




















1. A parkolójegykiadó automata teljesítmény és funkcionális követelményei 

 

Debrecenbe telepítendő 12 db automata rendelkezzen az alábbi szabványos funkciókkal:  
 

· pénzérmés és érintésmentes bankkártyával (PayPass) történő fizetési mód,  

· napelemes töltésű akkumulátoros energia ellátás (akku kapacitás min. 55 Ah), 
· 42 gombos rendszámbeviteli tasztatúra, az egyszerű és gyors rendszámadatok 

bevitelére, 
· GPRS alapú On-line adatkommunikáció egy SIM kártya használatával, amely 

biztosítja a távfelügyeleti kapcsolatot és a bankkártyás fizetéshez szükséges 
banki kapcsolatot is, 

· alkalmas legyen a jelenlegi távfelügyeleti rendszerhez történő integrálásra, 
· magyar nyelven kívül, legalább két idegen nyelvű (angol, német) kezelési 

funkciókkal,  
· a meglévő automatáknál megszokott modern kezelői felület,  
· egyedülálló formatervezése biztosítson megfelelő használati komfortot és 

gazdaságosságot használója számára, a berendezés színe Traffic blue  
(RAL5011) legyen, 

· alkalmas legyen a már meglévő és használatban lévő pénzkazetták 
befogadására. 

 

A modern kezelői felület a grafikus alkotóelemek révén azokat a kijelzőn 
megjelenítve a többnyelvű kezelői információkkal a külföldiek számára is tegye 
egyértelművé a jegykiadó készülék kezelését.  
 

2. A parkolójegykiadó automata alapvető jellemzői 

 

A készülék nagyfokú értékállóságot, hosszú élettartamot, műszaki megbízhatóságot és 
problémamentes működést biztosítson az üzemeltető részére.  
Mindezek érdekében az alábbi követelményeket teljesítse a készüléktípus: 
 

· nemesacélból készült rozsdamentes, robosztus készülékház, 
· zavarbiztos, moduláris és bármikor tovább bővíthető technikai felépítés, 
· integrált távfelügyeleti on-line kapcsolat a parkolás üzemeltetés meglévő 

Siemens SityControl  –  területileg telepített távfelügyeleti központjával GPRS 
kommunikáció felhasználásával. 

 

A részegységek mechanikai kialakítása és moduláris felépítése biztosítsa az üzemeltető és 
a szerviz személyzet részére a könnyű hozzáférést, a készülék szerviz barát kialakítású 
legyen. 

A készülék környezetbarát energia ellátású legyen: rendelkezzen újrahasznosítható 
akkumulátorral és energiatakarékos működést lehetővé tevő napenergia ellátást biztosító - 
Solar paneles kialakítással.  
A parkoló automaták rendszer idejét a meglévő távfelügyeleti központ GPS vezérlésű 
óramodulja szinkronizálja.  
 

A készülék egyedülálló biztonságos, vandalizmus és lopáselleni védelemmel rendelkezzen 
az alábbiak szerint:  
 

· legalább 5 ponton záródó ajtó reteszelés, többszörös mechanikus rögzítéssel, 
minden ajtón, 

· duplán biztosított érmekazetta és elkülönített - különböző kulccsal nyitható kassza- 

és szervizajtó, 
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· pénzbedobásra nyitó elektronikus nyílásreteszelés, amely csak a díjfizetési 
időszakban működik, 

· csak a megfelelő érmét elfogadó elektronikus érmefelismerő, 
· Piezo típusú elektromos kezelőszervek, a nyomógombok mozgó alkatrészt ne 

tartalmazzanak,  

· a készülékház nyílásai ütésálló borítással legyenek védettek.  
 

 

A meglévő üzemeltetői távfelügyeleti rendszer segítségével az új automaták kassza 
ellenőrzése legyen elvégezhető a távolból úgy, hogy a kassza telítettségének 
időközönkénti leellenőrzése legyen biztosítva anélkül, hogy a fizetési adatokat nullázni 
kellene. 

 

Elektronikus fizetési lehetőség választékaként az új parkolóautomata legyen alkalmas 
érintésmentes PayPass rendszerű bankkártyák kezelésére.  
 

Az automaták pénzkazetta fészkei olyan kialakításúak legyenek, hogy tudják fogadni a 
Megrendelő tulajdonában lévő csere pénzkazettákat is. 
 

