
łnÁsvÉrELI sznRzinľs

MAGYAR olÁxsľonľ szovnľsÉc

mint Vevő

REXTRA KERESKEDELMI KFT.

mint Eladó

ES

łnÁsvľľELI sZERZinns



ADASVETELI SZERZODES

(Szeľződés) amely létľejött egyrészról a

MAGYAR DIÁrspoRľ SzovprsÉc (1146 Budapest, Istvánmezeiűt 1-3. , adőszám: 19019927-2-4Ż képviseli: Rádics
Ba|ázs, ügyvezető) mint vevő (Vevő vagy Ajánlatkéľő)

másrészľől a

REXTRA KERESKEDELMI KFT. (székhely: l03l Budapest' Emőd u. 38. , adőszám: 10437247-2-41, bankszámlaszám
11703006-20244927-00000000, cégjegyzékszám: 01-09-262973, képviseli: Reichardt Géza,mint eladó (Eladó)

(Vevő és Eladó külön-külön: Fél, együtt: Felek)

közĺitt, az alulíroÍÍ. napon és helyen az alźhbi taľtalommal és feltételek mellett.

ELOZMENYEK

(A) Felek rögzítik' hogy Vevő a Társadalmi Megújulás operatív Programjának keretében pá|yźuati úton elnyeľt
támogatás felhasználásźwalkíván a,,A testnevelés új stratégiájának és fizikai állapot új méľési rendszerének
kialakítása és az onkéntes ľészyétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgósprogramok szervezésében"
tárgytl projekt megvalósítása soľán szolgáltatást igénybe venni. A pá|yázat TÁMOP-3.1 .|.I3-lŻ-Żo13-0001
azonosító számmal, ,,A testnevelés új stľatégiójónak és fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítĺźsa és
az önkéntes résmétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében" etnevezéssel került
meghirdetésre (Pľojekt)' A Projektben Vevő 20l3. április lŻ-én a Támogatási Szerződést megkötötte.

(B) Vevő a TAMOP 3.1'13-12-2013-0001 sz' projekt keretében ,,Szálĺíĺósi szerződés fittségĺ mérési-értékelési
rendszerhez szülrséges mérési eszközcsomag szóllítósára" ttlrgyban a Kbt. 83. $ (l) bekezdése szerinti nyílt
kozbeszerzési eljárást (Eljáľás) folyatott le, amely szerinti eljáľást 2013. november 26. napján indította meg.

(c) Eladó a törvényi előírásoknak megfelelő Ajánlatźtt 2014. januźlľ ó. napján a Vevő ľészére áńadta. Vevő a
kozbeszerzési eljáľás eredményéről szóló összegzést Ż074. március 3. napján küldte meg azza\, hogy a
kozbeszerzési elj árás nyertese az Eladő.

Felek ľögzítik, hogy a jelen Szeľződést a kcizbeszerzésekről szőlő2011. évi CVI[. törvény (Kbt.) 1Ż4. $-a
a|apján, a fent hivatkozott közbes zer zési e lj árásra tekintettel írják aIá.

Tekintettel arľa, hogy a jelen Szerződés megkötésére és a|áirźsára a Polgári Törvénykönyvľol szóló 2013. évl
V. törvény (Ptk.) hatályba lépését követően keľül sor, Felek rögzítik, hogy azElőzmények (B) pontja szerinti

- az Aján|attételi Dokumentáció részét képezo - Szállítási Szerződést jelen Szerződés keretében a Ptk'
6:23|.$-á,nak (,,fajta és mennyiség szerint meghatórozott dolog határidős ónétele " c.) rendelkezései alapján
kötik.

1. nnľnr,ľĺnzŐ nnľlnLKEZÉsEK

1.1 A Szeľződésben nagy kezdőbetíĺvel íľt szavak és kifejezések az alábbijelentéssel bírnak

Jelenti azBladő jelenSzęrződés l. számú
me l l é kl e t ké nt c sato lt aj źnlatźú

(D)

(E)
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Dokumentáció

Ajánlati F'elhívás

Vételáľ

Bizalmas Infoľmáció

Haľmadik Személy

Káľ

Kbr.

Késedelmi Kötbéľ

Hĺbás Teljesítésĺ Kiitbéľ

Meghiúsulás

Meghĺúsulási Kötbéľ

Míĺszaki leíľás

Jelenti az Eljárás során az ajánlattevők
ľendelkezésére bocsátott dokumentáciőt, amely
jelen Szerzodés 2. számú mellékletétképezi.

Jelenti az e|járást megindító felhívást, amely a
jelen Szerzodés 2. szómú mellékletétképezi.

Jelenti azt, a Szerzodés Ż.2 pontjában forintban
kifejezett nettó árat, amelyéľt Eladó a Szerzodés
2.l pontjźlban meghatározott teľmékeket Vevő
részére értékesíti.

Jelentése a 8' pontban került meghatározásra'

Jelent az E|adőn és a Vevőn kívi'ili bármely
harmadik személý.

A Ptk.-ban meghatáĺozott jelentéssel bír.

Jelenti a közbeszerzésekről szóló 20ll' évi
CVn. törvéný

Jelentése a 9.l pontban került meghatározásra.

Jelentése a 9.3 pontban került meghatáľozásra

Jelenti az Eladőnak felróható lehetet|enülést, az
Eladó Vevó elźú|ásźú megalapoző késedelmét
(Szerződés 9.5. pontja), az Eladó hibás
teljesítését, amikor az źútala leszállított áru
dokumentálhatóan nem teljesíti a Műszaki
Leírásban foglaltakat és kicserélése nem
lehetséges, vagy a Vevő általi Szerződés
megszüntetési hatáľidőn belül nem lehetséges,
vagy a kijavítást 20 napon belül nem végzi e|; a

meghiúsulás jelenti Eladó ä|ta| a teljesítés jogos
ok nélküli megtagadását is.

A Szerződés 9'5 pontjában meghatáľozott
jelentéssel bír.

Jelenti a Dokumentáció Iil' kötetében
meghatározott Szerződés tárgyára vonatkozó
mennyiségi és minoségi paramétereket'

Jelenti a Vevő részére a Szerzodés megkötésére
biztosított forrás nyújtásával kapcsolatos

J

Támogatási Szeľződés



megállapodást

Teljesítési Hatáľidő

Polgáľi Törvényktinyv vagy Ptk.

A Szerződés 2.4 pontjában meghatáľozott
jelentéssel bír

Jelenti a2013. évi V. töľvéný.

l.2 További éľtelmezési szabályok

(a) A tartalomj egyzék a fejezetek, a pontok, alpontok és a mellékletek címei kizźrólag a hivatkozás
megkönnyítését szolgálják, és a Szeľződés éľtelmezéséľe nincsenek kihatással.

(b) Az Előzményekre, a fejezetekre, pontokra, illetve alpontokra vagy mellékletekľe vonatkozó minden
hivatkozás a Szerzódés előzményeiľe, pontjaira, fejezeteire' illetve alpontjaira vagy mellékleteire
vonatkozik, kivéve amennyiben a Szerződés eltérően rendelkezik.

(c) A jogszabályokľa vonatkozó hivatkozások bármely időpontban úgy ételmezendőek, hogy azok magukban
foglalják az adoÍt jogszabály módosítását, kiterjesztését is, illetve minden más hatályos eszközt,
rendelkezéstvagy szabáIyozást is bele kell érteni, akkoľ is, haazt később módosítják vagy az így válik
hatályossá.

(d) Az egyes szźtmű megfogalmazások tĺibbes számban is értendőek és fordítva.

(e) Az egyes fejezetekbe való besorolás nem befolyásolja a Szerződés, valamint mellékletei érvényesülését.

(Đ Valamely megállapodásra, okiratra, eszközre, engedélyre, szabźiyzatra vagy más iratra (beleéľtve a
Szeľződést is), vagy ezęk valamely rendelkezésére való hivatkozást mindig űgy kell ételmezni, hogy
lehetséges, hogy ezeket módosították, megváltoztatták, kiegészítették, hatályukat felftiggesztették, vagy
megújították'

1.3 Az egyes dokumentumok kiiztitti eltéľések

A Szerződés és annak mellékletei közötti báľmilyen ellentmondás vagy eltérés esetén a Szerződésben
foglaltak iľányadók. Amennyiben a Szerzódés mellékletét aközbeszerzési eljtrtts dokumentumai is képezik' a
Szerződés és a közbeszerzési eljárás dokumentumai közötti eltérés ęsetén az utóbbiak az irányadők. Az
Ertelmező Rendelkezésekben meghattrozott fogalmak és elnevezések irányadóak a mellékletekre is.

2. A sZERZonÉs ľÁncył

2.l A Szerződés táľgya, mennyĺsége, ellenszolgáltatás

A jelen Szerződés ttrgya a Műszaki Leírásban és az Aján|atban részletesen meghatározoIt paraméteríi, az
alábbi cisszetételiĺ, a ľÁvĺop 3'l.l3ll2-20l3-000l projekt keretében a fittségi mérési-értékelési rendszeľhez
szükséges 3700 darab (Alap Eszkłizcsomag) plusz, Vevő döntésétől ftiggően, opcionálisan megrendelhető
300 darab fittségi mérési-értékelési eszköZcsomag (Eszktizcsomag) Eladó álta| a Vevo részére jelen
Szerződés feltételei szerint történo leszállítása. A Termékek szállítása magttban foglalja a Termékek
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legyártását vagy legyźrtatását, beszerzését és a Vevő által megadott helyszínre t<jrténő szállítását,
tulajdonjoguk Vevőre valő źttruhźnását' valamint a szavatossági, jótállási kötelezettségek teljesítését.

Yevő az opcionálisan megľendelhető 300 daľab Eszközcsomagot nem köteles megrendelni, illetve azt nem
köteles teljes egészében megrendelni.

Minden Eszközcsom ag az alábbi termékekből (Termék) l - l daľabot tartalmaz:

testtömeg és testosszetétel mérésére alkalmas eszköz;
testmagasságmérő eszköz;
antľopometriai mérőszalag;
kézi szorítóm érő eszkóz;
tolómérő eszköz;
20 m_es mérosza|ag;
távolságjelző csík;
favagy fem mérődoboz;
bőrredő mérő eszköz.

