
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3./1. számú iratminta 

 
RÉSZLETEZŐ ÁRTÁBLÁZAT 

AZ 1. SZÁMÚ RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN 
(idegen nyelvű időszaki kiadványok szállítása) 

 
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: BSK-02 
A szerződés tárgya: Magyar és idegen nyelvű nyomtatott időszaki kiadványok ajánlatkérő részére 
történő értékesítése, illetve szállítása 
 
**Ajánlattev ő neve/közös ajánlattevő konzorcium* neve: (Kérjük kitölteni) 
**Közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég neve*: (Kérjük kitölteni) 
**Ajánlattev ő /közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég* 
székhelye/lakóhelye*: (Kérjük kitölteni) 

**Közös ajánlattevői csoporttag/csoporttagok* neve, címe: (Kérjük kitölteni) 
 
Alulírott ……………………….. (név), a/az ……………………………… (ajánlattevő/közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég*) képviselőjeként az alábbiak szerint adom 
meg - a felolvasólap tartalmával összhangban - a nettó ajánlati ár részletezését: 

 

sorszám 
Idegen nyelvű időszaki kiadvány 

megnevezése ISSN 
Ajánlati ár  

(nettó HUF / szerződéses 
időtartam) 

1 Anna 0937-3527 (Kérjük kitölteni) 

2 Azzuro   (Kérjük kitölteni) 

3 Bild der Frau (Német)   (Kérjük kitölteni) 

4 Britain 1757-9732 (Kérjük kitölteni) 

5 Davaj   (Kérjük kitölteni) 

6 
English teaching 
 professional 

1362-5276 (Kérjük kitölteni) 

7 Ensemble 0997-0274 (Kérjük kitölteni) 

8 Good Housekeeping 0017-209X (Kérjük kitölteni) 

9 Kleines Volk: LUX+Join in   (Kérjük kitölteni) 

10 
Labores Del Hogar: Punto de cruz 
(Spanyol) 

0047-3863 (Kérjük kitölteni) 

11 Lenas Patchwork   (Kérjük kitölteni) 

12 Let's Start!   (Kérjük kitölteni) 

13 Marie Claire Idees (Francia) 0025-3049 (Kérjük kitölteni) 

14 Muchachos   (Kérjük kitölteni) 

15 National Geographic (USA) 0027-9358 (Kérjük kitölteni) 

16 Oggitalia   (Kérjük kitölteni) 

17 Ottobre Design Kids   (Kérjük kitölteni) 

18 People (angol) 0093-7673 (Kérjük kitölteni) 

19 Ragazzi 0766-0707 (Kérjük kitölteni) 

20 Ready for English 1260-1578 (Kérjük kitölteni) 

21 Teen 0766-0731 (Kérjük kitölteni) 

22 Todos amigos    (Kérjük kitölteni) 

23 Town&Country 0040-9952 (Kérjük kitölteni) 

24 Tutti insieme  0984-1466 (Kérjük kitölteni) 
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25 Vamos! 1260-156X (Kérjük kitölteni) 

26 Vogue (Amerikai) 0042-8000 (Kérjük kitölteni) 

27 Zusammen   (Kérjük kitölteni) 

Ajánlati ár összesen az 1. számú rész vonatkozásában  
(nettó HUF / szerződéses időtartam):  

(Kérjük kitölteni) 

 
 
 

Kelt, (év, hó, nap)                                                                                                                  
(Kérjük kitölteni) 
                    
 
 ………………………………… 
 Cégszerű aláírás 
  (név, beosztás) 
 
 
 
 
 
*(a megfelelőt kérjük meghagyni, a nem megfelelőt kérjük kihúzni vagy kitörölni) 
**(közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég nevét és címét meg kell 
adni és közös ajánlattevők csoportjának valamennyi tagját minden nyilatkozaton meg kell nevezni és címét meg kell adni)  
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3./2. számú iratminta 

 
RÉSZLETEZŐ ÁRTÁBLÁZAT 

A 2. SZÁMÚ RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN 
(magyar nyelvű időszaki kiadványok szállítása) 

 
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: BSK-02 
A szerződés tárgya: Magyar és idegen nyelvű nyomtatott időszaki kiadványok ajánlatkérő részére 
történő értékesítése, illetve szállítása 
 
**Ajánlattev ő neve/közös ajánlattevő konzorcium* neve: (Kérjük kitölteni) 
**Közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég neve*: (Kérjük kitölteni) 
**Ajánlattev ő /közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég* 
székhelye/lakóhelye*: (Kérjük kitölteni) 

**Közös ajánlattevői csoporttag/csoporttagok* neve, címe: (Kérjük kitölteni) 
 
Alulírott ……………………….. (név), a/az ……………………………… (ajánlattevő/közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég*) képviselőjeként az alábbiak szerint adom 
meg - a felolvasólap tartalmával összhangban - a nettó ajánlati ár részletezését: 

 

sorszám 
Magyar nyelvű időszaki kiadvány 

megnevezése ISSN 
Ajánlati ár  

(nettó HUF / szerződéses 
időtartam) 

1 3. évezred 1785-5683 (Kérjük kitölteni) 

2 3. évezred extra 1785-5683 (Kérjük kitölteni) 

3 5perc angol  2061-2109 (Kérjük kitölteni) 

4 168 óra  0864-8581 (Kérjük kitölteni) 

5 Adó  0238-3950 (Kérjük kitölteni) 

6 Adókódex  1219-316X (Kérjük kitölteni) 

7 Alföld 0401-3174 (Kérjük kitölteni) 

8 Alkotmánybírósági szemle 2061-5582 (Kérjük kitölteni) 

9 Antik tanulmányok  0003-567X (Kérjük kitölteni) 

10 Autó magazin 0864-8492 (Kérjük kitölteni) 

11 Barikád: az új erő lapja 2060-873X (Kérjük kitölteni) 

12 Bélyegvilág 1218-1242 (Kérjük kitölteni) 

13 Best 1588-418X (Kérjük kitölteni) 

14 Blikk 1785-4830 (Kérjük kitölteni) 

15 Blikk nők 1786-7436 (Kérjük kitölteni) 

16 Blikk nők otthon és kert 2061-3032 (Kérjük kitölteni) 

17 Bor és piac  1586-6688 (Kérjük kitölteni) 

18 Borászati füzetek 
 

(Kérjük kitölteni) 

19 Bravo 1216-0776 (Kérjük kitölteni) 

20 
Chip : számítástechnika  
& kommunikáció 

1786-0741 (Kérjük kitölteni) 