3. A jegykiadó automaták legyenek alkalmasak a meglévő GSM/GPRS alapú 
távfelügyeleti rendszerrel történő együttműködésre az alábbiak szerint: 

 

- On-line üzemi állapot jelentések, (papírfogyás, akku-töltöttség, ajtónyitás) 
- On-line forgalmi adat jelentések az aktuális tranzakciókról, 
- On-line rendszámadatok beküldése a távfelügyeleti adatbázisba, 
- hibajelentések küldése, 
- forgalmi statisztikák küldése, (elkülönítve az érmés és kártyás fizetést) 
- kassza ürítési adatok elküldése, (elkülönítve az érmés és kártyás fizetést) 
- kassza telítettség előjelzése 

 

4. A jegykiadó automaták elvárt technikai adatai:  
 

Alap koncepció 

Vezérlés Mikroprocesszor 

Adattárolás Berendezés programozási adatai flash memóriában. Pénzügyi 
adatok és statisztikák tartós tárolóban (Lítium elem élettartama 

10 év) 
Nyomtatás Hőnyomtató 

Optikai papírfogyás érzékelés 

Papírvágó teljes- és részleges vágási üzemmóddal 
 

Érmék Elektronikus érmenyílászáró 

Elektronikus éremvizsgáló 6 féle magyar pénzérme (5,-; 10,-; 

20,-; 50,-; 100,-; 200,- HUF érme) felismerésére alkalmas.  

A közbenső érmetároló minimum 25 érme befogadó képességgel 
rendelkezik. 

Kijelzés LCD-kijelző, háttérvilágítással, 2x20 karakter, minimum 8 mm-

es karakter mérettel és  
LCD-kijelző, háttérvilágítással, 4x24 karakter, minimum 4 mm-

es karakter mérettel 

Kezelőszervek Piezo típusú. A kezelőszervek „szemmagasságban” 
helyezkednek el. 

Érmetároló kazetta Cserélhető kazetta nemesacélból, kettős zárszerkezettel és 
különböző kulcsokkal, 5 liter térfogattal 
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Készülékház 

Anyag 2 mm-es nemesacél 1.4301 

Borítás Grafiti és karcolásálló bevonat, szín: RAL 5011 - Acélkék festés 

Energiaellátás 

Napelemes verzió 12 VDC, kb. 4 mA készenléti üzemmódban 

Napelem egység 12V/14-25 W 

Akkumulátor 12V/55 Ah 

Akkumulátoros 
verzió 

12 VDC, kb. 4 mA készenléti üzemmódban 

Akkumulátor 12V/55 Ah 

Alkalmazási feltételek 

Üzemi hőmérséklet -15 
o
C-tól + 50 oC-ig 

Páratartalom IEC 68 szerint 

Megfelelőség CE- szabványok ill. EN 12414 normák szerinti 
 

 

5. Ajánlattevői feladatok a szerződés szerinti teljesítés érdekében: 
 

A parkolójegykiadó automaták telepítését a készülék gyártójának előírásai alapján kell 
elvégezni Ajánlattevőnek úgy, hogy a befoglaló alapkeret (a készülék vb alaptesteinek) 

betonozási munkáit, az Ajánlatkérő fogja elvégeztetni.  
Az alaptest befoglaló keretét (betonacél armatúráját) az Ajánlattevőnek kell az ajánlata 
részeként biztosítania. 
Gyártói alkatrész és technológiai háttér biztosítása magyarországi szervizhálózaton és 
raktáron keresztül.  
Folyamatos diszpécserszolgálat a hibabejelentések fogadására hot-line tanácsadás 
biztosításával együtt.  
Hibabejelentést követően – 24 órán belül – hibaelhárítás elvégzése szakképzett 
szervizszemélyzet biztosításával. 
A parkolójegykiadó automata beüzemelését követően meghosszabbított garanciális 

időtartam vállalása (minimum 12 hónap). 