Eladót a 2.1 pontban, valamint a Műszaki Leíľásban és az Ajánlatban meghatźrozott Eszközcsomagok
Ieszái|ításáért maximum nettő 227 560 000 HUF + Ż7%o Afa, azaz, ketiőszáz-huszonhétmillió-
ötszźnhafranezeľ forint, mindĺisszesen bruttó 28900l 200 HUF, azaz,kettószáznyolcvankilencmillió-
egyezerkettoszán forint Vételár (Vételáľ) illeti meg. Ebből az opcionálisan megrendelhető 300 db
Eszközcsomag nélküli mennyiség, azaz3700 darab EszköZcsomag ellenéľtéke: nettó 210 493 000 HUF
+ 27%o Afa, arar,kettoszánízmillió-négyszázkilencvenháromezer foľint, mindĺisszesen bruttó 267 326
110 HUF, azaz,kettőszánhatvanhétmillió-háromsztnhuszonhatezer-szttztíz forint (Alap Eszkiizcsomag
Vételáľa)' AzEladő Ajánlata alapján egy darab Eszközcsomag ellenéľtéke nettó 56 890 HUF + 2''l%

Afa, azaz, ötvenhatezer-nyolcszźĺzkilencven foľint' mindösszesen bruttó 72 250 HUF, azaz,
hetvenkettőezeľ-kettősz ázotv en forint (Eszkiizcsomag Vételáľa)'

Ż.2

2.3 A Vételár tartalmazza a gyźtrtási vagy beszeľzési szźúlítálsi, és valamennyi egyéb jáľulékos költséget is.

A Vételáľ nem taľtalmazza az Eszközcsomagok csomagolási költségeit, amely nem képezi azEladő
feladatát.

2.4 A Szerződés alapján azE,ladő által végzendő tevékenység

Felek a Szerződés keľetében megállapodnak abban, hogy Eladó a Szerzodés 2.l' pontjában
meghatározott Eszközcsomagokat, a Műszaki Leíľásban meghatározot:t' követelményeknek
megfelelően Vevő részére leszál|itja.

Felek megállapodnak, hogy az Eladó 26 darab minta Eszkĺjzcsomagot (Minta Teľmékek) legkésőbb
a szeľződéskötéstől számított 14. napig (Első Teljesítési Részhatáľidő) köteles a Vevő részére
leszállítani. A Minta Termékeket a Vevo székhelyére kell leszállítani. A Vevő eloteljesítést elfogad.

Felek megállapodnak, hogy az Eladó 2000 darab Eszközcsomagot legkésőbb a szerződéskötéstől
szźtmított 30. napig (Másodĺk Teljesítési Részhatáľidő) köteles a Vevő részére leszźllítani. Az
Eszkcizcsomagokat a Vevo székhelyére kell leszállítani. A Vevő előteljesítést elfogad.

A Felek megállapodnak, hogy az Eladő a leszállított Minta Termékeken és az Első Teljesítési
Részhatáridore leszźilított Termékeken felüli darabszźlmű Eszközcsomagot a szeľződéskötéstől
számított 45. napig (Teljesítési Véghatáľidő) köteles a Vevő részére leszállítani.

Yevő az opcionálisan megrendelhető 300 darab Eszközcsomagokľa vonatkozóan legkésőbb a
szerződéskotésig köteles írásos megľendelését az Eladő részéľe eljuttatni, amely tartalmazza a

5



Szeľződés időtartama alatt megrendelęndő Eszközcsomagok végleges darabszámát is'

Az Eladó a jelen Szerződés szerinti feladatait, az adott szakmábanlterületen elvárható legmagasabb
szakmai színvonalon és gondossággal, a tevékenységére irányadő jogszabźiyok és egyéb kötelező
érvényű vagy ajánlott normák messzemenő figyelembevételével köteles leszállítani.

AzEladő köteles a Vevővel a jelen Szerződés teljesítése során jóhiszeműen együttműködni.

A Vevő tájékoztatja az Eladőt, hogy az Eszközcsomagok a köznevelési (általános és középiskolák)
részére keľülnek használatba adásra. Ugyanakkor a Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek
kizárólag a Szerzodésben ľészes Feleket jogosítják illetve kötelezik. A köznevelési intézmények a
Szerzodés fogalomrendszeľében Harmadik Személynek tekintendok.

2.5 A teljesítés helyszíne

A Minta Termékek leszállitásának helyszíne a Magyar Diáksport Szövetség 1146 Budapest,
Istvánmezei út l.-3. szźm alatti címe. A további Eszkcizcsomagok leszállításának Budapesten beltili
pontos helyszínét a Vevő a legkésőbb a szerződéskötést követő 5. napig írásban kozli az Eladóval.

3. 
^szüRx'onÉssznnuTELJESÍTÉsrnr,rnTELEI

3.1 A teljesítés akkor tekintheto szerződésszerrĺnek, ha a Szeľződés Ż'l pontjában meghatáľozott Minta
Eszkcizcsomagot az Első Teljesítési Részhatáridőre és a további Eszközcsomagokat a Második illetve a
Teljesítési Véghatáridőre az Eladő jelen Szerzodésben és a Műszaki Leíľásban és az Ajánlatban
meghatározott követelményeknek és vállalásoknak megfelelően |eszźúlitja. A szállításról a szállítólevél
a|áírásra került és a teljesítést a Vevő jelen szerzódés 3. szźłmű mellékletét képező Teljesítési |gazolás
Eladó általi benyújtását követően igazolja. A szállítólevél aláíľása nem helyettesíti a teljesítési
igazolźst. A Minta Termékek leszállításáró| is szállítólevél kerül aláírásra valamint minden
ľésztelj esíté s tekintetében te lj es íté s igazolásár a kerül sor.

3.2 Vevő részéről a teljesítés igazolására a Vevő fejlesztési igazgatőja jogosult.

4. ĺÓľÁlr,Ás, sZAvATosSÁG

4.l A Felek megáIlapodnak, hogy azBladő teljes körtĺ jótállást köteles biŹosítani a jelen Szerzodés alapján
általa |eszělllított Eszközcsomagokra (beleértve azok minden tartozékát és alkotóľészét), az Eladő
teljesítése az átvéte|t igazolő szállítólevél és a teljesítési igazolás aláírásának napjától 20l5. június 30-
ig teľj edő időtartamra. (Jótállás ldőtartama).

Eladó jótállási kötelezettsége csak a rendęltetésszeľtĺen üzemeletetett Teľmékekre vonatkozik. Nem
teľjed ki az elemi csapás, erőszakos beavatkozás' a Vevő vagy Haľmadik Személy źita|i szakszerűtlen
kezelés vagy rendeltetésellenes használatból eredő helýál lásra.

A jótállási kötelezettség a|apjźn az Eladő vállalja' hogy a hibás Termékeket - a Vevő írásbeli
értesítésétől (e-mail is) számított hetvenkét (72) őrán belül kicseréli. Különösen indokolt esetben a
hibás Termék cseľéjéľe ľendelkezésľe álló póthatáridő a Vevő íľásbeli éľtesítésétől (e-mail is) számított
hetvenkét (72) őra leteltétol számított további hetvenkét (72) őra' Az Eladő szavatossági és jótállási
kötelezettsége körében köteles a Termékeket - erre vonatkozó igény esetén _ a Vevő székhelyéľől vagy
az źitala meg|elölt helyľől elszállítani és a csereeszközt a Vevő székhelyéľe vagy az általa megjelölt
helyre elszállítani vagy eljuttatni. Az Eladó érvényesíti a szavatossági és jótállási kötelezettségek
körében a Termékek gyártőjával illetve forga|mazőjával szembeni esetleges hibás teljesítésből eľedő
igényeket'

AzEladő tudomással bír arľól, hogy az Eszközcsomagokat a Vevő a köznevelési intézményeknek, mint
Harmadik Személyeknek adja használatba. Az Eladó jótállási és szavatossági kötelezettségei Harmadik
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Személyeknél bekövetkezó hibźkra is kiterjednek, azza|, hogy a jótállási és szavatossági igényeket az
Eladóval szemben a Vevő érvényesíti.

4.5 Eladő a Szerződés és a jőtáil'źts teljes időtartama alatt kĺjteles olyan kapcsolattaľtó szakembert
biztosítani, aki felelos a szavatossági és jótállási kötelezettségek hatáľidőben történő teljesítéséért, aki
munkanapokon 8.00 és l6.00 óra között folyamatosan rendelkezésľe áll.

4.6 Eladó szavatosságot vál|al a Termékek peľ_, teher- és igénymentességéért' továbbá azért, hogy
Harmadik Személyeknek nem áll fenn olyan joga, amely a szerzodésszeľű teljesítést, illetve Vevo
tulajdonszeľzését korlátoznávagy kizárná. Eladó továbbá szavatosságot vállal azéĺt,hogy a Teľmékek a
szerződéskĺjtés, a Teljesítési Véghatáridő illetve azt kĺlvetően is megfelelnek a Műszaki Leírásnak és az
Ajánlatnak.

4.7 A szavatossźąi ésjótállási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések a Teljesítési Határidő lejárta után
is kötelezik a Feleket.

5. AFIZETESIFELTETELEK

5.1 AzB|adő a Vételánól a (rész)teljesítések igazolást követően á|lithatki számlát.

A Vételáľ kiegyenlítésére a 4l20l l (I.28.) Kormányrendelet 57lA$, valamint a 2612012 (X.24.) NFM
Utasítás 198-208 $ - i szerinti eladói ťlnanszirozással kerül sor aZ Eladó oTP BankNyľt.- nél vezetett
l l 7 03 0 0 6 -202 4 4927 -0 00 0 0 0 0 0 szźtmű szám|áj ár a.

s.2
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5.3 Amennyiben Eladó igényelt előleget, űgy a Vételárról Eladó egy elolegszámlźt állíthat ki az a
ténylegesen a Szerződéskötésig megľendelt darabsztlmű Eszközcsomag Vételára Eladó tital
meghatározott %o-át kitevo' de maximum a ténylegesen megrendelt darabszámű Eszközcsomag
Vételámak 30 %-źLt kitevő előleg bankszámláján történt jőváÍrásának dátumával. osszesen ketto
részteljesítéshez kapcsolódó számlát (Részszámla) állíthat ki. Egy Részszámlát a Részte|jesítési
Határidőre leszállított Minta Termékek tekintetében, és egy Részszámlát aszerzódést követő 30. napig
leszállítandó 2000 darab eszközcsomag tekintetében. Valamint egy végteljesítéshez kapcsolódó szám|tlt
(Végszámla) állíthat ki a Teljesítési Véghatáľidőre leszállított Eszközcsomagok tekintetében.

Az E\ó|egszámla értéke a ténylegesen megrendelt darabszámú Eszkozcsomag Vételáľnak 30Yo-a, azaz neĹtő
68Ż68 000 HUF + ÁFA, azazhatvannyolcmillió-kétszźnhatvannyolcezeľ forint, mindösszesen bruttó 86 700
3 ó 0 HUF, azaz, ny ol cvanhatm i l l i ó- hétszázęzer -hár omszázhatvan for i nt.