21 Cinemánia-mozimánia 2061-4080 (Kérjük kitölteni) 

22 Családi jog 1589-7516 (Kérjük kitölteni) 

23 Családi lap 0133-1868 (Kérjük kitölteni) 

24 Diéta és fittness 1585-0587 (Kérjük kitölteni) 

25 Digitális fotó magazin  1587-7280 (Kérjük kitölteni) 

26 (Disney) Hercegnők magazin 1589-4592 (Kérjük kitölteni) 
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27 Édes anyanyelvünk  0139-0457 (Kérjük kitölteni) 

28 Élet és tudomány  0013-6077 (Kérjük kitölteni) 

29 Élet és Irodalom 0424-8848 (Kérjük kitölteni) 

30 Elixír (Új Elixir Magazin) 1587-3048 (Kérjük kitölteni) 

31 Európai jog 1587-2769 (Kérjük kitölteni) 

32 Ezermester 2000 1585-7372 (Kérjük kitölteni) 

33 Figyelő 0015-086X (Kérjük kitölteni) 

34 Figyelő Top 200 2061-3490 (Kérjük kitölteni) 

35 Figyelő trend  1587-1878 (Kérjük kitölteni) 

36 Filmvilág 0428-3872 (Kérjük kitölteni) 

37 A földgömb 1215-8690 (Kérjük kitölteni) 

38 Forrás 0133-056X (Kérjük kitölteni) 

39 Fotóművészet 0532-3010 (Kérjük kitölteni) 

40 Galaktika 0133-2430 (Kérjük kitölteni) 

41 GameStar 1787-9027 (Kérjük kitölteni) 

42 Garfield 0865-5391 (Kérjük kitölteni) 

43 Gazdaság és jog 1217-2464 (Kérjük kitölteni) 

44 Geo 1787-2723 (Kérjük kitölteni) 

45 Gerenda házak 2069-0569 (Kérjük kitölteni) 

46 Gombolyag magazin 2064-9665 (Kérjük kitölteni) 

47 Gyógypedagógiai szemle 0133-1108 (Kérjük kitölteni) 

48 Hadtörténelmi közlemények 0017-6540 (Kérjük kitölteni) 

49 Haszon 1589-5548 (Kérjük kitölteni) 

50 Helikon 0017-999X (Kérjük kitölteni) 

51 Hello! (magyar nyelvű) 
 

(Kérjük kitölteni) 

52 HelloBaby! Magazin 2060-3882 (Kérjük kitölteni) 

53 Hetek  1418-0979 (Kérjük kitölteni) 

54 Heti válasz  1587-0804 (Kérjük kitölteni) 

55 Hitel  0238-9908 (Kérjük kitölteni) 

56 Honismeret 0324-7627 (Kérjük kitölteni) 

57 Hot magazin 1788-2192 (Kérjük kitölteni) 

58 HVG  1217-9647 (Kérjük kitölteni) 

59 Interpress Magazin 0133-1639 (Kérjük kitölteni) 

60 Irodalmi magazin 2063-8019 (Kérjük kitölteni) 

61 Irodalomtörténet 0324-4970 (Kérjük kitölteni) 

62 Iskolakultúra 1215-5233 (Kérjük kitölteni) 

63 Jegyző és közigazgatás 1589-3383 (Kérjük kitölteni) 

64 Jelenkor   0447-6425 (Kérjük kitölteni) 

65 Joy 1417-2518 (Kérjük kitölteni) 

66 Képmás 1586-4235 (Kérjük kitölteni) 

67 Kertbarát magazin 0133-9435 (Kérjük kitölteni) 

68 Kertészet és szőlészet  0023-0677 (Kérjük kitölteni) 

69 Kiskegyed  1215-7414 (Kérjük kitölteni) 

70 Kismama magazin  0865-1035 (Kérjük kitölteni) 

71 Közgazdasági szemle 0023-4346 (Kérjük kitölteni) 

72 
Közigazgatási gazdasági 
döntvénytár 

1215-9425 (Kérjük kitölteni) 

73 Kreatív Horgolás 2416-1845 (Kérjük kitölteni) 

74 Kreatív Keresztszemes  2416-1853 (Kérjük kitölteni) 
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75 Kreatív Kötés 2416-1845 (Kérjük kitölteni) 

76 Kritika 0324-7775 (Kérjük kitölteni) 

77 A kutya 0133-1787 (Kérjük kitölteni) 

78 Lakáskultúra 0047-391X (Kérjük kitölteni) 

79 Látkép 1787-7725 (Kérjük kitölteni) 

80 Lovas nemzet  1416-2377 (Kérjük kitölteni) 

81 Magyar Burda 1787-243X (Kérjük kitölteni) 

82 Magyar demokrata 1417-6432 (Kérjük kitölteni) 

83 Magyar fórum 0865-3909 (Kérjük kitölteni) 

84 Magyar jog 0025-0147 (Kérjük kitölteni) 

85 Magyar hírlap (napilap) 1786-478X (Kérjük kitölteni) 

86 Magyar horgász  0133-2112 (Kérjük kitölteni) 

87 Magyar idők (Napi Gazdaság volt) 2416-2345 (Kérjük kitölteni) 

88 Magyar könyvszemle 0025-0171 (Kérjük kitölteni) 

89 Magyar krónika 2064-7409 (Kérjük kitölteni) 

90 Magyar napló 0865-2910 (Kérjük kitölteni) 

91 Magyar narancs  1586-0647 (Kérjük kitölteni) 

92 Magyar nemzet (napilap) 0237-3793 (Kérjük kitölteni) 

93 Magyar nyelv 0025-0228 (Kérjük kitölteni) 

94 Magyar nyelvőr  0025-0236 (Kérjük kitölteni) 

95 Magyar paedagógia 0025-0260 (Kérjük kitölteni) 

96 Magyar sakkvilág 1589-7184 (Kérjük kitölteni) 

97 Magyar tudomány  0025-0325 (Kérjük kitölteni) 

98 Méhészet 0465-6016 (Kérjük kitölteni) 

99 Men's Health 1785-1238 (Kérjük kitölteni) 

100 Motor revü / 0865-4131 (Kérjük kitölteni) 

101 Mozgó világ  0324-4601 (Kérjük kitölteni) 

102 Muzsika 0027-5336 (Kérjük kitölteni) 

103 My Little Pony 
 

(Kérjük kitölteni) 