Ajánlatkérői elvárás továbbá, hogy a jegykiadó automata szoftverei segítségével az 
esetlegesen jelentkező műszaki hibák, vagy problémák megszüntetésére rövid időn belül 
az azonnali beavatkozás lehetőségét biztosítsa. Így többek között: 

- érmevizsgáló készülék meghibásodására, 
- a papírtekercs pótlására, 
- a parkolójegy elakadásának megszüntetésére, 
- a megfelelő akkumulátorfeszültség biztosítására, 
- a pénzkazetta cseréjére, 
- valamint egyéb műszaki meghibásodok kijavítására.  

 

A parkolójegykiadó automaták telepítését követően Ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy 
a 12 db automata beüzemelését követően az összehangolás zavart nem okoz, illetve a 
Debrecenben meglévő rendszerekhez (parkolás ellenőrzési és ügyviteli, valamint 
távfelügyeleti) zavarmentesen illeszthető.  
 

6. Ajánlatkérői feladatok ismertetése, a projekt megvalósítása, illetve a szerződés szerinti 
teljesítés érdekében: 

 

Előzőekben már jelzett befoglaló alapkeret (parkolójegykiadó automata alaptest) 

betonoztatási munkáinak elvégeztetését Ajánlatkérő biztosítja.  
Az adatkommunikáció lebonyolításához szükséges SIM kártyát az Ajánlatkérő biztosítja. 
 

Ajánlatkérő elvárása a debreceni felszíni parkolási rendszer bővítése során: 
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- Debrecenben a jelenleg működő Siemens távfelügyeleti szoftverhez a 12 db 
parkolójegykiadó automata - a folyamatos üzemvitel biztosítása mellett - garantáltan 
illeszthető legyen, melyre Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában.  
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Adásvételi Szerződés 

 

Amely létrejött egyrészről:  DV Parking Kft. 

cím:  4025 Debrecen, Piac u. 77. 

adószám:  25082070-2-09 

mint Vevő, 

 

  

másrészről:   

cím:   

adószám:   

mint Eladó, (a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi feltételekkel 
 

 

Preambulum 

 

Jelen Adásvételi szerződés (a továbbiakban Adásvételi szerződés) a Vevő által a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) Harmadik Része 
alapján „Adásvételi szerződés 12 db parkolójegykiadó automata beszerzésére 

pénzkazetta zárral” tárgyban 2017. október 17-én a gazdasági szereplőknek megküldött, a 

Kbt. 98 § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
(a továbbiakban Eljárás) eredményeként jött létre, az Eljárás Vevője, mint Vevő és az 
Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Eladó között az Eljárás dokumentumaiban foglalt célok 
maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.  
 

 

1. A szerződés tárgya: 

 

Vevő megrendeli, Eladó vállalja, hogy jelen adásvételi szerződés mellékletét képező műszaki 
leírásban meghatározottaknak megfelelő minőségű 12 db új, gyári csomagolású jegykiadó 
automatát leszállítja és a kapcsolódó következő szolgáltatásokat teljesíti:  
 

- jegykiadó automata alaptest befoglaló keret Vevő részére történő átadása 

- jegykiadó automaták beüzemelése 

- jegykiadó automaták rendszerbe állítása 

- magyar nyelvű használati utasítás és műszaki dokumentáció átadása,  
 

Eladó vállalja, hogy az általa leszállított termékeket Vevő tulajdonába adja és a fenti 
szolgáltatásokat biztosítja.  
 

Az Eladó kötelezettséget vállal az Ajánlattételi Felhívásban, valamint az Ajánlattételi 
Dokumentációban meghatározott szállítások és feladatok elvégzésére. 
 

Eladó feladatát képezi a beszerzett parkoló automaták telepítése, rendszerbe állítása és 
központi szoftverrendszerbe történő integrálása, a műszaki leírásban 
meghatározottaknak megfelelően.  
 

A parkoló automaták telepítését, illetve a befoglaló alapkeretek betonozási munkáit az 
Vevő végzi azzal, hogy az alaptest befoglaló keretét az Eladó biztosítja.  
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A beszerzett parkoló automaták esetében a távfelügyelet segítségével az azonnali 
beavatkozás lehetőségét biztosítani kell a műszaki leírásban meghatározottaknak 
megfelelően.  
 