A Minta Termékek tekintetében kiállított Részszámla értéke aŻ6 darab EszközcsomagYételźtra, azaz neĺlő
l 479 l40 H|JF +27 yo Afa, azaz, egymi|liő-négyszázhetvenkilencezer-ewszáznegyven forint, mindösszesen
bruttó 1 878 508 ÍIUF,azaz, egymillió-nyolcszázhetvennyolcezer-otszáznyolc forint.

A Szerzódés megkötését követo 30. napig leszállítandó 2000 darab Eszközcsomag tekintetében kiállított
Részszámla értéke nęttó l13 780 000 HUF +27 yo Áfa, azaz száztizenhárommillió-hétszáznyolcvanezer
forint, mindösszesen bľuttó l44 500 600 HUF, azaz, száznegyvennégymillió-ötszázezer-hatszźlz forint.

A Végszámla éľtéke a Végteljesítési Határidőre leszállított fennmaradó Eszközcsomag Vételáľa mínusz az 5.3
és 5.8 pont szerint nyújtott szá'llítői eloleg, azaz nettő 44032 860 HUF' azaz' negryennégymillió-
harminckétezer-nyo|cszázhafuan foľint' mindösszesen bruttó 55 9Żl 732 HUF, azaz, ötvencitmillió-
ki l en c százh uszon e gy ęZęr -hétszázham in c kettő forin t.

5.4 A Vételáľ kiegyenlítésére az Ajánlatban meghatározott valamennyi Szerzodésben foglalt feladat
szerzodésszerű teljesítése és annak Vevői teljesítésigazolása, továbbá a szabá|yszerűen kiál|ított számla
kézhez-vételét követoen, az egyéb jogszabályi rendelkezésekre (különösen a Kbt. 130. $ (4) bekezdése
és a Ptk' 6:130.$-ban foglaltakĺa is figyelemmelkerül kifizetésre.

5.5 Felek megállapodnak abban' hogy a Szerződésben és a Műszaki Leírásban köľülíľt Termékek
átvételekoľ a Vevő köteles azokat ésszertĺ határidőn belül megvizsgá|ni, és azok elfogadásáről, vagy
kifogásairól íľásban nyilatkozni. Így különösen a Minta Eszközcsomag tekintetében a Vevő vállalja,
hogy annak szźilitäsźúől számított 2 munkanapon belül a teljesítést megvizsgálja és mennyiségi,
minőségi kifogásait Eladóval közli. Eladó köteles a kifogások közlésétől (mind a Minta
Eszközcsomagok, mind a további Eszkcizcsomagok tekintetében közölt kifogások tekintetében)
számított 3 munkanapon belül, a kifogásoknak megfelelően kicserélt Teľmékeket a Vevő
ľendelkezésére bocsátani. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szakasz szeľinti kicserélés nem minősül
szavatossági igénynek.

5.6 A Vevő a szerződésszerű teljesítés alapján a (rész)teljesítés-igazolást valamennyi Eszközcsomag
szeľződésszerű átvételét követően állítja ki. A Vevő a Kbt. 130. $ (1) bekezdése értelmében a
Szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb
az E|adő teljesítésétől, vagy az errő| szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számitott tizenöt (l5)
napon belĺ.il íľásban köteles nyilatkozni.

Mindezekre tekintettel a vonatkozó számviteli és adójogi szabźiyok szempontjából a teljesítés
időpontjának az eladói rész -és végteljesítés Vevő általi megvizsgálásának utolsó napja tekintendő,
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amely a Vevő által kiadott teljesítési igazolásban feltĺ'intetésľe kerül. A Vevő a számla kiállításáľa ily
módon kizárőlag a telj esítésigazoläst követően j ogosult.

5.8 Az Eladő a Szerződés 2.2 pontja szerinti a ténylegesen megrendelt darabszámú Eszkĺjzcsomag
Vételárának 3}oÁ-ának megfelelő összeg eladói előlegeként töľténő kifizetését kérheti a 4l20l1 (I'28.)
Kormányrendelet 57lA$, valamint a Ż612012 (X'24.) NFM Utasítás 198-208 $-ai szerinti, melyet
előlegbekérő dokumentumon keresztĺil közvetlenül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől igényelhet,

5.9 Az Eladő az e|ólegszźlmla Vevo részére történő benyújtásával egyidejűleg köteles a Szerződés Ż.2
pontja szerinti bruttó Vételár l\oÁ-a és a Szerződés 5.8. pontja szerinti előleg külonbözetének
megfelelo mértékű, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség j avźra sző|ő Kbt. 126. $ (6) bek. a) pontja vagy a
4l20ll (I'28) Kormány rendelet 57lA $ (3) bekezdése szerinti eloleg-visszafizetési biztosítékot
nyújtani. Az előleg-visszafizetési biztosítékot az Eladő a Vevő ľészére nyújtja be. Az előleg-
visszafizetési biztosítéknak a Végszámla benyújtásáig kell érvényben maľadnia, az elóleg összege a
Végszámlából keriil levonásra.

5.10 Amennyiben az Eladő nem a Szerződés szeľint teljesít - ide értve a kötbéľ megfizetéséľe vonatkozó
k<itelezettségének a nem teljesítését is _ úgy Vevő jogosult _ saját döntése a|apján _ a számla
kiegyenlítését ľészben vagy egészben megtagadni a nélkül, hogy ezzel késedelembe esne. Ebben az
esetben azonban az Eladő nem jogosult a Szerződés további teljesítését felfliggeszteni vagy
megszüntetni.

5.11 Az Eladónak számläján fe| kell tüntetnie a ,,TÁM)P 3.I.13/12-20]3-0001 fittségi méľési
eszközcsomag'' címet. A Vevő a közbeszerzési e|járźls alapján megkötött szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredo taľtozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt
követelését számíthatja be.

5.l2 A Kbt. l25. $ (4) bekezdés a) pontja értelmében azB\adő nem fizet, illetve számol el a Szerződés
te|jesítésével osszefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. s (l) bekezdés k) ponda szerinti
feltételeknek nem megfelelő táľsaság tekintetében meriil fel, és melyek az Eladő adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

5.13 A kifizetés rendjére az Art.3ólA.$-ban foglalt eloírások is irányadók

5.l4 A Kbt' 125. s (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti felmondás esetén a Kbt. l25. $ (6) bekezdés szeľint
azEladő a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszeľű pénzbeli ellenéľtékére
jogosult.

6. ALVALLALKOZOK

6.1 A Kbt. lŻ8. $ (2) bekezdés éľtelmében Eladó teljesítésében köteles közreműködni az olyan
alvállalkoző és szakember, amely a közbeszeĺzési eljárźlsban részt vetl az Eladó alkalmasságának
igazo|ásában. Az Eladó köteles a Vevőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatźban
nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arľól is, hogy az á|tala igénybe venni
kívánt alválla|koző nem áll a Kbt. 5ó. $ szeľintikizźrő okok hatálya alatt.

A Kbt. l28. $ (3) bekezdés értelmében az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e

bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbęszeľzési eljárásban részt vett az Eladó
alkalmasságźnak igazo|ásában, csak a Yevő hozzájárulásźxal és abban az esetben vehet részt a
teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerzódéskotést követően - a szerződéSkötéskor elore nem lźtható
ok következtében - beállott lényeges köri'ilmény, vagy az a|vźúlalkoző bizonyítható hibás teljesítése
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miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesítheto a meg|elölt alvállalkozóval, és ha az
Eladő az új alvállalkozőval egyitt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek
azEladő a közbeszeľzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

6.3 A Kbt. 128. $ (5) bekezdés éľtelmében Eladó jelen Szerződésben meghatározott kotelezettségét
teljesítheti azEl'adő vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja,ha ezek valamelyike, mint
gazdasági táľsaság átalakul v agy a szerv ezet jogutód lás sal megszűnik.

7. A F'ELEK EGYÜTTMÚxonÉsn

7.1 Mindkét Fél kijelenti, hogy jóhiszemtĺen járt el a Szerződés megkötése során, és kötelesek a jelen
Szerződés Íartama alatt közĺjlni a másik Féllel minden, a jelen Szerződés teljesítése tekintetében
lényeges információt' adatot, ami kihatással lehet a jelen Szerződésben foglaltak teljesítéséľe.

7.2 Felek kötelezettséget vállalnak arÍa) hogy a jelen Szeľződés időtartama alatt folyamatosan
egyi'ittműködnek. Ennek megfelelően időben, elsősorban írásban, szükség esetén szóban is tájékoztatják
egymást a jelen Szerződésben foglaltak teljesítéséről és minden olyan kéľdésľől, amely a jelen
Szerződés teljesítéséľe kihatással lehet.

8.

7.3 Az Eladő a Kbt. l25. $ (4) bekezdés b) pontjának megfelelően a Szerződés teljesítésének teljes
idotatama alatt tulajdonosi szeľkezetét a Vevő számáľa megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. $ (5)
bekezdése szerinti iigyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

BIZALMAS INFoRMÁcIox FELHAsZľÁr,Ásł, a zĺnrl TIToK

8.1 Bizalmas információnak minősül külĺjnösen a jelen Szerződés alapján az E|adő általi feladatok
teljesítése érdekében a Vevőtől kapott információk, a Vevőről, illetoleg a fentiek ügyfeleiről Eladó
tudomására jutott információk, adatok, tények és Eladó üzleti titkai. Bizalmas információnak
minősülnek továbbá a teljesítés soľán készített dokumentumok, valamint a jelen Szerződés (Bizalmas
Infoľmáció).

8.2 Eladó tudomással bír aľľól, hogy a jelen Szerződés teljesítése során tudomására jutott Bizalmas
Infoľmációk nem nyilvános jellegíĺek, és azok a Vevő érdekei szempontjából nagy jelentőséggel bírnak,
továbbá, hogy nyilvánosságra hozataluk' vagy illetéktelen harmadik személy ľészére t<iľténo átadásuk
hátrányos és káľos a Vevő érdekeire.

A fentieknek megfeleloen Eladó kötelezettséget vállal ana, hogy az źttadott Bizalmas Információkat
titkosan kezeli, és azokat saját képviselőin, alkalmazottain, alvállalkozóin kívül más személyeknek sem
közvetlenĺil, sem közvetve nem adjaát, és saját céljaira nem használja fel.

Eladónak tudomása van aľról is, hogy aki Bizalmas Információ biľtokába jut, az nem használhatja fel
arra, hogy annak révén saját ma1a vag'ĺ más személy részére közvetlen vagy kĺizvetett módon előný
szeÍezzen.