104 National Geographic Magyarország 1589-3669 (Kérjük kitölteni) 

105 Nemzeti sport (napilap) 0866-2517 (Kérjük kitölteni) 

106 Népszava (napilap) 0133-1701 (Kérjük kitölteni) 

107 Nimród vadászújság 0549-494X (Kérjük kitölteni) 

108 Nők lapja  1419-5488 (Kérjük kitölteni) 

109 Nők lapja egészség / 1788-7127 (Kérjük kitölteni) 

110 Nők lapja évszakok 1585-373X (Kérjük kitölteni) 

111 Nők lapja ezotéria 1789-5820 (Kérjük kitölteni) 

112 Nők lapja konyha  1589-9802 (Kérjük kitölteni) 

113 Nők lapja psziché 2061-5175 (Kérjük kitölteni) 

114 Az otthon 0865-2007 (Kérjük kitölteni) 

115 Otthonok és kertek 2061-635X (Kérjük kitölteni) 

116 Óvodai nevelés 0133-1477 (Kérjük kitölteni) 

117 Ötlet mozaik 1419-0087 (Kérjük kitölteni) 

118 Panoráma 3. évezred 2062-6371 (Kérjük kitölteni) 

119 PC World 1785-4717 (Kérjük kitölteni) 

120 Pesti műsor  1219-4743 (Kérjük kitölteni) 

121 Praktika 1588-5518 (Kérjük kitölteni) 

122 Príma konyha magazin 1587-1347 (Kérjük kitölteni) 

123 Rubicon 0865-6347 (Kérjük kitölteni) 
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124 Spider-Man magazin 2064-4744 (Kérjük kitölteni) 

125 Sportime magazin 1788-0726 (Kérjük kitölteni) 

126 Stahl magazin 2060-8195 (Kérjük kitölteni) 

127 Story 1419-0354 (Kérjük kitölteni) 

128 Szabad föld 0133-0950 (Kérjük kitölteni) 

129 Századok  0039-8098 (Kérjük kitölteni) 

130 Széplak 1416-1540 (Kérjük kitölteni) 

131 Szitakötő 1789-4672 (Kérjük kitölteni) 

132 A tanító 0496-8387 (Kérjük kitölteni) 

133 Természet világa 0040-3717 (Kérjük kitölteni) 

134 Természetbúvár  0866-1510 (Kérjük kitölteni) 

135 Természetgyógyász magazin 1219-4557 (Kérjük kitölteni) 

136 (Természetjáró) turista magazin 2063-7586 (Kérjük kitölteni) 

137 Területi statisztika 0018-7828 (Kérjük kitölteni) 

138 Tiszatáj 0133-1167 (Kérjük kitölteni) 

139 Történelmi szemle 0040-9634 (Kérjük kitölteni) 

140 Új pedagógiai szemle  1215-1807 (Kérjük kitölteni) 

141 Valóság  0324-7228 (Kérjük kitölteni) 

142 Vasárnapi Hírek 0237-0638 (Kérjük kitölteni) 

143 Vendéglátás 0133-3550 (Kérjük kitölteni) 

144 Vezetéstudomány 0133-0179 (Kérjük kitölteni) 

145 Vidék íze  1787-2979 (Kérjük kitölteni) 

146 Zöld újság 1785-4911 (Kérjük kitölteni) 

147 Zseb Garfield 
 

(Kérjük kitölteni) 

Ajánlati ár összesen a 2. számú rész vonatkozásában  
(nettó HUF / szerződéses időtartam):  

(Kérjük kitölteni) 

 
 

Kelt, (év, hó, nap)                                                                                                                  
(Kérjük kitölteni) 
                    
 
 ………………………………… 
 Cégszerű aláírás 
  (név, beosztás) 
 
 
 
*(a megfelelőt kérjük meghagyni, a nem megfelelőt kérjük kihúzni vagy kitörölni) 
**(közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég nevét és címét meg kell 
adni és közös ajánlattevők csoportjának valamennyi tagját minden nyilatkozaton meg kell nevezni és címét meg kell adni)  
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3./3. számú iratminta 
 

RÉSZLETEZŐ ÁRTÁBLÁZAT 
A 3. SZÁMÚ RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN 

[magyar nyelvű időszaki kiadványok szállítása –  
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR)] 

 
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: BSK-02 
A szerződés tárgya: Magyar és idegen nyelvű nyomtatott időszaki kiadványok ajánlatkérő részére 
történő értékesítése, illetve szállítása 
 
**Ajánlattev ő neve/közös ajánlattevő konzorcium* neve: (Kérjük kitölteni) 
**Közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég neve*: (Kérjük kitölteni) 
**Ajánlattev ő /közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég* 
székhelye/lakóhelye*: (Kérjük kitölteni) 

**Közös ajánlattevői csoporttag/csoporttagok* neve, címe: (Kérjük kitölteni) 
 
Alulírott ……………………….. (név), a/az ……………………………… (ajánlattevő/közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég*) képviselőjeként az alábbiak szerint adom 
meg - a felolvasólap tartalmával összhangban - a nettó ajánlati ár részletezését: 
 

sorszám 
Magyar nyelvű időszaki kiadvány 

megnevezése 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) 

ISSN 
Ajánlati ár  

(nettó HUF / 
szerződéses időtartam)  

1 168 óra - közéleti hetilap 0864-8581 (Kérjük kitölteni) 

2 
3. évezred - a felfedezések, a tudomány és 
a technika magazinja 

1785-5683 (Kérjük kitölteni) 

3 5 perc angol 2061-2109 (Kérjük kitölteni) 

4 
A falu - a vidékfejlesztők és 
környezetgazdák folyóirat 

0237-4323 (Kérjük kitölteni) 

5 A Kutya - a MEOE kinológiai folyóirata 0133-1787 (Kérjük kitölteni) 

6 
A mi otthonunk - szép lakás, szép ház, 
szép kert  

1585-6445 (Kérjük kitölteni) 

7 

Állatvilág- A Fővárosi Állat- és 
Növénykert és a Magyar 
Természettudományi Múzeum 
ismeretterjesztő magazinja 

2064-5171 (Kérjük kitölteni) 

8 
Autó Bild Magyarország - magazin 
autósoknak  

1786-1071 (Kérjük kitölteni) 

9 
Autó-motor - magazin autósoknak, 
motorosoknak  

0864-8492 (Kérjük kitölteni) 

10 Az autó magazin - folyóirat autósoknak  0005-0792 (Kérjük kitölteni) 

11 Barbie - gyerekmagazin 0865-2007 (Kérjük kitölteni) 

12 Biga-Csiga 1219-7432 (Kérjük kitölteni) 

13 Blikk Nők 1786-7435 (Kérjük kitölteni) 

14 Blikk nők konyha - a mi receptjeink 2060-5579 (Kérjük kitölteni) 

15 
Bor és piac - szőlészettel és borászattal 
foglalkozó szaklap 

1216-528X (Kérjük kitölteni) 

16 
Bravó - nemzetközi zenei és ifjúsági 
magazin 

1216-0076 (Kérjük kitölteni) 

17 Buci Maci 0866-2452 (Kérjük kitölteni) 
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18 
Chip - számítástechnika & kommunikáció, 
DVD -vel  