A készülék egyedülálló biztonságos, vandalizmus és lopáselleni védelemmel 
rendelkezik az alábbiak szerint:  

· legalább 5 ponton záródó ajtóreteszelés, többszörös mechanikus rögzítéssel, 
minden ajtón, 

· duplán biztosított érmekazetta és elkülönített - különböző kulccsal nyitható 
kassza- és szervizajtó, 

· pénzbedobásra nyitó elektronikus pénzbedobó-nyílás reteszelés, amely csak a 
díjfizetési időszakban működik, 

· csak a megfelelő érmét elfogadó elektronikus érmefelismerő, 

· Piezo típusú elektromos kezelőszervek, a nyomógombok mozgó alkatrészt ne 
tartalmazzanak,  

· a készülékház nyílásai ütésálló borítással legyenek védettek.  
 

A meglévő üzemeltetői távfelügyeleti rendszer segítségével az új automaták kassza 
ellenőrzése elvégezhető a távolból úgy, hogy a kassza telítettségének időközönkénti 
leellenőrzése legyen biztosítva anélkül, hogy a fizetési adatokat nullázni kellene. 
 

Elektronikus fizetési lehetőség választékaként az új parkoló automata legyen alkalmas 
az érintésmentes bankkártyával (PayPass) történő fizetési mód kezelésére.  
 

A jegykiadó automaták alkalmasak a meglévő GSM alapú távfelügyeleti rendszerrel 
történő együttműködésre az alábbiak szerint: 

· On-line üzemi állapot jelentések, (papírfogyás, akku-töltöttség, ajtónyitás) 
· On-line forgalmi adat jelentések az aktuális tranzakciókról, 
· On-line rendszámadatok beküldése a távfelügyeleti adatbázisba, 
· hibajelentések küldése, 
· forgalmi statisztikák küldése, (elkülönítve az érmés és kártyás fizetést) 
· kassza ürítési adatok elküldése, (elkülönítve az érmés és kártyás fizetést) 
· kassza telítettség előjelzése 

 

2.  A szerződés teljesítésének határideje, módja, a teljesítés helye:  

 

3.1 Jelen szerződést a szerződés aláírásától …… nap időtartamra jött létre, amely az összes 
szerződésben meghatározott feladatot magában foglalja.  
 

3.2. A Felek megállapodnak, hogy a jegykiadó automatákat a következő helyszíneken kell 
telepíteni: 
 

Ssz. Telepítés helye 

1. Piac u. 1-3. sz. mögött 

2. Dósa nádor tér 3. sz. 

3. Hatvan u. 9-15. sz. előtt 
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4. Kálvin tér 14. sz. előtt 

5. Pallagi út 9.sz. szemben 

6. Dósa nádor tér 6. sz. 

7. Jászai Mari tér 6. sz. előtt 

8. Vár u. 6/C. sz. előtt 

9. Holló J. u. 6. sz. előtt 

10. Hatvan u.22. sz. előtt 

11. Kossuth utca 47.sz. előtt 

12. Pallagi út - Klinika mellett 

 

3.3 A Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése az alábbiak szerint történik:  
 

a.) Az Eladó a szerződéskötést követően a telepítési ütemnek megfelelő időpontban biztosítja 
az automaták telepítéséhez szükséges befoglaló alapkereteket, amelyek betonozási 
munkáit a vevő végzi.  
 

b.) Az automaták átadás-átvétele a 3.2. pontban meghatározott helyeken történik, amely 
átadás-átvétel során a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek és írnak alá két 
példányban, amelyből egy eredeti példány a Vevőt, egy eredeti példány pedig az Eladót e 

 

Amennyiben az Eszköz a Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban foglaltaknak 
nem vagy nem teljes mértékben felelnek meg, illetőleg az Eszköz egyértelmű 
azonosításra nem alkalmasak, akkor Vevő az átvételt megtagadhatja, amelynek indokát, a 
hiányosságokat, hibákat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvben kell rögzíteni 
továbbá a hiányosság/hiba kiegészítésének/kijavításának határidejét is.  
 

A jegyzőkönyvben rögzített határidőig Eladó köteles a hiányosságokat, hibákat 
kiegészíteni, illetve javítatni és az átadás-átvételt újra kezdeményezni.  
 

Az átadás-átvétel során az Eladónak át kell adnia a következő dokumentumokat:   
 

- Eszköz műszaki dokumentációja 1-1 példány, magyar nyelven (ahol releváns) 
- Eszköz használati utasítása magyar nyelven, 1 példány (ahol releváns) 

 

c.) A fenti sikeres és hiánytalan átadás-átvételt követően a Vevő gondoskodik a parkoló 
automaták telepítésérő. A parkoló automaták telepítését követően az Eladó elvégzi az 
automaták beüzemelését és a rendszerbe állítását.  

