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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 
 
1.  A DOKUMENTÁCIÓBAN ELŐFORDULÓ KIFEJEZÉSEK 
 
Ajánlatkérő:  Magyar Olimpiai Bizottság 
  1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. 
 
Ajánlattevő:  az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 
 A Kbt. 4. § 9. pontja értelmében gazdasági szereplő: bármely természetes 

személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég 
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési 
beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy 
szolgáltatások nyújtását kínálja. 

 
 Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban: 
 a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 
 b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
 c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát 

nem igazolhatja (Kbt. 28. § (1) bek.). 
 
Eljárást megindító felhívás: Az ajánlatkérő által nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárásban készített 

KÉ 15078/2015. számon közzétett Eljárást megindító felhívás és a KÉ 
16662/2015. számon közzétett Tájékoztató a hirdetmény módosításáról 

 
Dokumentáció: Az Eljárást megindító felhívás kiegészítésére és a megfelelő ajánlattétel 

elősegítésére szolgáló jelen részletes ajánlattételi dokumentáció (továbbiakban: 
dokumentáció), valamennyi mellékletével együtt. 

 
Ajánlat:  Az Eljárást megindító felhívásban és a jelen dokumentációban foglaltakra az 

ajánlattevő által készített ajánlat az összes csatolt mellékleteivel együtt. 
 
Alvállalkozó:  az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz 
részt, kivéve 

 a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
 b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- 

vagy alapanyag szállítót, 
 c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót 
 
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet: Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges 

alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) kapacitására is 
támaszkodhat (Kbt. 55. § (5) bek. első mondat), azaz az előírt alkalmassági 
követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) 
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kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 
jellegétől függetlenül.  

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

megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. 

 
 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal 

azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 

 
 Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bek. szerint más 

szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 
 a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 

bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja 
venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a 
szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

 b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy 
építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, 
hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait 
az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet 
szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során,  

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

esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a 
teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. 
Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában 
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 
Jogszabályi hivatkozások: 
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.) 
 
310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési eljárás műszaki leírás meghatározásának 
módjáról (Korm.rendelet) 

 
2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJAI 
 
Esemény megnevezése Dátum Időpont 
Ajánlattételi határidő 2015. szeptember 11. 10:00 óra 
Ajánlatok felbontásának időpontja 2015. szeptember 11. 10:00 óra 



Magyar Olimpiai Bizottság 
Ajánlattételi Dokumentációja 

,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására” 
 
 

 5

Szerződéskötés várható időpontja Az írásbeli összegezés  
megküldése napját követő 
11. napon 

 

 
3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE 
 
A dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 45.§ alkalmazásával, figyelemmel a 122.§ (5) 
bekezdésében foglaltakra, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az 
Eljárást megindító felhívás A.I. melléklete szerinti címen. A kiegészítő tájékoztatást a kérés 
beérkezését követően ésszerű határidőn belül kell az Ajánlatkérőnek megválaszolnia. 
 
A Kbt. 45.§ (3) bekezdése alapján, ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt 
megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak 
akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és a megküldése még az ajánlattételi letelte előtt 
lehetséges. Az ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a 
megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre - élhet az 
ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 
 
A kiegészítő tájékoztatást írásban, egyidejűleg kapják meg az ajánlattevők a kérdések szövegével, de a 
kérdést feltevő megnevezése nélkül. 
 
A Kbt. 45. § (4) bekezdése értelmében Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a 
kiegészítő tájékoztatást legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 2 munkanapon belül kérték, az 
ajánlatkérő azonban nem tudja a tájékoztatást ésszerű határidőben megadni. Ebben az esetben az 
ajánlattételi határidő meghosszabbításáról ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, amely az 
eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesíti.  
 
Ajánlattevőknek telefaxon vagy e-mailben vissza kell az ajánlatkérő képviselője részére igazolniuk, 
hogy a kiegészítő tájékoztatást megkapták. Ugyanezen előírás vonatkozik az ajánlatkérő vagy 
képviselője által a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők részére küldött valamennyi dokumentum 
esetére is. 
 
4. A DOKUMENTÁCIÓ BIZALMAS JELLEGE 
 
A dokumentáció kizárólag az ajánlatok elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával kapcsolatban 
semmiféle adat vagy információ nem közölhető olyan személyekkel, akik a közbeszerzési eljárással 
nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a dokumentációt, sem annak részeit vagy másolatait nem lehet 
más célra felhasználni, mint az abban leírt közbeszerzés céljára. A dokumentáció másra át nem 
ruházható és nem tehető közzé. 
 
 
5.  AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI 
 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag az ajánlattevőket terhelik. 
Az ajánlatkérő nem felel és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, amelyek az ajánlat 
elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az ajánlattevőnél merültek fel. Az ajánlatkérő semmilyen 
módon nem kötelezhető az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy 
egészben történő megtérítésére. 
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6.  AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  
 
Az ajánlattevőknek az Eljárást megindító felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk. 
Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze és azonosítsa a teljes dokumentáció átvételét a 
tartalomjegyzék felsorolása szerint. Nem fogadható el semmiféle kifogás azon az alapon, hogy az 
ajánlattevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. Ahol az Eljárást megindító 
felhívás vagy a jelen dokumentáció egyszerű másolatot említ, azon fénymásolatot kell érteni, amelyet 
hitelesíttetni nem kell. 
 