0864-9421 (Kérjük kitölteni) 

19 
Cinemánia-Mozimánia - filmkedvelők 
lapja 

2061-408X (Kérjük kitölteni) 

20 Cosmopolitan - magazin nőknek 1417-2542 (Kérjük kitölteni) 

21 Családi lap - Magyar Vöröskereszt lapja  0133-1868 (Kérjük kitölteni) 

22 
Diéta&Fitness - közérzet, életmód, 
egészség, ragyogás 

1585-0587 (Kérjük kitölteni) 

23 
Digitális fotó magazin - a fényképezés 
barátainak lapja  

1587-7280 (Kérjük kitölteni) 

24 Dörmögő Dömötör - kulturális gyereklap 0230-1032 (Kérjük kitölteni) 

25 Élet és tudomány - a TIT hetilapja 0013-6077 (Kérjük kitölteni) 

26 Elle Magyarország - női divatmagazin 1587-5547 (Kérjük kitölteni) 

27 Epizód - a tévésztárok magazinja 
 

(Kérjük kitölteni) 

28 Éva- női divatmagazin 1788-6872 (Kérjük kitölteni) 

29 Ezermester 2000 - kreatív otthonteremtés 1585-7972 (Kérjük kitölteni) 

30 Fanny - nőknek szóló heti magazin 1785-0827 (Kérjük kitölteni) 

31 Fanny konyha 1788-9561 (Kérjük kitölteni) 

32 Filmvilág- filmművészeti folyóirat 0428-3872 (Kérjük kitölteni) 

33 Földgömb 1215-8690 (Kérjük kitölteni) 

34 
Galaktika- tudományos-fantasztikus 
antológia 

0133-2430 (Kérjük kitölteni) 

35 
GameStar- Európa legolvasottabb gamer 
magazinja 

1787-9027 (Kérjük kitölteni) 

36 Garfield - képregény gyermekeknek 0865-5391 (Kérjük kitölteni) 

37 Geo- a világot felfedezni és megérteni 1787-2723 (Kérjük kitölteni) 

38 
Glamour- vezető nemzetközi stílus 
magazin 

1785-9972 (Kérjük kitölteni) 

39 Gombolyag 2064-9665 (Kérjük kitölteni) 

40 Haszon - gazdasági magazin 1589-5548 (Kérjük kitölteni) 

41 Hello, baby! Magazin 2060-3282 (Kérjük kitölteni) 

42 Herbáció - népgyógyászati receptmagazin 1788-0815 (Kérjük kitölteni) 

43 Hercegnők - gyermekmagazin 1589-4592 (Kérjük kitölteni) 

44 Heti válasz  1587-0804 (Kérjük kitölteni) 

45 Horoszkóp - magyar asztrológiai havilap 1219-2511 (Kérjük kitölteni) 

46 Hvg - gazdasági, politikai hírmagazin 1217-9647 (Kérjük kitölteni) 

47 In Style 2060-629X (Kérjük kitölteni) 

48 IPM - nemzetközi hírmagazin 0133-1639 (Kérjük kitölteni) 

49 
Ízek és érzések - egészségtudatos 
táplálkozás és életmód 

2061-2052 (Kérjük kitölteni) 

50 Jamie magazin 2415-9816 (Kérjük kitölteni) 

51 
Joy - kapcsolatok, karrier, szépségápolás, 
divat 

1417-2518 (Kérjük kitölteni) 

52 Kapu - a magyarság lapja 0238-888X (Kérjük kitölteni) 

53 
Képes sport - hetente megjelenő 
sportmagazin 

1589-9284 (Kérjük kitölteni) 

54 Kertbarát magazin 0133-9435 (Kérjük kitölteni) 

55 Kerti kalendárium 0864-7852 (Kérjük kitölteni) 

56 Kiskegyed - 1215-7414 (Kérjük kitölteni) 

57 Kiskegyed konyhája 1215-7414 (Kérjük kitölteni) 
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58 Kismama - babavárástól az óvodáig 0865-1035 (Kérjük kitölteni) 

59 
Kistermelők lapja - mezőgazdasági 
folyóirat 

0238-9533 (Kérjük kitölteni) 

60 Kreatív horgolás 2416-1845 (Kérjük kitölteni) 

61 Kreatív keresztszemes 2416-1853 (Kérjük kitölteni) 

62 Kreatív kötés 2416-1837 (Kérjük kitölteni) 

63 
Lakáskultúra - Házak és kertek 
melléklettel 

0047-391X (Kérjük kitölteni) 

64 Lovas élet - verseny, hobbi, tenyésztés 1419-5526 (Kérjük kitölteni) 

65 Magyar Burda 1787-243X (Kérjük kitölteni) 

66 Magyar demokrata 1417-6432 (Kérjük kitölteni) 

67 
Magyar horgász - a MOHSZ hivatalos 
lapja 

0133-2112 (Kérjük kitölteni) 

68 Marie Claire - női divatmagazin 1788-862X (Kérjük kitölteni) 

69 
Meglepetés - nőknek szóló - színes női 
heti magazin 

1218-6848 (Kérjük kitölteni) 

70 Méhészet - szakmai havilap 0465-6016 (Kérjük kitölteni) 

71 Men’s Health - férfi életmód magazin 1785-1238 (Kérjük kitölteni) 

72 Motorrevü - a vezető motoros magazin 0865-4131 (Kérjük kitölteni) 

73 My Little Pony - gyermekmagazin 1788-9677 (Kérjük kitölteni) 

74 
National Geographic Magyarország - 
ismeretterjesztő magazin 

1589-3669 (Kérjük kitölteni) 

75 Nimród - vadászújság 0549-494X (Kérjük kitölteni) 

76 Nők lapja - heti női magazin 1419-5488 (Kérjük kitölteni) 

77 
Nők lapja egészség - egészséges életmód 
magazin 

1788-7127 (Kérjük kitölteni) 

78 Nők lapja évszakok - női életmódmagazin 1585-373X (Kérjük kitölteni) 

79 Nők lapja ezotéria 1789-5820 (Kérjük kitölteni) 

80 Nők lapja konyha 1589-9802 (Kérjük kitölteni) 

81 Nők lapja Psziché - pszichológia nőknek 2061-5175 (Kérjük kitölteni) 

82 Otthon: lakáskultúra, kert, szabadidő  0865-2007 (Kérjük kitölteni) 

83 
Otthonok és kertek - trend, enteriőr, 
recept, ötlet 

2061-635X (Kérjük kitölteni) 

84 
Óvodai nevelés - óvodapedagógusok 
szaklapja 

0133-1477 (Kérjük kitölteni) 