 

d.) A beüzemelést és a rendszerbe állítást követően felek próbaüzemet tartanak, amelynek 
időtartama egy hét. A próbaüzem során a Felek megvizsgálják, hogy az automaták 
beüzemelése és rendszerbe állítása megfelelő. A próbaüzem során felmerülő esetleges 
problémákat felek jegyzőkönyvben rögzítik és amennyiben szükséges határidőt szabnak 
meg a felmerült problémák kezelésének határidejére. 
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e.) Felek rögzítik, hogy a teljesítés akkor minősül szerződésszerűnek, ha az a-d) pontokban 

meghatározottak szerződésszerűen teljesültek. 
 

3.4. Eladó előteljesítésre jogosult, a Vevő előzetes hozzájárulásával, azzal a kikötéssel, hogy a 
tervezett teljesítésről Vevőt legalább két munkanappal korábban írásban tájékoztatja és a 
tervezett szállítási határidőről jóváhagyást kér.  
 

3.5.  Az Eladónak, képviselőinek, szakembereinek a szerződés teljesítése során be kell 
tartania a Szerződés teljesítése tekintetében releváns jogszabályokat (munkavédelem stb.), és 
biztonsági előírásokat. A fenti jogszabályok megszegésével a Vevőnek okozott kárért Eladó a 
Ptk.-ban foglalt kártérítési szabályok szerint felel.  
 

3.6. Az Eszköz elvesztéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély az átadás-átvételi 
jegyzőkönyv keltéig az Eladót terheli, majd pedig ezt követően a termékek átadásával a 
kárveszély a Vevőre száll át. A termékek tulajdonjoga valamint a felhasználáshoz szükséges 
valamennyi jog, illetve fenntartási kötelezettség a Vevőre a termékhez kapcsolódó számla 
kifizetését követően kerül át.   
 

4.  Vételár: 

 

A Felek megállapodnak, hogy a vételár a következő:  
 

nettó vételár:……………,-Ft + ÁFA, azaz ……….. forint + ÁFA. 
 

A Felek rögzítik, hogy a vételár tartalmazza az összes, a műszaki leírásban és a szerződésben 
meghatározott szolgáltatások ellenértékét is.  
 

Az Eladó kijelenti, hogy az ajánlatában megadott árat a szerződés időtartama alatt fenntartja. 
Az Eladó nem jogosult az ajánlatában megadott ár növelésére, módosítására. 
 

4. Fizetési feltételek: 

 

A Felek megállapodnak, hogy a szerződéskötés, a számla kiállítása és a számla kiegyenlítése 
magyar forintban történik.   
 

Az Eladó előleget nem igényelhet. A Vevő egy db végszámla benyújtására biztosít 
lehetőséget a szerződés teljes szerződésszerű teljesítését követően. 
 

Vevő előleget nem biztosít. Az ellenérték teljesítése, teljesítés igazolás alapján kiállított 
számla alapján történik a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseivel összhangban és a 2013. évi V. 
törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően. A szerződésszerű és a 
jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei Vevő általi kézhezvételétől számított 30 
napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre. 
A szerződés és a kifizetés pénzneme is forint.  
 

Fizetési késedelem esetén Vevő köteles a Ptk. szerinti késedelmi kamatot az Eladónak 

megfizetni. 

 

Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek 
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nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 
 

A fentieken túl Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt 

haladéktalanul értesíti. 
 

5. Szerződési biztosítékok, jótállás: 

 

Késedelmi kötbér: Eladó a teljesítési határidő olyan okból történő be nem tartása esetén 
amelyért Eladó felelős, a nettó vállalási ár 1%/nap mértékű késedelmi kötbért köteles 
fizetni. A késedelmi kötbér maximálisan 30 napig kerül felszámításra, az ezt meghaladó 
késedelem meghiúsulásnak minősül. A meghiúsulási kötbér követelése kizárja a késedelmi 
kötbérre vonatkozó igényt. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési 
kötelezettség alól. 
 