Eladó a jelen Szeľződés aláírásával kijelenti, hogy a Bizalmas Információk biztonságos megőrzéséhez,
kezeléséhez szükséges személyi és tárgyi, vagyonvédelmi eszközökkel és ismeretekkel, eljárásokkal
saját maga és alvállalkozói rendelkeznek. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen titoktaľtási kötelezettség,
az információk bizalmas kezęlésére vonatkozó kötelezettség munkavállalóit, illetőleg egyéb
munkavégzésľe irányuló jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazotlait, szerződéses paľtnereit is köti, és
azok szer ződé s sze go magatartásáért i s fe le l ő s'

ASzerződés megszűnése esetén Eladó köteles a tudomásáľa jutott Bizalmas Információt tartalmaző -
bármilyen alapú - adathordozót, valamint az arről készült valamennyi másolatot haladéktalanul a
Vevőnek visszaküldeni, megsemm isíteni, illetve azokat törölni.

8.3

8.4

8.5

8.6
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A Szerzódés felmondása nem eredményezi az Eladő és összes alvállalkozója' illetve a tĺirvényi
kereteken belül Vevőjelen Szerzodés szerint teľhelő titoktartási kötelezettségének megszűnését.

Eladó a jelen Szerződés tárgya szerinti feladatról' annak megvalósítási folyamatáról és a Szerzodés
teljesítéséről nyilatkozatot és publikációt csak a Vevő előzetes, írásos hozzź!átrúźlsával hozhat

nyilvánosságra.

Fenti rendelkezések alól kivételt képeznek azon adatok, információk, amelyek a közpénzek
felhasználásával, a köZtulajdon hasznźiatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és

ellenőrzésének bővítésével <isszefüggő egyes törvények módosításáról szőlő 2003' évi XXN.
törvényvonatkozó ľendelkezései alapján nyilvánosságrahozata|i kötelezettség alá esnek.

9 ł xrsnonl,EM, A HIBÁS TELJEsÍTns ns A MEGHIÚSULÁS JoGKÖVETKEZMÉNYEI

9.1 Ha az Eladó a 2.4 pontban rögzitett bármely határidőre az Eszkozcsomagokat nem szállítja |e, a
késedelem minden egyes naptári napjára késedelmi kötbérként a teljes nettó Vételár 0,25yo-źLt köteles a

Vevő ľészére megfizetni a szerződésszeľű teljesítés napjáig. (Késedelmi Kiitbéľ). A Késedelmi Kötbér
maximuma a teljes nettó Vételár 5%o-a'

Amennyiben az E|adő a Késedelmi Kotbér alapját és ĺisszegszeriĺségét vitada' azt az erre vonatkozó
éľtesítés kézhezvételét kovető hét (7) napon belül írásban, źilitásait a|átźtmasztó okirati bizonyítékokkal
és indoklással teheti meg. Ennek elmulasztása esetén a kötbérfizetés esedékessége beáll.

Amennyiben azEladő źútal |eszállitott Eszközcsomagok vagy Termékek nem teljesítik a Szeľződésben,

az Ajźnlatban és a Műszaki Leíľásban meghatźtrozott követelményeket és azok kicserélésére a
Szerződés 5.5 pontjában meghatározott kifogás közlésétol számított 3 munkanapon belül nem kerül sor

hibás teljesítési kötbér (Hibás Teljesítési Kłitbéľ) fizetésére köteles a szerzodésszeľű teljesítésig. A
Hibás Teljesítési Kötbér mértéke naponta a hibás teljesítéssel érintett részteljesítésre (az Eladó
Ajánlatában meghatározott Termék źrak a|apján) vetített nettó Vételár 0,5%o-a, de maximum hibás

teljesítéssel érintett részteljesítésre vetített nettó Vételár l0 Yo-a.

Amennyiben az Eladő a Szerződés 4. pontjában meghattlrozott jótállási kötelezettsége köľében a
kicseľélésľe ľendelkezésre á|ló 7Ż őra+ 72 őra határidőt elmulasztja, köteles a 9.3 pont szeľinti Hibás
Teljesítési Kötbéľt megfizetni a jótállási kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra.

AzEladőnak a szerződés teljesítésével kapcsolatosan felróható lehetetlenülés, így különösen azE|adő
Vevő azonnali hatályú felmondását megalapozó késedelme, vagy amennyiben az Eladó által leszállított
Tęľmékek dokumentálhatóan nem teljesítik a Miĺszaki Leíľásban foglaltakat, valamint a kicserélése a
Szerz<idés 5.5 pontja valamint a jótállási kötelezettség köľében nem lehetséges' vagy a Vevő általi
Szerzodés megszüntetését megalapoző határidőn beliil nem lehetséEes, az Eladó által a teljesítés jogos

ok nélküli megtagadása (Meghiúsulás) esetén az Eladő meghiúsulási kötbér megfizetésével és

káľtérítési felelősséggel taľtozik. A meghiúsulási ki'tbéľ méľtéke Szerződés 2.Ż. pontjában

meghatározott teljes nettó Vételtr 5 Yo-a. (Meghiúsulási Kiitbéľ)' A teljesítés meghiúsulása esetén

Késedelmi és Hibás Teljesítési Kötbér nem kĺivetelhető. A Meghiúsulási Kötbér követelése kizärja,
hogy a Yevó azEladótól követelje a Meghiúsulási Kötbénel biztosított kotelezettség teljesítését'

9.6 Az Elacló köteles kártérítéSként megtéríteni Vevőnek az Eladő magatartása, illetve teljesítése vagy
Eladó teljesítésének elmaradása miatt felmerült kárát' A fenti pontok a|apján éľvényesített báľmely
kotbér megfizetése nem mentesiti azE|adőt a Vevő felé fennálló kártérítési felelőssége alól. A Felek
rögzítik,hogy az Eladó viselni taltozik aSzerzodés késedelmes vagy hibás teljesítéséből eredóen, azza|
összefüggésben a Vevő ľészéľől felmeľülő és a Vevő által jogosan érvényesíteni kívánt, igazolt
káľigéný is.
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10. A szuRzonns norARTAMA, nĺncszÚľnsn

10.1 A Felek a Szeľződésthatározott időre ajelen Szerződésben meghatáľozott tevékenységszerzódésszeľű'
a Szeľződés 2.4. pontjában meghatáľozotí Teljesítési Véghatáridőig t<irténo teljesítéséig kötik. A
szavatossági és jótállási kötelezettségek tekintetében a Szerződés 4.5 ponda azirźnyadó.

10.2 A Szerződés megszűnik:

a) a jelen Szeľződésben foglaltak teljesítésével, illetve a 2.4 szerinti hatźrozott idő
|ejártźnal.

b) a Felek közös megegyezése alapján1'

c) Vevő felmondásával.

10.3 A Vevő jogosult jelen Szerződést (adott esetben akár részlegesen is) azonna1ihatźi|yal felmondani, ha:

a) az E|adő a jelen Szerződésben vállalt bármely hatáľidő (így különösen a Teljesítési
Részhatáridő, Teljesítési Véghatáridő, a jótállási kötelezettségek körében meghatáľozott
határidők) tekintetében 20 (hűsz) naptári napot meghaladó késedelembe esik;

b) az Eladő a jótállási kötelezettségeit három alkalommal a Szerződésben meghatározott
hatáľidőľe nem teljesíti;

c) az E|adő a Termékek tekintetében a Szerződésnek nem megfelelő minőségben történt
teljesítés kicserélését a Szeľződés 5.5 pontjában meghatározott határidőben nem teszi
meg. Ebben az esetben a Vevő felmondás helyett megfelelő árleszállítást is kérhet;

d) a fe|szőlitás ellenére Eladó nem tesz eleget a Szerződés 7 ' pontjáhan meghatáľozott
együttmtĺködési kĺjtelezettségének;

e) aZ Eladó csődbe ffi€gy' vagy felszámolási eljárás indul ellene, elhatározza
végelszámolását, bíľósági végrehajtást rendelnek el vele szemben, hitelezőivel
kényszeľegyezséget köt, vagy bármilyen olyan bíľósági vagy hatósági határozat születik
vele szemben, illetve bármilyen olyan esemény következik be, amely az előbbiek
bármelyikéhez hasonló következménnyel járhat az alkalmazandó jogszabályok
értelmében.

10.4 Felek megállapodnak, hogy a Vevő a jelen Szeľződés 10.3 pontjában foglalt felmondási jogának
gyakorlását megelőzően köteles az E|adőt íľásban felszólítani az Eladő jelen Szeľződésben foglalt
kötelezettségeinek teljesítésére. Amennyiben az Eladő a szerződéses kötelezettségeit neki felróhatőan, a
Vevo ezen felszólítását követően haladéktalanul' de legkésőbb öt (5) napon belül, nem teljesíti, vagy
felľóható szerződésszegését egyébként nem orvosolja' a Vevő jogosult a Szerződést felmondani. Az Eladó
köteles a Vevő minden _ az Eladő felróható késedelméből eľedő - igazo|t kárát megtéríteni. A Felek
megállapodnak, hogy a Szerződés 10.3 pontjában meghatározott felmondási jog gyakorlása a Szerződés
meghiúsulásának tekintendő.

10.5 A Kbt' l25. $ (5) bekezdés a) és b) pontja a|apján Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést
megszüntetni _ ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) azEladőban közvetetten vagy közvetlenlllZĺo/o-ot meghaladĺi tulajĺĺoni részeseĺtést szetez valamely olyan
jogi személy vagy jogi személyiséggelnem rendelkezo jogi társaság,amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1)
bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
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b) az Eladő közvetetten vagy kĺizvetlenlll Z5Yo-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely jogi
személy vagy jogi személyiséggelnem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56.

$ (1) bekezdés k) pontjában meghatáľozott feltételeknek.

10.6 A Vevő késedelme az Eladő egyidejű késedelmét kizźrja. Késedelem esetén a Vevő az E|adő
kezdeményezésére póthatáridő tűzéséľe jogosult. Szerzódő felek jelen Szerződés eredményekéntkizźtrőlag
hibátlan teljesítést fogadnak el Eladó teljesítésként.

11. 
^szF,P.zolÉs 

ľĺÓnosÍľÁsł

11.1 Felek a jelen Szerződéstkizárő|aga kcizbeszeľzésekľől sző|ő2011. évi CVil' tiirvény l32. $-ban foglaltak
és a Polgári Töľvénykönyv rendelkezései alapján módosíthatják.

1l.Ż Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szeľződés a Felek által közcisen, íľásban módosítható,

különösen, ha a szerzódéskötést követően beállott körülmény folýán a Szerződés valamelyik Fél lényeges
jogos érdekét sérti.