85 Ötlet mozaik - barkácsmagazin 1419-0087 (Kérjük kitölteni) 

86 PC world - megbízható tanácsok profiktól 1785-4717 (Kérjük kitölteni) 

87 Pecavilág magazin 2064-0137 (Kérjük kitölteni) 

88 Praktika - változni és változtatni 1588-5518 (Kérjük kitölteni) 

89 
Príma konyha magazin - gasztronómia 
magazin 

1587-1347 (Kérjük kitölteni) 

90 Rubicon - történelmi magazin 0865-6347 (Kérjük kitölteni) 

91 Shape - minden nőt formába hoz 1585-7379 (Kérjük kitölteni) 

92 
Sikeres sporthorgász - magazin 
horgászoknak 

1787-9981 (Kérjük kitölteni) 

93 Spider-Man magazin - pókember kalandjai 2064-4744 (Kérjük kitölteni) 

94 Sport autó - teszt, tuning, poszter 1216-3430 (Kérjük kitölteni) 

95 Stahl Magazin - Stahl Judit receptjei 2060-8195 (Kérjük kitölteni) 

96 Story - sztármagazin 1419-0354 (Kérjük kitölteni) 

97 Szabad föld - a magyar vidék lapja 0133-0950 (Kérjük kitölteni) 
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98 
Szép lak - lakberendezés, ökológia, 
környezetkultúra 

1416-1540 (Kérjük kitölteni) 

99 Szitakötő 1789-4972 (Kérjük kitölteni) 

100 Tanító - módszertani folyóirat 0496-8387 (Kérjük kitölteni) 

101 Tapsi  1217-9501 (Kérjük kitölteni) 

102 Természet világa - a TIT folyóirata 0040-3717 (Kérjük kitölteni) 

103 
Természetbúvár - környezetbarát ökológiai 
magazin 

0866-1510 (Kérjük kitölteni) 

104 
Természetgyógyász magazin - 
tudományos szemle 

1219-4557 (Kérjük kitölteni) 

105 
Természetjáró turista magazin (Turista 
magazin) 

2063-7586 (Kérjük kitölteni) 

106 Új elixír - életmód magazin 1587-3048 (Kérjük kitölteni) 

107 Veterán autó és motor - régi járművek 1417-1406 (Kérjük kitölteni) 

108 Vidék íze 1787-2979 (Kérjük kitölteni) 

109 
Világtörténet - egyetemes történeti 
folyóirat 

0083-6265 (Kérjük kitölteni) 

110 
Vox mozimagazin - Magyarország 
legnagyobb filmmagazinja 

1419-5607 (Kérjük kitölteni) 

111 Wellness - magazin testnek és léleknek 1588-3531 (Kérjük kitölteni) 

112 Zöld Újság  1785-4911 (Kérjük kitölteni) 

113 Zseb-Garfield - képregény gyermekeknek Nincs ISSN (Kérjük kitölteni) 

Ajánlati ár összesen a 3. számú rész vonatkozásában  
(nettó HUF / szerződéses időtartam):  

(Kérjük kitölteni) 

 
 

Kelt, (év, hó, nap)                                                                                                                  
(Kérjük kitölteni) 
                    
 
 ………………………………… 
 Cégszerű aláírás 
  (név, beosztás) 
 
 
 
*(a megfelelőt kérjük meghagyni, a nem megfelelőt kérjük kihúzni vagy kitörölni) 
**(közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég nevét és címét meg kell 
adni és közös ajánlattevők csoportjának valamennyi tagját minden nyilatkozaton meg kell nevezni és címét meg kell adni)  



 
 

3./4. számú iratminta 
 

RÉSZLETEZŐ ÁRTÁBLÁZAT 
A 4. SZÁMÚ RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN 

[regionális (helyi) hírlapok szállítása] 
 
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: BSK-02 
A szerződés tárgya: Magyar és idegen nyelvű nyomtatott időszaki kiadványok ajánlatkérő részére 
történő értékesítése, illetve szállítása 
 
**Ajánlattev ő neve/közös ajánlattevő konzorcium* neve: (Kérjük kitölteni) 
**Közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég neve*: (Kérjük kitölteni) 
**Ajánlattev ő /közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég* 
székhelye/lakóhelye*: (Kérjük kitölteni) 

**Közös ajánlattevői csoporttag/csoporttagok* neve, címe: (Kérjük kitölteni) 
 
Alulírott ……………………….. (név), a/az ……………………………… (ajánlattevő/közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég*) képviselőjeként az alábbiak szerint adom 
meg - a felolvasólap tartalmával összhangban - a nettó ajánlati ár részletezését: 

 
 

Sorszám Regionális hírlapok ISSN 
Ajánlati ár  

(nettó HUF / szerződéses 
időtartam) 

1. Heves Megyei Hírlap 0865-9109 (Kérjük kitölteni) 

2. Vasárnapi Heves Megyei Hírlap 1786-8750 (Kérjük kitölteni) 

Ajánlati ár összesen a 4. számú rész vonatkozásában  
(nettó HUF / szerződéses időtartam):  

(Kérjük kitölteni) 

 
Kelt, (év, hó, nap)                                                                                                                  
(Kérjük kitölteni) 
                    
 
 ………………………………… 
 Cégszerű aláírás 
  (név, beosztás) 
 
 
 
*(a megfelelőt kérjük meghagyni, a nem megfelelőt kérjük kihúzni vagy kitörölni) 
**(közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég nevét és címét meg kell 
adni és közös ajánlattevők csoportjának valamennyi tagját minden nyilatkozaton meg kell nevezni és címét meg kell adni)  
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4. számú iratminta 
 

AZ AJÁNLATTEVŐ KBT. 66. § (2) BEKEZDÉS SZERINTI  
NYILATKOZATA***  

 
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: BSK-02 
A szerződés tárgya: Magyar és idegen nyelvű nyomtatott időszaki kiadványok ajánlatkérő részére 
történő értékesítése, illetve szállítása 
 
**Ajánlattev ő neve/közös ajánlattevő konzorcium* neve: (Kérjük kitölteni) 
**Közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég neve*: (Kérjük kitölteni) 
**Ajánlattev ő /közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég* 
székhelye/lakóhelye*: (Kérjük kitölteni) 

**Közös ajánlattevői csoporttag/csoporttagok* neve, címe: (Kérjük kitölteni) 
 
Alulírott ……………………….. (név), a/az ……………………………… (ajánlattevő/közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég*) képviselőjeként nyilatkozom, hogy az 
eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban rögzített feltételeket megvizsgáltuk, 
ezeket részünkről elfogadottnak nyilvánítjuk, és ajánlatot teszünk a szerződés teljesítésére.  
 