Meghiúsulási kötbér: Eladó amennyiben olyan okból, amelyért felelős 30 naptári napot 

meghaladó késedelembe esne, vagy egyébként a szerződés felelősségi körébe tartozó okból 
meghiúsul, Eladó a nettó vállalási ár 30 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A 

meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. Késedelem miatti 
meghiúsulás esetén, a meghiúsulási kötbér követelése kizárja a késedelmi kötbér követelését. 
 

A kötbérekre egyebekben a Ptk. rendelkezései irányadók, kiemelten a Ptk. 6:186. § (1) 
bekezdése. 
 

Jótállási kötelezettség  
A sikeres és hiánytalan átadás-átvételtől számított 12 + ………… hónap. A jótállási jegyet 
legkésőbb az átadás-átvétel napján köteles Eladó a Vevő részére átadni. 
 

6.  Kapcsolattartás: 

 

A szerződés teljesítése során kapcsolattartásra kijelölt személyek: 
 

A Vevő részéről: 
 

Név: Papp Tibor 
Telefonszám: 30-488-3041 

e-mail: papp.tibor@dvparking.hu 

 

Eladó részéről: 
 

Név:   
Telefonszám:  
e-mail:  

 

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó bármely 
körülményről haladéktalanul értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. 
 

7.  Egyéb megállapodások: 
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A teljesítés során igénybe vett alvállalkozókra a Kbt. 138. §-a irányadó. 
 

Vevő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, 
ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Eladó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 

foglaltaknak; vagy 

c) az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (a továbbiakban EUMSZ) 258. cikke 
alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult 
vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, 
hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés 
történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 
Vevő 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. 
Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, 

ha 

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

Az Adásvételi szerződés módosítása csak a Kbt. rendelkezéseinek, különösen annak 141. §-

ának megfelelően történhet. 
 

Mivel a Szerződés az Eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen 
értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban 
az esetben, ha a Szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik, a 
következő alkalmazási sorrend érvényesül: 

az Eljárás esetleges kiegészítő tájékoztatásokkal és a tárgyalások eredményeként véglegesített 
ajánlati felhívása, ajánlati dokumentációja és mellékletei, a tárgyalások eredményeként 
véglegessé vált Szerződés, végül Eladó, mint Ajánlattevő ajánlata (a továbbiakban 
bármelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen Szerződés nem lehet ellentétes 
ajánlattevő ajánlatában meghatározott és értékelésre kerülő ajánlati elemekkel. Az e pont 
szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy 
szabályozatlan feltétel esetén alkalmazhatóságban megelőzi az utána következőt. 

A fent meghatározott Dokumentumok jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, 
azonban fizikailag nem kapcsolódnak jelen Szerződéshez. 
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Bármely vita eldöntésére, amely a szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak 
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 

keletkezik, a felek az Ajánlatkérő székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv (Ptk.), valamint a 
vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok irányadók. 

 

A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Vevő területi korlátozás 
nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, amely 
magában foglalja az alkotás átdolgozására vonatkozó jogot.  
 

A szerződés teljesítése során a Felek tudomására jutott információk, amelyek a másik fél 
üzleti tevékenységéhez, termékeire, szolgáltatásaira vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek 
és azokat a Felek bizalmasnak minősíti. Ezen bizalmas információkat a Felek mással nem 

közölhetik, nyilvánosságra nem hozhatják.  
 

Jelen Adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar 
jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk, azzal, hogy a szerződő 
Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó előírásokat az 

Eladó köteles maradéktalanul betartani. E rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen 
Adásvételi szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bármely okból történő megszegése a 
Vevőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény érvényesítésére jogosítja fel. A 
Adásvételi szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott 
jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén 
az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, 
kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő 
rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy 
a jelen Adásvételi szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával. 
 

A szerződés négy eredeti példányban készült, melyből két példány az Eladót, két példány a 
Vevőt illeti meg.  