12. VIS MAIOR

12.1 Ha bármelyik fel jogainak gyakorlását, kötelezettségeinek teljesítését - a pénzllgyi teljesítés kivételével -
vis maior vaw a másik fél magatartása vagy érdekkörében bekövetkezett esemény késlelteti vagy
akadályozza. akkor ez mentségĺil szolgál a Fél nem szerzódésszertĺ teljesítésére.

Vis maior kifejezés a különösen következő eseményeket jelenti: terrorcselekmény, blokád, jźtrvány,

fiildcsuszamlás, túz, vihar, trvíz, füldľengés, robbanás, vizktlr, villámlás, leküzdhetetlen fagy, szokatlan és

ľendkívüli időjárási vagy más körÍilmények miatti közlekedési késedelmek,vagy hasonló, az érintett Fél
ellenőrzésén kívül eso események.

12.2

I2.3 Vis maiorľa az Eladő csak akkor hivatkozhat, ha írásban értesíti a Vevőt - amennyiben a körülmények
lehetővé teszik - a vis maioľ tényérol és váľható idótartamáról. Ha a Vevo egyéb irźtnyű írásos utasítást

nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen

lehetséges és meg kell keresnie minden ésszerĺĺ alternatív módot, amelyet a vis maior esete nem gátol.

12.4 A Szeľződésben foglalt hatáľidők a vis maior időtartamź"ľal meghosszabbodnak.

l2.5 A felek megá|lapítjźlk, hogy az Eladő köteles a szerzódés teljesítése során létrejövő adatok, teljesítési
ľészegységek valamint a teljesítés megkezdése előtt rendelkezésre álló forrásanyagok minőségét és

felhasználhatóságát védeni, megőľizni, megá||apitják továbbá' hogy az adatok kellő gondossággal történo

őrzésének elmulasztásából adódó adatvesztéseket a felek nem tekintik vis maioľ esetnek.

13. vITÁs xnnnnsnK RENDEZESE

13.1 Eladónak és Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján

rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében va1y a
szerződéskötéssel kapcsolatban meľül fel. Minden, a Szerződés megkötése után felmeľülő, a Szerződés
teljesítését akadályozo körülményľol a Felek kölcsö,nösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban

tź|ékoztatni.
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14. ÉnľnsÍľľsnK, A sznnzőnns ľyľr,vľ

l4.1 Bármely, a Felek közcitt, a jelen Szeľződés vaw a jogszabáůy źital eloírt jognyilatkozatot írásban kell
megtenni. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik Fél általi źúvétel' napján, postai küldemény
esetén a postai tértivevényen feltünteteff napon tekinthető közöltnek. Faxon tortént továbbítás esetén az
értesítés közöltnek tekintendő az ellenłĺrzószelvény szerinti időpontban' feltéve, hogy azt egyidejűleg
postai tértivevényes ajánlott ki'ildeményként is megküldték. A teljesítéssel összefüggő kapcsolattartás
során a Felek képviselői által faxon vagy e-mailben megküldött értesítés közöltnek tekintheto, ha a fax
megkĺildését az igazol,ó jelentés, vagy az e-mail kézhezvéte|ét a másik fel visszaigazolja.

l4.2 A Szerződéssel kapcsolatosjognyilatkozatokat, értesítéseket a Felek részéról aza|ábbiaktehetnek:

Vevő részéről kapcsolattaľtó :

Név: Kovács Zsolt, fejlesztési igazgatő vagy az általa megbízott személy

Cím: 1 146 Budapest' Istvánmezei tĺ l-3.

Telefon: 06 30 268 5013

e-mail cím : kovacs.zsolt@mdsz.hu

Vevő részéről a teljesítés elfogadására jogosult:

Név: Kovács Zsolt' fejlesztési igazgatő

Eladó részéľől kapcsolattaľtó :

Név: Reichardt Géza ügyvezető

Cím: 2000 Szentendre, Rózsa u. 1ó.

Telefax szám: ł36 26 3l0 044

Telefon: +36 20 946 68'76

e-mail cím: budapest@rextra.hu

l4.3 Az Eladő éľtesítéseit' valamint a teljesítés során felmeriilo kérdéseit Vevő részére a fenti elérhetőségek
valamelyikén, illetve személyesen a Vevő iľodájába juttathatja el.

14.4 A Szerződés és a Szerzodés teljesítése során keletkező összes leírás, dokumentáció, kezelési utasítás'
levelezés és egyéb okmányok magyar nyelven készülnek.

15. nnszr,ncusnnvľľYTELENsEG

15.1 Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben éľvénýelennek bizonyul,
vagy érvénýelenné válik, ez a teljes Szerződés érvényességét nem érinti' Felek megállapodnak abban,
hogy az érvénýelen ľendelkezést _ a jogszabályok keretei között _ olyan éľvényes rendelkezéssel pótolják,
amely az éľvénýelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célt a legjobban szolgálja. Felek
megállapodnak abban' hogy a jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénýelensége nem vezethet
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egyik Félnek a jelen Szerződés teljesítéséhezfűzodó jogos éľdekeinek sérelméľe.

16. AsZF-Rx'ooÉsrrłľÁr,ył

1ó.l Felek rögzítik' hogy a jelen Szerződés megkötésével lép hatályba. A megk<ités időpontja aSzerződés mindkét
Fél általi aláírásának időpontja.

17. ALKALMAZA|IDoJoGsZABÁr,yor

17.1 A jelen Szerződésben nem szabźúyozottkérdésekben különösęn a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013' évi
V. törvény (különösen a 6:Ż31.$), a közbeszerzésekről szőlő 20l l. évi CVIII. töľvény, az államhźlnaľtásról
sző|ő20ll. évi CXCV. törvény, az információs ĺinrendelkezési jogľól és az infoľmációszabadságről sző|ő

2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.

18. ELLENORZESEK

18.1 Tekintettel arľa, hogy a Szerződés tárgyának alapjául szolgáló projekt a 4lŻ0l l (I.28.) Koľm. rendelet

hatźůya alá tartoző támogatásból valósul meg (Támogatott beszeľzés) Eladó tudomásul veszi, hogy a

Vevő koteles tiĺrni a támogatások felhasználásának ellenőrzését' ennek érdekében a Szerződést, az arÍa
vonatkozó adatokat az ellenőrzést végzőnek tudomására hozni.

18.2 Eladó tudomással bír továbbá aľľól is, hogy azÁllami Számvevőszékről szóló 20l l. évi LXVI. törvény 5.

$ (5) bekezdése éľtelmében az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az á,llamhźztartás alrendszereiből
ťtnanszírozott beszerzéseket és az źi|amhźtztartás alrendszeľeinek vagyonát érintő szeľződéseket a
Vevőnél, valamint az Eladőnźú. Felek ľögzítik tovźlbbá, hogy az źilamháztartásról szóló 20l l ' évi CXCV.
törvény rendelkezései értelmében a jelen Szeľződés tartalma és végrehajtása ellenőrizheto a Vevőnél.

19. PELDANYSZAM

19.1 Jelen Szeľződés 4 egymással mindenben megegyezó példányban készült.

20. MELLÉKLETEK

l. számú melléklet _ Eladó Ajánlata

2. számú melléklet _Ajánlati Felhívás és Dokumentáció

3. számű melléklet - Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

Budapest,2014.

T
vo

REXTRA KERESI(EDELMI KFT.
ELADÓ 

^:'|y'Képviseli: Reichardt Géza '''''-'

MAGYAR

Rádics Balźns
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3. számú melléklet

Igazolom, hogy a(z)
szerződés szerint
_ ánl én az alábbi telj esítést elv égezte:

TELJESÍTÉ srcłzor,ÁsI JF.'GY ZőKoľyv

-én megkötött iktatószĺímon nyilvántartott
..... (paľtneľ megnevezése) 20...

.. oń, összesen

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző

Elv égzett telj esítés me gnevezé se :

(mennyiség)...

Részteljesítés esetén az arÍavonatkozó megrendelés időpontja (év, hónap, nap)

A teljesítés nettó éľtéke

Fentiek alapján
Megrendelő felé

... + Afa ...

Budapest,20

.... (név) jogosult a fenti összegről szćtmla kibocsátásáľa a

S zakmai Telj esítési g azolő

Ugyvezető Igazgatő

Budapest,20
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Magyarország_Budapest: Mérőeszközök
2013'S 231-400566

Ajánlatilrészvéte!i fel hívás

Árubeszeľzés

2oo4lL8|EK irányelv
!. szakasz: Ajánlatkérő
l'1) Név' cím és kapcsolattartási pont(ok)

Magyar Diáksport SzÖvetség
4K18054
lstvánmezei út ].-3.
Címzett: Herendi Helga
1146 Budapest
MAGYARoRSZÁG
Telefon: +36L2733587
E-mail: herendi.helga@mdsz.hu
Fax: +36 L2733599
lnternetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.mdsz.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Sirály és Társa Ügyvédi lroda
Szilágyi Dezső tér L. 2. emelet
Címzett: dr. Sirály Katalin
l-01-1 Budapest
MAGYARoRSZÁG
Telefon: +36 17998331
E-mail : kozbeszerzes @ d rsk. h u

Fax: +36 77990L4I
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

Sirály és Társa Ügyvédi lroda
Szilágyi Dezső tér 1-.2' emelet
Címzett: dr. Sirály Katalin
1011 Budapest
MAGYARoRsZÁG
Telefon: +36 17998331
E-mail : kozbeszerzes @ drsk. hu

Fax: +36 7799OL41.