A kért ellenszolgáltatás – amely a felolvasólapon került megadásra – tartalmazza az ajánlatunk és a 
szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget és díjat. Kijelentjük, hogy az ajánlattételi 
határidő lejártától számítva 30 napig terjedő időszakra, illetve a nyertes ajánlattevőként vagy a második 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőként a Kbt. 131. § (5) bekezdésben foglaltak szerinti időtartamig 
tartjuk ajánlatunkat, ami ezen időszak lejárta előtt – a nyertesként kihirdetett ajánlattevő visszalépése 
esetén - bármikor elfogadható.  
Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk a szerződést az eljárást megindító felhívás 
és a közbeszerzési dokumentum tartalma és ajánlatunk tartalma szerint megkötni és azt teljesíteni.  
 
Kelt, (év, hó, nap) 
(Kérjük kitölteni) 
 

...................................... 
Cégszerű aláírás 
(név, beosztás) 

 
*(a megfelelőt kérjük meghagyni, a nem megfelelőt kérjük kihúzni vagy kitörölni) 
**(közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég nevét és címét meg kell 
adni és közös ajánlattevők csoportjának valamennyi tagját minden nyilatkozaton meg kell nevezni és címét meg kell adni)  
*** (A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell benyújtani az ajánlatban.) 
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5. számú iratminta 
 
 

AZ AJÁNLATTEVŐ KBT. 66. § (4) BEKEZDÉS SZERINTI  
NYILATKOZATA  

 
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: BSK-02 
A szerződés tárgya: Magyar és idegen nyelvű nyomtatott időszaki kiadványok ajánlatkérő részére 
történő értékesítése, illetve szállítása 
 
**Ajánlattev ő neve/közös ajánlattevő konzorcium* neve: (Kérjük kitölteni) 
**Közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég neve*: (Kérjük kitölteni) 
**Ajánlattev ő /közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég* 
székhelye/lakóhelye*: (Kérjük kitölteni) 

**Közös ajánlattevői csoporttag/csoporttagok* neve, címe: (Kérjük kitölteni) 
 
 
*Az ajánlattevő/ közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint (Kérjük kitölteni)*** minősül. 
 
 *Az (Kérjük kitölteni) megnevezésű, közös ajánlattevői csoporttag a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint (Kérjük kitölteni)***  minősül.**** 
  
 
Kelt, (év, hó, nap) 
(Kérjük kitölteni) 
 
 
 

...................................... 
Cégszerű aláírás 
(név, beosztás) 

 

 

*(a megfelelőt kérjük meghagyni, a nem megfelelőt kérjük kihúzni vagy kitörölni) 
**(közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég nevét és címét meg kell 
adni és közös ajánlattevők csoportjának valamennyi tagját minden nyilatkozaton meg kell nevezni és címét meg kell adni)  
***(A kitöltésnél a következő kategóriákat kérjük használni: mikro vállalkozásnak, kisvállalkozásnak, középvállalkozásnak, a 
hatálya alá nem tartozónak) 
****(Közös ajánlattevők esetében a közös ajánlattevői csoport minden tagjára vonatkozóan a közös ajánlattevők nevében 
eljárni jogosult képviselőnek nyilatkoznia kell) 
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6. számú iratminta 
 
  

AJÁNLATTEVŐ KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS SZERINTI  
NYILATKOZATA 

A(Z) …… SZÁMÚ RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN* 
 

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: BSK-02 
A szerződés tárgya: Magyar és idegen nyelvű nyomtatott időszaki kiadványok ajánlatkérő részére 
történő értékesítése, illetve szállítása 
 
 

***Ajánlattev ő neve/közös ajánlattevő konzorcium** neve: (Kérjük kitölteni) 
***Közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég neve**: (Kérjük kitölteni) 
***Ajánlattev ő /közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég** 
székhelye/lakóhelye*: (Kérjük kitölteni) 

***Közös ajánlattevői csoporttag/csoporttagok** neve, címe: (Kérjük kitölteni) 
 
 

Alulírott ……………………….. (név), a/az ……………………………… (ajánlattevő/közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég** ) képviselőjeként a Kbt. 66. § (6) 
bekezdése vonatkozásában az alábbiak szerint nyilatkozom:  
 
 

Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) 
pontja szerinti nyilatkozata a 

közbeszerzésnek azon részére/részeire, 
amelynek teljesítéséhez alvállalkozót vesz 

igénybe****: 

Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerinti 
nyilatkozata az ajánlat benyújtásakor ismert 

alvállalkozók nevéről, címéről, az adott 
rész(feladat)hoz rendelten*****: 

Rész(feladat) megnevezése Alvállalkozó neve Alvállalkozó címe 
(Kérjük kitölteni) (Kérjük kitölteni) (Kérjük kitölteni) 
(Kérjük kitölteni) (Kérjük kitölteni) (Kérjük kitölteni) 
 
 
Kelt, (év, hó, nap) 
(Kérjük kitölteni) 

...................................... 
Cégszerű aláírás 
(név, beosztás) 

 
 
 
*(Részajánlat tételi lehetőség esetén a nyilatkozatot részenként külön-külön kell benyújtani.) 
**(A megfelelőt kérjük meghagyni, a nem megfelelőt kérjük kihúzni vagy kitörölni) 
***(Közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég nevét és címét meg kell 
adni és közös ajánlattevők csoportjának valamennyi tagját minden nyilatkozaton meg kell nevezni és címét meg kell adni) 
****(Kérjük kitölteni, vagy nemleges esetben a “szerződés teljesítéséhez alvállalkozót nem kívánok igénybe venni” szöveget 
feltüntetni. A táblázatban szükség esetén további sorok alkalmazhatók)  
*****(Kérjük kitölteni, amennyiben alvállalkozót vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez és az ajánlattétel időpontjában az 
alvállalkozó ismert. A táblázatban szükség esetén további sorok alkalmazhatók Amennyiben a szerződés teljesítéséhez 
alvállalkozót vesz igénybe, de az ajánlattétel időpontjában nem ismert, kérjük „az alvállalkozó nem ismert” szöveget beírni.  
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7. számú iratminta 
AJÁNLATTEVŐ KBT. 65. §. (7) BEKEZDÉS SZERINTI  

NYILATKOZATA 
A(Z) …… SZÁMÚ RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN* 

 
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: BSK-02 
A szerződés tárgya: Magyar és idegen nyelvű nyomtatott időszaki kiadványok ajánlatkérő részére történő 
értékesítése, illetve szállítása 
 
***Ajánlattev ő neve/közös ajánlattevő konzorcium** neve: (Kérjük kitölteni) 
***Közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég neve**: (Kérjük kitölteni) 
***Ajánlattev ő /közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég** székhelye/lakóhelye**: 
(Kérjük kitölteni) 
***Közös ajánlattevői csoporttag/csoporttagok** neve, címe: (Kérjük kitölteni) 
 