 

Felek képviselői jelen Szerződést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 

 

Dátum: 2018. ………………………   

 

 

……………………………………….  ………………………………………….. 
                       Vevő      Eladó 
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NYILATKOZATMINTÁK 

 

 

AZ ALÁBBI NYILATKOZATMINTÁK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK. AZOK 
VÁLTOZATLAN FORMÁBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA AZ AJÁNLATTÉTEL 
SORÁN AJÁNLOTT, DE NEM KÖTELEZŐ! A MELLÉKELT 

NYILATKOZATMINTÁK FELHASZNÁLÁSÁT MEGELŐZŐEN KÉRJÜK, HOGY 

AZOK TARTALMÁT A MINDENKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI 

ELŐÍRÁSOKKAL EGYEZTETNI SZÍVESKEDJENEK! ENNEK ELMARADÁSÁBÓL 
EREDŐ HIÁNYOSSÁGOKÉRT, VAGY EGYÉB HIBÁKÉRT A FELELŐSSÉG 
TELJES MÉRTÉKBEN AZ AJÁNLATTEVŐT TERHELI! AJÁNLATKÉRŐ A 

FENTIEKRE TEKINTETTEL AZ AJÁNLATNAK A MELLÉKELT 

NYILATKOZATMINTÁK FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDŐ ESETLEGES 
ÉRVÉNYTELENSÉGE MIATTI FELELŐSSÉGÉT KIZÁRJA! KÉRJÜK A FENTIEK 
SZÍVES TUDOMÁSUL VÉTELÉT! 
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1. számú melléklet 

Felolvasó lap 

(minta) 
 

DV Parking Kft. 

 

„Adásvételi szerződés 12 db parkolójegykiadó automata beszerzésére pénzkazetta zárral” 

 
 

 

Ajánlattevő 

Közös ajánlattevő 
vezető tag1

 

Ajánlattevő 

Közös ajánlattevő 
tag 

Ajánlattevő 

Közös ajánlattevő 
tag 

Rövidített név:     

Székhelye:    

Kapcsolattartó neve:    

Kapcsolattartó 
közvetlen (mobil) 
telefonszáma: 

   

Adószám:    

Telefax:     

e-mail:     

 

 

Ajánlat  Megajánlott érték 

1. Ajánlati ár (nettó Ft)   HUF 

2. Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap)   hónap 

3. Teljesítés ideje (nap)   nap 
 
 
 

 

………………………., 2018. …………….. 
 
 

cégszerű aláírás 
 

* Közös ajánlattétel (konzorcium) esetén a felolvasólapot vagy a konzorciumi szerződés szerint a közös ajánlattevők (konzorcium) 

képviseletére felhatalmazott vezető tagnak (cégnek) vagy a konzorcium összes tagjának kell cégszerűen aláírnia!  

                                                           
1 A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni. Ez a képviselő a felhatalmazott vezető tag (cég vagy magánszemély), tehát mindig az egyik ajánlattevő, és nem valamely 

ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője. Ez független attól, hogy a konzorcium képviseletében ténylegesen a felhatalmazott vezető tag 
aláírásra jogosult képviselője írhat alá.  
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2. számú melléklet 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „Adásvételi szerződés 12 db parkolójegykiadó automata 

beszerzésére pénzkazetta zárral” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és 

nyilatkozom, hogy  

a) megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és a Kbt. szerinti dokumentumainak a 

feltételeit, valamint minden további feltételt, amely az eljárás során a Kbt. 56. §-a szerinti 

kiegészítő tájékoztatás(ok)ban szerepelt, az ajánlattételi felhívás és a Kbt. szerinti 

dokumentumainak hiánytalan rendelkezésre állását ezennel is igazoljuk. Valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás (feladatmeghatározás) 

gondos áttekintése után és azok ismeretében, a meghirdetett feltételeket tudomásul véve 

teszünk ajánlatot a fent megjelölt közbeszerzési eljárásban. Kijelentjük, hogy amennyiben, 

mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződésnek az ajánlattételi felhívásban 

meghatározott időpontban történő aláírására, szerződésszerű maradéktalan teljesítésére az 

ajánlatunkban meghatározott díjért (ellenszolgáltatásért) – amely átalányár, és magában 

foglalja a dokumentáció bármely része által meghatározott műszaki tartalom, feladat teljes 

körű, korlátozás mentes megvalósítását - a jelen nyilatkozattal kötelezettséget vállalunk.  

Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 

szerződést az ajánlatban meghatározott ellenértékekért és vállalásokért szerződésszerűen 

teljesítjük; 

b) tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 

nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 

teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 

felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 

teljesítése során; 

c) kijelentjük, hogy az ajánlati felhívás és a dokumentáció által kért és az általunk benyújtott 

dokumentumok valós információkat tartalmaznak; 

d) elfogadjuk az eljárás közbeszerzési dokumentumainak részét képező szerződéstervezetet, 

szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául; 

e) amennyiben nyertes Ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést 

megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlati felhívásban, közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a Kbt. 56. §-a szerinti kiegészítő tájékoztatás(ok)ban és az 

előbbiekkel összhangban az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 
 

Kifejezetten nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a szerződés aláírására, annak teljesítésére 

az előbbiek alapján ezennel a felolvasólapon feltűntetett ellenértékekért és vállalásokért 

kötelezettséget vállalunk. 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 
 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 
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3. számú melléklet 

 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „Adásvételi szerződés 12 db parkolójegykiadó automata 

beszerzésére pénzkazetta zárral” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és 

nyilatkozom, hogy  

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 

szerint az Ajánlattevő 

- középvállalkozásnak minősül. 

- kisvállalkozásnak minősül. 

- mikrovállalkozásnak minősül. 

- nem tartozik a törvény hatálya alá. 

(A megfelelő rész aláhúzandó! Kizárólag egy adatsor jelölhető meg!) 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 
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4. számú melléklet 

 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „Adásvételi szerződés 12 db parkolójegykiadó automata 

beszerzésére pénzkazetta zárral” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és 

nyilatkozom, hogy  

 

a) a közbeszerzésnek az alábbi része/részei teljesítéséhez veszünk igénybe alvállalkozót 

[megfelelő adatok vagy nemleges nyilatkozat] 

A közbeszerzésnek azon része(i)† , amelynek teljesítéséhez  alvállalkozót 
veszünk igénybe 

 

 

b) a közbeszerzés a) pontban meghatározott részei tekintetében igénybe venni kívánt és a 

jelen ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak (név és cím/székhely): 

[megfelelő adatok vagy nemleges nyilatkozat] 

Név/Cím/Székhely A közbeszerzésnek azon része(i)† 
, 

amelynek teljesítéséhez  alvállalkozót 
veszünk igénybe 

  

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 
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5. számú melléklet 
 

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján 

 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 
[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 
AJÁNLATTEVŐ nevében a „Adásvételi szerződés 12 db parkolójegykiadó automata 

beszerzésére pénzkazetta zárral” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és 
nyilatkozom, hogy AJÁNLATTEVŐ nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja 
szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 
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6. számú melléklet 

 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában rögzített kizáró 

ok vonatkozásában 

 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 
AJÁNLATTEVŐ nevében a „Adásvételi szerződés 12 db parkolójegykiadó automata 

beszerzésére pénzkazetta zárral” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság:2

 

a) szabályozott tőzsdén nem jegyzett, 
b) szabályozott tőzsdén jegyzett, 

továbbá, [az a) pont választása esetén] 3
 

a) az általam képviselt gazdasági társaság tényleges tulajdonosa megismerhető, aki: 

név:………………………………. 

lakcím:…………………………. 

b) az általam képviselt gazdasági társaságnak nincs a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. 

c) az általam képviselt gazdasági társaság tényleges tulajdonosát nem vagyok képes 
megnevezni 

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 

                                                           
2
 A megfelelő rész aláhúzandó. 

3
 Ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 
pénzmosásról szóló törvény)  3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos 
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat szükséges; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 
pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó 
nyilatkozatot szükséges. 
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7. számú melléklet 

 

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján 

 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 
[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 
AJÁNLATTEVŐ nevében a „Adásvételi szerződés 12 db parkolójegykiadó automata 

beszerzésére pénzkazetta zárral” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és 
nyilatkozom, hogy AJÁNLATTEVŐ a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § 
(1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bek. g)-
k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 
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8. számú melléklet  

Nyilatkozat cégadatok változásáról 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 
[ajánlattevő neve], aláírásra jogosult képviselője a „Adásvételi szerződés 12 db 

parkolójegykiadó automata beszerzésére pénzkazetta zárral” közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy a cégadatokra vonatkozó el nem bírált 
változásbejegyzés  

 

folyamatban van / nincs folyamatban. 

 

(A megfelelő rész aláhúzandó!) 
 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 
 

Dátum: 
 

 

 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 

  