Az ajánlatokat vagy részvételijelentkezéseket a következő címre kel! benyújtani:
Sirály és Társa Ügyvédi lroda
Szilágyi Dezső Iér L' 2. emelet
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Címzett: dr. Sirály Katalin
1011 Budapest
MAGYARoRsZÁG
TeleÍon: +36 17998331
E-mail : kozbeszerzes @ d rsk. h u

Fax: +36 L799OL41,

|.2) Az aiánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

|.3) Fő tevékenység
Szabadidő' kultúra és vallás

|.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
ll.1) Meghatározás

ll'1']-) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szÜkséges mérési eszkÖzcsomag szállítására a
TÁM oP 3'L.L3-L2-2o13-o001 projekt keretében.

x'L'z) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Budapest, Magyarország.
NUTs-kód HU]-01

ll.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

ll'1.4) Keretmegállapodásravonatkozó információk

ll.1'5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rtivid meghatározása
Szállítási szerződés Íittségi mérési-értékelési rendszerhez szÜkséges mérési eszkozcsomag szállítására a
TÁM o P 3.7.I3-L2-2o13-000]. projekt keretében.

ll.]-.6) Közös kozbeszeĺzési szójegyzék (cPV)
38300000, 38410000

ll.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó inÍormációk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

ll.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: nem

ll.L.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfo gadhatók változatok (alternatív aj ánlatok) : nem

x'2) Szerződés szerinti mennyiség

x.2.I) Teljes mennyiség:
A TÁMoP 3.L.L3-I2-2}13-0001 projekt keretében a Íittségi mérési-értékelési rendszerhez szÜkséges 3 700

db plusz, a Kbt. 46. s (2) alapján az Ajánlatkérő döntésétől Íüggően, megrendelhető további 300 db mérési

eszközcsomag szállítása az alábbiak szerint.
Egy db mérési eszkozcsomag tartalma:
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1.) testtömeg és testosszetétel mérésére alkalmas eszköz;
2.) testmagasságmérő eszköz;
3.) antropometriai mérőszalag;
4.) kézi szorítómérő eszkoz;
5') tolómérő eszköz;
6.) 20 m-es mérőszalag;
7.) távolságjelző csík;
8.) ajánlattevő választása szerint Ía vagy fém mérődoboz;

9') bőrredő mérő eszköz
a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban részletezett minőségben, műszaki, Íunkcionális
elvárásoknak megÍelelő tartalommal és mennyiségben.
Egy mérési eszkozcsomag minden termékből egy darabot tartalmaz.
Ajánlatkérő a feltételesen megrendelhető 300 db eszközcsomagot nem koteles megrendelni, illetve nem koteles
teljes körűen megrendelni. A 8. tételként megjelölt Ía vagy fém mérődob ozok kozul az Ajánlattevő azt ajánlja
meg és a díjtáblázatban azt árazza be, amelyiket olcsóbban tudja szállítani.
BecsÜlt érték áfa nélkÜl: 181 000 000 HUF

x.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételijog (opció): nem

ll.2.3) Meghosszabbításravonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

ll.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 45 (aszerződés megkotésétől számíWa)

III. szakasz: Jogi, gazdasági. pénzügyi és míĺszaki információk
lll'1) Az alvállalkozói szerződésse! kapcsolatos feltételek

lll.L.1) A szerződést biztosító mellékkĺitelezettségek:
Az Ąánlarkérő kötbér vállalását írja elő az ajánlattevő részére hibás, késedelmes teljesítés, meghiúsulás
esetére.
A Megrendelőt a Szállító késedelmes teljesítése - amely źV egyes teljesítési részhatáridők (minta

eszközcsomag leszállítása és végleges eszközcsomag leszállítása) késedelmes teljesítését jelenti - esetén
késedelmi kötbér illeti meg, amelynek napi mértéke a neüó szállítási Díj o,25o/o-a, azonban a késedelmi kotbér

teljes összege nem haladhatja meg a teljes nettó Szállítási Díj So/o-ának megfelelő összeget.
Ha a nyertes Ajánlattevő késedelme bármely a Szállítási Szerződésben vállalt határidő tekĺntetében a 20 napot

meghaladja, úgy u Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással a szerződést azonnali hatállyal

felmondhatja, s a súlyos szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren ÍelÜl kárait

és költségeit is köVetelheti. Ajánlatkérő a Szállítási Szerződés ilyen módon való megszÜntetését a Szállítási
Szerződés meghiúsulásának tekinti.

A hibás teljesítési kötbér mértéke naponta a hibás teljesítéssel érintett részteljesítésre Vetített nettó Szállítási
Díj 0,50lo-a a szerződésszerű teljesítésĺg, de maximum hibás teljesítéssel érintett részteljesítésre vetített nettó

Szállítási Díj Loo/o-a.

A Szállítási Szerződés - Ajánlattevőnek felróható - meghiúsulása esetén Ajánlatkérő a nettó Szállítási Díj Solo-át

jogosult meghiúsulási kötbér jogcímén követelni az Ajánlattevőtől.

Ajánlattevő a 4lZoIL' (l' 28.) Kormány rendelet 57/A. s - a szerint köteles a közbeszerzési eljárás
eredményeként kötött Szállítási Szerződés elszámolható összegének Loo/o-a és az igényelt szállítói előleg

kÜlönbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékĹĺ, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló
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Kbt. 126. 5 (6) bekezdés a) pontja szerintiVagy a 4l2oL7. (l. 28.) Kormány rendelt 57/A. s (3) bekezdése szerinti

biztosítékot nyújtani a szállítói előleg igénylésének időpontjáig (előlegbekérő dokumentum benyújtáSáig).

Ajánlattevőnek a biztosíték határidőre torténő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatában a Kbt'126' 5 (5)

bekezdése szerint kell nyilatkoznia.

Jótállás, időtartama: az átvételt igazoló szállítólevél és a teljesítési igazolás aláírásának napjától 30.6.20]-5-

ig' A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a Dokumentáció részét képező Szállítási
Sze rződ és te rvezete tartalmazza.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek éslvagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Megrendelő kijelenti, hogy a Szállítási Szerződés tárgyát képező munka pénztigyi fedezetét ]-00%-ban

a TÁMoP 3'I.L3lI2-2o13-0001. sz. kiemelt projekt keretében európai uniós forrásból biztosítja. A projekt

utóÍinanszírozoI1, ajelen közbeszerzés tárgyát képező projektrész szállítói finanszírozású.
A pályázat TÁMoP-3.1' I'L3lI2-2oL3-ooo1 azonosító számmal, 'A testnevelés új stratégiájának és
fizikai állapot Új mérési rendszerének kĺalakítása és az onkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai

testmozgásprogramok szervezésében'' elnevezéssel kertilt meghirdetésre. A Projektben Megrendelő L2'4'2oL3-
én a Támogatási Szerződést megkötötte.
A Szállítási Díj kiegyenlítésére átutalással kerül sor, a Közreműkodő Szervezet által, a 4l2oLL. (l. 28.) Korm.

sz. rendeletben foglalt és a Kbt. ].30.s (]-) bekezdésében foglalt teljesítési igazolási szabályok alapján, a
szerződésszerű teljesítés elismerését követően, aPtk' 292lB 5 (1) bekezdése szerint'
A Nyertes Ajánlattevő a 4l2ol1'' (l. 28.) Kormány rendelet 57/A s (3) bekezdése és a 2612012. (X. 24.) NFM

utasítás 198-208' $-ai szerint a Szállítási Szerződés szerinti Szállítási Díj maximum 3oo/o-áig szállítói előleg
igénylésére jogosult. A szállítói előleget a szállító közvetlenÜl a közremúködő szervezettől igényelheti.

A Szállító 1 db előlegszámla,2 db részszámla (1-1 db részteljesítéshez kapcsolódó számla)

- minta eszktizcsomagok leszállítása (1db részszámla)
_ és a szerződéskötést köVető 30. napig 2 000 db eszkozcsomag leszállítását követően (1 db részszámla)
és

- 1 db végszámla (végteljesítéshez kapcsolódó számla)
benyÚjtására jogosult a Dokumentácĺó részét képező Szállítási Szerződés tervezete szerint. A részletes fizetési
feltételeket a Dokumentáció részét képező Szállítási Szerződés tervezete tartalmazza.

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
AKbt. 27 ' (2) bekezdése szerinti projekttársaságlétrehozását ajánlatkérő nem teszi lehetővé.

Egyéb különleges Íeltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

Részvéte!i feltételek

Az ajánlattevőlrészvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizárő okok)' ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő beiegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkovetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet

ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem)' alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. s (]-) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike Íennáll.

Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt' 56. S (2) bekezdésében foglalt kizáró ok

fennáll.
A Kbt. 75. 5 (L) bekezdés b) pontja alapján az Ąánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ąánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Íenti kizáró ok bármelyike

az eljárás során következett be.

Kizárő okok kapcsán megkövetelt igazolási mód:
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A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és akizáró okok ĺgazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szőló 37ol2o11 (Xll. 23.) Korm. rendelet 2_8., Lo. és 11. S-ai

szerint kell igazolni, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő kÜlön-kÜlön) nem állaz
ajánlatkérő által előírt kizáró okok hatálya alatt'
Ajánlatkérő akizáró okok igazolása kapcsán felhívja a ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság
23'5.2o12-án kozzétett,,A Közbeszerzési Hatóság Útmutatója a kozbeszerzési eljárás során benyújtandó,

kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők Vonatkozásában'' című útmutatójára!

Nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében akizárő okok Íenn nem állását a Közbeszerzési
Hatóság által (KÉ 2072. évi 61. szám, 7'6.2012') közétett Útmutató alapján szÜkséges igazolni!

Eszerint:

- A Kbt. 56. s (].) a-b-c-d pontjai szerinti kizáró okokat ajánlatkérő ellenőrzi,

- A Kbt. 56. s (1) bekezdés e) pontjában foglalt kizáró ok hiányát az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCll.
törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbazisból az ajánlatkérő ellenőrzi,
amennyĺben az adatbélzisban nem szerepel, ajánlattevő CSATOLJA az illetékes adó- és vámhivatal önálló

igazolását, vagy az Art. szerinti egyÜttes adóigazolást;

- A Kbt. 56. s (1) bekezdés D és i) pontja esetén ajánlattevő CSATOLJA köĄegyző vagy gazdasági' ĺlletve

szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát;
_ A Kbt. 56. s (1) bekezdés h) pontja, ha ajánlattevő nem magánszemély, nem szÜkséges és nem lehetséges
igazolni, ha ajánlattevő magánszemély, akkor CSATOLJA 6 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítványát

- A Kbt. 56. s (1) bekezdés j) pontjában Íoglaltakat az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

- A Kbt. 56' s (L) bekezdés k) ezen belÜl a ka) és kb) alpontjában foglaltakat ajánlatkérő ellenőrzi,

- A Kbt. 56. s (1) bekezdés k) ezen beltjl kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő, csAToLJA nyilatkozatát

arról, hogy olyan társaságnak minősÜl-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet

szabályozott tőzsdén jegyeznek;

- ha ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2oo7 ' évi cXXXVl. törvény (Pénzmosásról szóló törvény) 3.