**Alulírott ……………………….. (név) a/az ……………………………… (ajánlattevő/közös ajánlattevők 
nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég**) képviselőjeként a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában 
alábbiak szerint nyilatkozom:  
Az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy 
megnevezése és székhelyének/lakóhelyének megadása, valamint az eljárást megindító felhívásban foglalt azon 
alkalmassági minimum követelmény a megjelölése, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen a 
szervezet/személy erőforrásaira (is) támaszkodik:**** 
 

Az alkalmasság igazolásához 
kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet/személy 

megnevezése  

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet/személy 

székhelyének/lakóhelyének 
megadása 

Az eljárást megindító felhívás azon 
alkalmassági minimum követelményének 

a megjelölése, amelynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő az ebben a 

sorban megnevezett szervezet/személy 
erőforrására (is) támaszkodik 

(Kérjük kitölteni) (Kérjük kitölteni) (Kérjük kitölteni) 
 
Tudomásul vesszük, hogy a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a Kbt. 65. § (8) bekezdésben 
foglalt kivételtől eltekintve - az ajánlatunkban csatolnunk kell az adott esetben megjelölt kapacitást nyújtó 
szervezet/személy vonatkozásában olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó 
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

vagy** 
 
**Alulírott ……………………….. (név) a/az ……………………………… (ajánlattevő/közös ajánlattevők 
nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég**) képviselőjeként a Kbt. 65. § (5) bekezdés vonatkozásában 
nyilatkozom, hogy az alkalmassági követelmények igazolásához más szervezet/személy kapacitását nem vesszük 
igénybe.  

 
Kelt, (év, hó, nap) 
(Kérjük kitölteni) 

...................................... 
Cégszerű aláírás 
(név, beosztás) 

*(Abban az esetben kell nyilatkozni – amennyiben a rész ajánlattétel lehetősége adott: részenként külön-külön nyilatkozatban –
ha az ajánlattevő az alkalmassági minimum követelményének igazolása érdekében kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet/személy erőforrásaira támaszkodik. A nyilatkozatot nemleges esetben is be kell nyújtani.) 
**(A megfelelőt kérjük meghagyni, a nem megfelelőt kérjük kihúzni vagy kitörölni) 
***(Közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég nevét és címét meg kell 
adni és közös ajánlattevők csoportjának valamennyi tagját minden nyilatkozaton meg kell nevezni és címét meg kell adni) 
****(Adott esetben a táblázatot kérjük kitölteni. A táblázatban szükség esetén további sorok alkalmazhatók) 
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8. számú iratminta 
 

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) és (2) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALT KIZÁRÓ 
OKOKRÓL* 

 
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: BSK-02 
A szerződés tárgya: Magyar és idegen nyelvű nyomtatott időszaki kiadványok ajánlatkérő részére 
történő értékesítése, illetve szállítása 
 
Ajánlattevő neve: (Kérjük kitölteni) 
Ajánlattevő székhelye/lakóhelye**: (Kérjük kitölteni) 
 
 
*Ajánlattev ő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés vonatkozásában: Alulírott, 
……………………….. (név), a/az ……………………………… (ajánlattevő) képviselőjeként ezúton 
nyilatkozom, hogy Ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok 
hatálya alá. 
 
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontja vonatkozásában: 
Alulírott, ……………………….. (név), a/az ……………………………… (ajánlattevő) képviselőjeként, 
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában / 10. § (1) bekezdés g) pont gb) 
alpontjában** foglaltak szerint nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet 
szabályozott tőzsdén jegyeznek / nem jegyeznek szabályozott tőzsdén**  
 
**Mivel társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, ezért 
bejelentem a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. Törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. §. r) pont ra)-rb) vagy rc)-
rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét:  
 

Tényleges tulajdonos neve Állandó lakhelye 
(Kérjük kitölteni) (Kérjük kitölteni) 

 
vagy** 

 
**Ajánlattevőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. Törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. 
§. r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. 
 
Kelt, (év, hó, nap) 
(Kérjük kitölteni) 

...................................... 
Cégszerű aláírás 
(név, beosztás) 

 
 
*(Az ajánlattevő, adott esetben a közös ajánlattevői csoport valamennyi tagjának ajánlattevőként, egyenként, külön-külön 
nyilatkozatot kell benyújtania.) 
**(a megfelelőt ajánlattevő választása szerint kérjük meghagyni, a nem megfelelőt kérjük kihúzni vagy kitörölni) 
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9. számú iratminta 
 

AJÁNLATTEVŐ KBT. 67. § (4) BEKEZDÉS SZERINTI NYILATKOZATA  
A KBT. 62. § (1) és (2) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALT KIZÁRÓ OKOKRÓL AZ 

ALVÁLLALKOZÓ ÉS ADOTT ESETBEN AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN 
RÉSZT VEVŐ MÁS SZERVEZET/SZEMÉLY TEKINTETÉBEN* 

A(Z) …… SZÁMÚ RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN* 
 
 
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: BSK-02 
A szerződés tárgya: Magyar és idegen nyelvű nyomtatott időszaki kiadványok ajánlatkérő részére 
történő értékesítése, illetve szállítása 
 
***Ajánlattev ő neve/közös ajánlattevői konzorcium** neve: (Kérjük kitölteni) 
***Közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég neve**: (Kérjük kitölteni) 
*** Ajánlattev ő /közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég** 
/székhelye/lakóhelye**: (Kérjük kitölteni) 

***Közös ajánlattevői csoporttag/csoporttagok** neve, címe: (Kérjük kitölteni) 
 
 
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése vonatkozásában az alvállalkozó 
tekintetében:  
Alulírott ……………………….. (név), a/az ……………………………… (ajánlattevő/közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég**) képviselőjeként ezúton nyilatkozom, 
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
 
 

és (adott esetben)** 
 
**Ajánlattev ő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése vonatkozásában az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet /személy** tekintetében:  
Alulírott ……………………….. (név), a/az ……………………………… (ajánlattevő/közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég**) képviselőjeként ezúton nyilatkozom, 
hogy az általam az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet/személy** nem tartozik a Kbt. 62. 
§. (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. 
 