S r) pontja szerint deÍiniált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását

tartalmazó nyilatkozatot csAToLJoN.
/tényleges tulajdonos: 3. S ra.) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetben közvetlenÜl vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi lV. torvény (a

továbbiakban: Ptk.) 685/8. S (3) bekezdésében meghatározottmódon-kozvetve aszavazatijogokvagya
tulajdoni hányad legalább 2\o/o-ával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a kozösségijogi szabályozással vagy azzal
egyenértékű nemzetközi előírásokkal osszhangbanlévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az atermészetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a
Ptk. 685/8. $ (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az atermészetes személy, akinek megbízásából valamely Ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az atermészetes személy,
1". aki az alapÍtvány Vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő

kedvezményezeüeket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapÍtváný létrehozták, illewe műkodtetik, ha a kedvezményezetteket még nem

határozták meg, Vagy
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3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó betolyást gyakorol az alapítvány vagyonának
legalább 25o/o-afelett, illewe az alapífuány képvĺseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi

személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője/

- amennyiben a Pénzmosásról szóló törvény 3. 5 r) pontja szerintĺ tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő

csATo LJ A e rre vo n atko zó nyilatkozatát;

- a Kbt. 56. s (2) bekezdésére vonatkozóan ajánlattevő CSATOLJA nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan
jogi személy vagy jogĺ személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely ajánlattevőben' kozvetetten vagy
kozvetlenÜl több mint 25o/o-os tulajdoni résszel Vagy szavazatijoggal rendelkezik;

- amennyiben Van ilyen szervezet, ajánlattevő koteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá csAToLANDÓ
nyilatkozatában az| is kijelenteni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. s (2) bekezdésében hivatkozott kizáró
Íeltételek nem állnak Íenn.

Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:

- A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szólő 3Lol2o11. (Xll. 23.) Korm. rendelet 10' S-a szerint A
ajánlattevő az alvállalkozőjaés adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában csak a Kbt. 58. 5 (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. S-ában
foglalt kizáró okok hiányáról.
Akizáró okok igazolása kapcsán benyújtandó nyilatkozatok az Ąánlati felhívás feladását követő keltezésűek
lehetnek!

Gazdasági és pénztigyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szÜkséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1. A Kbt. 55. S (1) bek. d)

pontja és a 310/2011. (Xll' 23.) Korm. rend' 14. 5 (1) bek' a) pontja alapján csatoljon valamennyi számlavezető
pénzÜgyi intézménytől származó, az ajánlati Íelhívás Íeladásánál nem régebbi eredeti, Vagy egyszerű másolati

nyilatkozatot (attól fÜggően, hogy a ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) az alábbi tartalommal:

- pénzÍorgalmi számlaszámok megnevezése,

- pénzforgalmi számláján/számláin a felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó
sorban állás.
Amennyiben ajánlattevő az előírtakhoz képest később alakult, illetve később kezdte meg működését, az
igazolást a megalakulását, tevékenysége megkezdését kovető időszakra kell becsatolnia. Ajánlattevőnek az
ajánlati Íelhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt / megszÜntetett számláira vonatkozóan is igazolást
kell becsatolnia fenti tartalommal.
Ajánlattevő csatoljon továbbá cégszerűen aláírt nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az Ąánlatában becsatolt,

igazolást adott pénzintézeteken kívul más pénzintézetnél nem vezet számlát.
P2. a Kbt. 55. s (].) bek. d) pontja és a 310/2011. (Xll. 23.) Korm. rend. 14. 5 (1) bek. c.) pontja valamint 14.

$ (a) bekezdése alapján nyújtsa be az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három Üzleti év teljes,

valamint közbeszerzés tárgyából származő - általános Íorgalmi adó nélktjl számított - árbevételéről szőlő
nyilatkozat, attól fuggően' hogy ajánlattevő mikor jött létre' illetve mikor kezdte meg tevékenységét' amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak'
Ha ajánlattevő a31'012017. (Xll' 23.) Korm' rendelet 14. S (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal (beszámoló vagy
árbevételről szóló nyilatkozat) azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik' amely tekintetében a
beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt

alkalmassági köVetelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ąánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb
nyilatkozattalvagy dokumentummal igazolhatja pénzÜgyi és gazdaságĺ alkalmasságát.
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Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során koteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában

műkodik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági köVetelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő általelfogadott módjáról (3Iol2oLL. (Xll. 23.) Korm. rendelet 14. s (3)

bekezdése).
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. 5 (5) és (6) bekezdés szerint más szervezet kapacitására
a kovetkező esetben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a
szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak
tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelolésre kerÜlt' vagy
c) a gazdasági és pénzÜgyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a.) pontban foglaltaktól eltérően,

az alkalmassági kovetelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőÍorrásokra
vonatkoznak - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmassági igazolásában részt vevő
más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet aPtk.274' S (1) bekezdésében Íoglaltak szerint
kezességet vállal az ajánlatkérőt a nyertes ajánlattevő teljesítésének elmaradásávalvagy hibás teljesítésével
összeÍÜggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítéséVel nem térÜl meg.

Az alkalmasság ĺgazolása korében ajánlatkérő hivatkozik a3Lol2oII. (Xll.23.) Kormány rendelet L4. s (5)

bekezdésére valamint a Kbt. 129. S (7) bekezdésére'
Az alkalmasság mini mumköVetel ménye(i) : Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P1. számlavezető pénzintézeté(ei)től származó nyilatkozat szerint bármely pénzÜgyi intézménynél vezetett

bármely pénzÍorgalmi számláján az ajánlati Íelhívás Íeladását megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó

sorba állított tétel (A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2oo9. évi LXXXV' törvény 2. s 25. pontja

szerĺnt) fordult elő,
P2' . ha az el1árást megindító felhívás feladásának napját megelőző három Üzleti évben - illetve amennyiben
a vizsgált időszak kezdetét követően kezdte meg működését, úgy működésének ideje alatt - a teljes éVes

általános forgalmi adó nélkul számított árbevétele évente nem érte el a nettó 100 000 000 HUF-ot, és a
közbeszerzés tárgyából származó (egészségÜgyi és/vagy orvostechnikai és /vagy haztartásĺ és/vagy sport

mérésĺ eszközök szállítása)) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az eljárást megindító Íelhívás
Íeladásának napját megelőző három Üzleti évben - illetve amennyiben a vizsgált időszak kezdetét követően

kezdte meg működését, úgy mrjködésének ideje alatt - összesen nem érte el a nettó 100 000 000 HUF-ot.
Az előírt alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt. 55. s (4) bekezdése alapján a közös ajánlattevők

esetében a Kbt' 55 S. (1) bekezdés d) pontja szerinti alkalmassági feltétel tekintetében, amelyek kizárólag
egyenként Vonatkoztathatóak (P1-.), a gazdasági szereplők tekintetében elegendő, ha közÜlÜk egy felel meg, a
P.2' pont szerinti alkalmassági Íeltétel tekintetében egyÜttesen is megÍelelhetnek.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szijkséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság igazolható:
M1.) a 3Lol2oL1'' Kormány rendelet 15. s (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlaIi felhívás feladásától -
visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetésével;
_ ha a szerződést kötő másik Íél a Kbt. 6. s (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem

magyarországiszervezetek esetében olyan szervezet, amely a20o4lI8lEK európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősul, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

- ha a szerződést kötő másik Íél az előző pontban Íoglalthoz képest egyéb szervezet, az általa
adott igazolással vagy az ajánlattevő' illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával.

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati Íelhívás - Nyílt eljárás
Kie gészítés az Eur őpai U nió H ivatalos Lapj ához

ilr.2.3)

28lru20L3 5231
http : //ted. e u ro pa. e u/T E D

7172





HL/S 5231
28ĺLLl2oI3
400566-2013-HU

Tagállamok - Arubeszerzésre irányuló szerződés - AjánlatiÍelhívás - Nyílt eljárás 8lL2

A benyÚjtott igazolás' illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a
szerződést kötő másik fél beazonosítása, kapcsolattartó neve, a szerződés tárgya, az ellenszolgáltatás
osszege, a Íeladat rövid leírása, paraméterei, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolásból, nyilatkozatból egyértelműen ki kell derÜlnĺe azM1'.) pont szerintĺ alkalmassági
minimumkövetelmény összes elemének.
Amennyiben a gazdasági szereplő olyan korábbi teljesítést kíván reÍerenciaként bemUtatnĺ, amelyet konzorcium
(közös ajánlattevőként) Vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 129. 5 (7) bekezdése
Íigyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megÍelelést (kozos ajánlattevői teljesítés
esetén is!)
M.2) a Kbt. 55. S (L) bekezdés a) pontjáratekintettel a3Lol2oLL (Xll. 23.) Korm. rend. 15. s (1) bekezdés c)
pontja alapján ajánlattevő nyilatkozatával azon személy(ek) képzettségének és tapasztalatának - kÜlönösen a
minőség ellenőrzéséért felelősöknek - ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe
A nyilatkozathoz csatolni kell:

- a teljesítésbe bevonni kívánt szakember önéletrajzát, amelyből egyértelműen kiderÜl a szakmaijártasság,
ismeretek, tapasztalat és képzettség,

- a képzettséget igazoló oklevél egyszerű másolatát,
_ a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozaIáI.

M.3) aKbt.55.5 (1) bekezdésc) pontjáratekintettel a37ol2oI1'' (Xll.23.) Korm. rend. 15. s (1) bekezdés
b) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírásával illetve minőségbĺztosítási
tanúsífuány másolatának csatolásával.
A 31oĺ2o7L' (Xll. 23.) Korm. rend. L7 ' s (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő alkalmasság igazolásaként elfogadja
az Eurőpai Unió más tagállamában bejegyezett szervezettől származó egyenértékű tanúsíwányt valamint az
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait'
M.4) a Kbt' 55' 5 (1) bekezdés b) pontjáratekintettel a3IolZoLL. (Xll. 23.) Korm. rend. ]-5. 5 (1) bekezdés b)

pontja alapján az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatával a teljesítéshez rendelkezésre álló (Ajánlatkérő

részére torténő szállításig szÜkséges) raktárhelyiségről, legalább az alkalmassági minimumköVetelménynek

való megÍelelés megállapításához szÜkséges tartalommal.
Ajánlatkérő rendelkezésre álló eszköznek elÍogadja a saját tulajdonban álló, bérleti, vagy tartós bérleti
jogviszony alapján rendelkezésre álló raktárhelyiséget is.

Amennyiben a megajánlott raktárhelyiség az ajánlattevő saját tulajdonában van, csatolni kell ajánlattételi

határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát.

Amennyiben tartós bérleti, vagy keretszerződés szerinti bérletijogviszony alapján áll a nevezett raktárhelyiség
az ajánlattevő rendelkezésére, akkor a bérleti jogviszony fennállását igazolő dokumentum(ok) csatolása
szükséges az alkalmasság megállapításához'
Amennyiben az alkalmasság igazolására vonatkozóan jön létre a bérletijogviszony, ajánlatkérő ÍelhÍvja az
ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 55. s (5)-(6) bekezdéseiben foglalt rendelkezésekre legyenek tekintettel.