 
Kelt, (év, hó, nap) 
(Kérjük kitölteni) 

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

Cégszerű aláírás 
(név, beosztás) 

 
 
 
*(A nyilatkozatot – amennyiben a rész ajánlattétel lehetősége adott – részenként külön kell megtenni. Az alvállalkozóra 
vonatkozóan a nyilatkozatot abban az esetben is be kell nyújtani, ha ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót.)  
**(a megfelelőt ajánlattevő választása szerint kérjük meghagyni, a nem megfelelőt kérjük kihúzni vagy kitörölni) 
***(közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő konzorciumvezető cég nevét és címét 
meg kell adni és a közös ajánlattevők csoportjának valamennyi tagját minden nyilatkozaton meg kell nevezni és címét meg kell 
adni)  
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10. számú iratminta 
 

 

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS k) PONT kc) ALPONTJÁBAN  
FOGLALT KIZÁRÓ OKOKRÓL* 

 
 
 

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: BSK-02 
A szerződés tárgya: Magyar és idegen nyelvű nyomtatott időszaki kiadványok ajánlatkérő részére 
történő értékesítése, illetve szállítása 
 
 
Ajánlattevő neve: (Kérjük kitölteni) 

Ajánlattevő székhelye/lakóhelye**: (Kérjük kitölteni) 
 
 
 
 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont vonatkozásában:  
 
** Alulírott, ……………………….. (név), a/az ……………………………… (ajánlattevő) 
képviselőjeként a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontban meghatározott kizáró okokkal 
összefüggésben nyilatkozom, hogy nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik. 

 
vagy** 

 
 

** Alulírott, ……………………….. (név), a/az ……………………………… (ajánlattevő) 
képviselőjeként a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontban meghatározott kizáró okokkal 
összefüggésben nyilatkozom, hogy az alábbi jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik: 
Név: …………………………  
Székhely: …………………… 
Nyilatkozom továbbá, hogy a megjelölt szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) 
alpont szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn. 
 
 
Kelt, (év, hó, nap) 
(Kérjük kitölteni) 

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

Cégszerű aláírás 
(név, beosztás) 

 
 
 

*(Az ajánlattevő, adott esetben a közös ajánlattevői csoport valamennyi tagjának ajánlattevőként, egyenként, külön-külön 
nyilatkozatot kell benyújtania.)  
**(a megfelelőt ajánlattevő választása szerint kérjük meghagyni, a nem megfelelőt kérjük kihúzni vagy kitörölni.) 
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11. számú iratminta 
 

 
 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 25. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI 
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG FENN NEM ÁLLÁSA TEKINTETÉBEN* 

 
 

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: BSK-02 
A szerződés tárgya: Magyar és idegen nyelvű nyomtatott időszaki kiadványok ajánlatkérő részére 
történő értékesítése, illetve szállítása 
 
 
 
Ajánlattevő neve: (Kérjük kitölteni) 
Ajánlattevő székhelye: (Kérjük kitölteni) 
 
 
 
 
Alulírott ……………………….. (név), a/az ……………………………… (ajánlattevő) képviselőjeként 
ezúton nyilatkozom, hogy cégem nem nyilvánosan működő részvénytársaság.  
Fentiekre tekintettel ezúton nyilatkozom, hogy társaságunk részéről a Kbt. 25. § (4) bekezdés szerinti 
összeférhetetlenség nem áll fenn. 
 
 
Kelt, (év, hó, nap) 
(Kérjük kitölteni) 
 
 

...................................... 
Cégszerű aláírás 
(név, beosztás) 

 
 
 
 
 
 
 
 
*(Az ajánlattevőnek - adott esetben a közös ajánlattevői csoport valamennyi tagjának egyenként külön-külön tett 
nyilatkozatát kell benyújtani.) (Amennyiben ajánlattevő, a közös ajánlattevői csoport valamely tagja nyilvánosan 
működő részvénytársaság, úgy ezen nyilatkozatot nem kell az ajánlatban benyújtani.) 
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12. számú iratminta 
 

 
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 25. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG FENN NEM ÁLLÁSA VONATKOZÁSÁBAN 
AZ ALVÁLLALKOZÓ ÉS ADOTT ESETBEN AZ ALKALMASSÁG 
IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZET TEKINTETÉBEN* 

A(z) ………. számú rész/részek** vonatkozásában* 
 

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: BSK-02 
A szerződés tárgya: Magyar és idegen nyelvű nyomtatott időszaki kiadványok ajánlatkérő részére 
történő értékesítése, illetve szállítása 
 
 
***Ajánlattev ő neve/közös ajánlattevői konzorcium** neve: (Kérjük kitölteni) 
***Közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég neve**: (Kérjük kitölteni) 
***Ajánlattev ő /közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég** 
/székhelye/lakóhelye**: (Kérjük kitölteni) 

***Közös ajánlattevői csoporttag/csoporttagok** neve, címe: (Kérjük kitölteni) 
 
 
**  Alulírott ……………………….. (név), a/az ……………………………… (ajánlattevő/közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég**) képviselőjeként ezúton nyilatkozom, 
hogy a teljesítésbe bevonni kívánt …………………. (alvállalkozó neve) alvállalkozó nem nyilvánosan 
működő részvénytársaság. **** 
Fentiekre tekintettel ezúton nyilatkozom, hogy fent nevezett alvállalkozó részéről a Kbt. 25. § (4) 
bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. 
 

és/vagy** 
 
**  Alulírott ……………………….. (név), a/az ……………………………… (ajánlattevő/közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult konzorciumvezető cég**) képviselőjeként ezúton nyilatkozom, 
hogy az alkalmasság igazolásában részt vevő …………………. (szervezet neve) nem nyilvánosan 
működő részvénytársaság. **** 
Fentiekre tekintettel ezúton nyilatkozom, hogy fent nevezett szervezet részéről a Kbt. 25. § (4) bekezdés 
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. 
 
Kelt, (év, hó, nap) 
(Kérjük kitölteni) 

...................................... 
Cégszerű aláírás 
(név, beosztás) 

 
*(Az ajánlattevőnek - amennyiben ajánlattevő igénybe vesz – az alvállalkozó(k) és/vagy az alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezet(ek) tekintetében ajánlattevő nyilatkozatát kell benyújtani.) (Amennyiben az alvállalkozó, az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nyilvánosan működő részvénytársaság, úgy ezen nyilatkozatot nem kell 
az ajánlatban benyújtani. A nyilatkozatot részenként külön kell megtenni.)  
**(a megfelelőt ajánlattevő választása szerint kérjük meghagyni, a nem megfelelőt kérjük kihúzni vagy kitörölni) 
***(közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő konzorciumvezető cég nevét és címét 
meg kell adni és a közös ajánlattevők csoportjának valamennyi tagját minden nyilatkozaton meg kell nevezni és címét meg kell 
adni) 
****(több alvállalkozó és/vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetén a nyilatkozatot alvállalkozónként és/vagy 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetenként külön-külön kell benyújtani) 
 