Közös ajánlattevők a Kbt. 55. 5 (4) bekezdése alapján az előírt mĹĺszaki, szakmai alkalmasságĺ feltételeknek

egyÜttesen is megfelelhetnek.
A műszaki, szakmai alkalmasság igazolása körében az ajánlattevő más szervezet kapacitására a Kbt. 55. s (5)-
(6) bekezdésében foglaltak szerint támaszkodhat'
Az alkalmasság minimumkovetelménye(i) :

ML') az eljárást megindító felhívás Íeladását megelőző 36 hónapban legalább 1db egészségtjgyi és/vagy
orvostechnikai és /vagy haztartási és/vagy sport mérési eszközök szállítása tárgyú, nettó 85 000 000 HUF
értékű' szerződésszerĹĺen teljesített reÍerenci ával.
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M.2) legalább 1 fő, beszerzési terÜleten legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező vagy beszerzési
projektmenedzsment képzettséggel vagy ellenőrzési és mĺnőségbiztosítási képzettséggel - Vagy ezen
végzettséggel, képzettséggel egyenértékű képesítéssel _ rendelkező szakemberrel, aki a beszerzés tárgya
szerinti szállítás minőség ellenőrzéséért és a szavatossági, jótállási igények érvényesítése során alkalmazott
eljárásért felelős.
M.3) lSo 900]-:2008 -minőség irányítási rendszer vagy azzal egyenértékű tanúsíwánnyal.
u'4.) zárható és/vagy őrzött, a mérési eszközök megfelelő szállításáig torténő ral<tározására alkalmas
helyiséggel, valamint a legalább 1 irodával vagy Ügyfélszolgálattal vagy más helységgel, ahol az eszközök
értékesítése és szerviz ügyintézése folyik.

xl'2'4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó inÍormációk

lll.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó kü!önleges feltételek

lll.3'1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó inÍormációk

lll'3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

lV. szakasz: Eliárás
lV.]-) Az eljárás taitáia

lV.]..1) Az eljárás Íajtája
Nyílt

lv.1'.2) Az ajánlattételre vagy részvételre Íelhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

lV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

lv'2) Bírálatiszempontok

lv.2'I) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

lv'2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információ
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

lV.3) Adminisztratív információk

lV.3.1) Az aiánlatkérő általaz aktához rendelt hivatkozási szám:

lV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi ktizzétételre
nem

rv.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 6.7.2oI4 - I2:oo
A dokumentációért Íĺzetni kell: nem

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
6.L.2OL4 - 72:OO

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részéľe

Az(ok) a nyeIv(ek), amely(ek)en apályázatok (pályaművek), illetve részvételijelentkezések benyújthatók
magyar.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 6.L.2oL4 - Lz:oo
Hely:

rv.3.4)

rv.3.7)

rv.3.8)

rv.s.s)

rv.3.6)
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Sirály és Társa Ügyvédi lroda (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér I. 2' emelet).
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 62. s (1) (2) (3)-(7) bekezdései szerint jár el

ajánlatkérő.

Vl. szakasz: Kiegészítő információk
Vl.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó inÍormációk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

vl.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:TÁMop 3.I.I3-L2l2oL3-0001' sz. kiemelt projekt.

Vl.3) Továbbiinformációk
1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67' 5 alapján biztosítja'
2' Ąánlatkérő a Dokumentációt térÍtésmentesen és teljes terjedelmében, közvetlenÜl elektronikus úton

kijzzéteszi a ułrĺw.diaksport.eu honlapon a szovetségÜnk menÜpont kĺjzérdekű adatok mappában.

A Dokumentáció letöltésének visszaigazolása az eljárásban való részvétel Íeltétele. A Dokumentáció letöltését

az ajánlattevőnek a letöltött Dokumentáció mellékletétképező kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló
adatlap ajánlatkérőnek történő megküldésével (faxon vagy e-mailen) kell igazolnia. A Dokumentáció letöltése és
a letoltés visszaigazolása az érvényes ajánlattétel Íeltétele. A Dokumentációt ajánlatonként egy ajánlattevőnek'

vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak letolteni és visszaigazolni szÜkséges.
3. Ahol az ajánlatkérő a közbeszerzésĺ eljárás során igazolás benyújtását írja elő, azigazolás egyszerű
másolatban is benyújtható (Kbt. 36. s (3)).

4. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megkÜldésének napja: Kbt.77. S-a szerint.

5. Ajánlatkérő aszerződést a Kbt' L24' s-a szerint köti meg.
6. A kozbeszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes
dokumentumot, levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyÚjtani. Amennyiben
bármely az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerÜl kiállításra, úgy

ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős Íordítását is koteles
elÍogadni'
7. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén _ az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok

elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

8. Amennyiben a Dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta -
vagy annak tartalmáVal megegyező nyilatkozat _ szerint kell megtenni, és azt cégszerűen aláírva az Ąánlat
részeként benyújtani.
9. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. s (]-) bekezdésében Íoglaltak szerint' Amennyiben
a szerződés teljesítéséhez nem vesz ĺgénybe alvállalkozót, 10olo feletti alvállalkozót, úgy arról is szükséges
nyilatkoznia.
10. Az ajánlatot papír alapon 1 (esy) példányban - továbbá ]- db elektronikus adathordozón (CD/DVD) ĺs -
úgy, hogy az az eredeli, aláírt ajánlatról szkennelve, PDF Íormátumban készÜljön, ugyanakkor tartalmazza
az ajánlatot MS Word/ExcellÍormátumban is, _lezárt csomagolásban kell benyÚjtani az ajánlattételi határidő

lejártáig. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy a benyújtott adathordozón PDF formátumban

fellelhető anyag teljes egészében megegyezik a papír alapon eredeti megjelöléssel aláírt példánnyal. Eltérés
esetén a papír alapú ajánlat azirányadó' Az ajánlatra vonatkozó bővebb Íormai kovetelmények, valamint egyéb
információk a dokumentációban találhatók.
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11. Ajánlattevőnekaz ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 60. s (3) és (5) bekezdésében Íoglaltakra

vonatkozóan.
12. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek bármely más
szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megÍelelni (alkalmassági igazolásában résztvevő gazdasági

szereplő; ld. Kbt. 55. s (5) és (6) bekezdés), úgy az ajánlatban meg kelljelölni ezt a szervezetet, és meg kell
jelölni az ajánlati felhívás azon vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal

azonos módon köteles igazolnia az alkalmassági feltételeknek történő megfelelést, továbbá köteles nyĺlatkozni,

hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőÍorrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt. Jelen pont kapcsán a Kbt. 55. s (6) bekezdésében foglaltak is alkalmazandók.
13. Ajánlattevő (közös ajánlattevő), adott esetben az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet tekintetében az Ąánlathoz csatolni kell a cégaláírási nyilatkozatot (köZjegyzői aláírás-
hitelesítéssel ellátott címpéldány) Vagy a CtV. 9. 5-a szerinti, Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű
másolatát, az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező
személytől; a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származő, az ajánlat aláírásáravonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)

írásos meghatalmazás eredeti Vagy egyszerű másolati példányát.

14. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő kciteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megkĹildött

igazolás (=ún. ,,ełértivevény'' és az,,lnformatĺkaivizsgálat eredménye'' elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott
példányát, továbbá xml file-ként nyomtatva a,,Változásbejegyzési kérelem'' elnevezéstj dokumentum 1

nyomatott példányát (mellékletek nélki.jl)).

15. Ajánlatkérő a pénzÜgyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását
a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, a felhívás lll.2'2:P.2, és lll.3'3: M.1,

M.2., M.3., M.4. pontjaiban.

16. Ajánlattevő az Ąánlat miatt ajánlatkérő Íelé költséget nem érvényesíthet.
17. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, a Támogatási Szerződése az adott projekt tekintetében megkötésre

kerÜlt.

18. Közös ajánlattétel esetén a konzorciumvezetőt és az eljárásban nyilatkozattételre jogosult felhatalmazottat

meg kelljelölni, valamint a konzorciumi/egyÜttműködési szerződést az ajánlatban el kell helyezni. Közös
ajánlattevőknek az egyetemleges Íelelősséget vállalniuk kell, továbbá meg kell jelölni a közös ajánlattevők
képviseletére jogosult tagjukat. Közös ajánlattétel esetében egy dokumentáció átvétele elegendő.
19. Kbt' 27. 5 alapján az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítáSát (projekttársaság létrehozását) nem írja

elő, és nem teszĺ lehetővé.
20' A kiegészítő tájékozlatás megadása a Kbt. 45. 5-a alapján torténik, faxon és/vagy elektronikus úton történik
(figyelembe véve a Kbt. 35. $ (4) bekezdését is).
2I. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő, valamint adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó-szervezet
nyilatkozatát arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról a pénzÜgyi alkalmasság igazolására előírt
pénzÜgyĺ intézmények nyilatkozata(i)t becsatolta, az ajánlatban szereplő okirattal igazolt számlavezető
pénzügyi intézményeken kívÜl más pénzÜgyi intézménynélszámlát nem Vezet, illetőleg az ott megjelölteken

kívÜl más számlát nem Vezet. Ha valamely pénzforgalmi számla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még

nem kerÜlt törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat' Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban
nem szerepel valamely pénzforgalmi számla ajánlattevő kÜlön nyilatkozatban sorolja fel ezen pénzÍorgalmi

számláit.
22. Ajánlattevőnek csatolnia kell továbbá ajánlatához az alábbíakat:
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vr.4)

vr.4.1)

v!.4.2)

vr.4.3)

vr.s)

- nyilatkozatot a Kbt. Üzleti titokról rendelkező szakaszaival kapcsolatban.
23' pę. ajánlathoz csatolni kell a kiadott díjszámítási táblázat beárazott példányát.

24. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVlll
törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei előírásai és Ptk. szabályai szerint kell eljárni.

Jogorvoslati eljárás

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési D ö ntő b izottság
Riadó utca 5.

1026 Budapest
MAGYARoRSzÁG
E-mail: dontobizottsag@ kt. hu

Telefon: +36 18828594
lnternetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogolvoslati kérelmek benyÚjtásának határidejére Vonatkozó pontos inÍormáció: Kbt. ]-37' 5 szerint.

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó inÍormáció a következő szervtő! szerezhető be
Közbeszerzési Döntőb izottság
Riadó utca 5.

1026 Budapest
MAGYARoRsZÁG
E-mail: dontobizottsag@ kt.hu

Telefon: +36 L8828594
lnternetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36l-8828593

E hirdetmény feladásának időpontja:
26.Lr.2013
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