7.  AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI 
 
Az ajánlatnak a következő okiratokat kell tartalmaznia: 
 

Dokumentum megnevezése Dokumentum helye (oldalszám) 
az ajánlatban 

1. Fedlap (ajánlattevő neve, székhelye, az eljárás tárgya, TED szám)   
2. A dokumentációban meghatározott tartalommal készített felolvasólap 

(Minták) 
 

3. Tartalomjegyzék (oldalszámokkal)  
4. A Kbt. 56. § (1) bekezdés, valamint, a Kbt. 57. § (1) bekezdésében 

meghatározott kizáró okok hatálya alá nem tartozást igazoló 
dokumentumok (Minták) 

 

5. Ajánlattevő egyszerű nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) 
alpontjáról (Minták) 

 

6. A Kbt. 56.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat (Minták)  
7. Kbt. 57. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá nem 

tartozás körében a Korm.rendelet 10.§ -a szerinti nyilatkozat 
 

8. A Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti szervezet igénybe vétele esetén 
benyújtandó dokumentumok és a Minták szerinti nyilatkozat az 
erőforrások biztosításáról. (adott esetben) (Minták) 

 

9. Közös ajánlattétel esetén együttműködésről szóló megállapodás (adott esetben) 
10. Ajánlattevő Kbt.40. § (1) bekezdés a) és b) pontja és a Kbt. 58.§ (3) 

bekezdése, valamint a Kbt. 60.§ (3) és (5) bekezdése szerinti 
nyilatkozatai (nemleges tartalom esetén is csatolandó) (Minták) 

 

11. Ajánlattevőnek be kell nyújtania egy nyilatkozatot, amelyben kijelenti, 
hogy az ajánlatában megnevezett pénzügyi intézményeken túl, más 
pénzügyi intézménynél nem vezet bankszámlát. 

 

12. 12. P1) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) 
pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi 
intézményének az Eljárást megindító felhívás feladásának napjánál 
(Eljárást megindító felhívás VI.5. pont) nem régebben kiállított 
nyilatkozatát - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve 
mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak - az alábbi minimális tartalommal: 
- számlaszámok felsorolása; 
- a számláin előfordult-e 15 napot meghaladó sorban állás az Eljárást 
megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 24 hónap során. 

 

13. P2) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésének b) pontja  
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alapján az Eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 
három lezárt üzleti év saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak 
megfelelően elkészített beszámolójának részét képező mérleget és 
eredmény-kimutatást, ha a gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország 
joga előírja közzétételét. Amennyiben az adott ország nem írja elő a 
közzétételt, az igazolási mód az ajánlattevő nyilatkozata a felhívás 
feladását megelőző 3 lezárt mérleg szerinti eredményéről. 

14. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésének c) pontja 
alapján nyilatkozatot az előző három üzleti év általános forgalmi adó 
nélkül számított  
a) teljes árbevételéről; és  
b) a közbeszerzés tárgya szerinti (nemzetközi utazásszervezés) 
árbevételéről; attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve 
mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. (Minták) 

 

15. M1) a Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés a) pontja alapján jelen felhívás 
feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb nemzetközi utazásszervezési 
szolgáltatásainak ismertetése az alkalmassági minimumkövetelménynek 
megfelelően részletezett tartalommal (legalább a teljesítés ideje, a 
szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), a szolgáltatás tárgya - 
elvégzett munkák nevesítése az alkalmassági minimum 
követelményeknek és a felhívás alkalmassági minimum feltételek 
szóhasználatának megfelelően - továbbá az M.1.3. pont esetében az 
ellenszolgáltatás összege megjelölésével, valamint arra vonatkozó 
nyilatkozattal, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e.), a Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdése szerinti 
módon igazolva 

 

16. M2) a Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés e) pontja alapján mutassa be az 
ügyfélszolgálatát (elérhetőségei: telefonszám, faxszám és/vagy e-mail 
cím/, nyitvatartási (elérhetőségi) idejét a nyilatkozatnak szintén 
tartalmaznia kell) 

 

17. M3) a Kbt. 55. § (1) bek. a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján  
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségének az 
ismertetését, valamint 
- az ismertetett szakember képzettségét igazoló dokumentumo(ka)t, 
valamint  
- nemzetközi utazásszervezői szakmai minősítő vizsgát igazoló 
bizonyítvány (egyszerű másolat), vagy az ajánlattevő cégszerűen aláírt 
nyilatkozata arról, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakember a 3/1992 
(I.13.) IKM rendelet 7.§ (1) bekezdésében szereplő feltételeknek 
megfelel és a 7.§ (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban 
szerepel, 
- angol nyelvtudást igazoló dokumentum, 
- az ismertetett szakember nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő 
nyertessége esetén az ajánlattevő rendelkezésére áll és közreműködik a 
teljesítésben. 

 

18. Az ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az Ajánlattevő, illetőleg a 
Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezet/személy esetében az ajánlatot 
aláíró cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát, ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírásmintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az 
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ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, csatolni kell a 
meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. 

 
A nyilatkozatokat pontosan ki kell tölteni, dátummal és Ctv. (2006. évi V.tv.) hatálya alá tartozó 
szervezet esetén cégszerű aláírással kell ellátni.  
A Kbt. 36.§ (3) bekezdésére figyelemmel a nyilatkozatok, igazolások egyszerű másolatban is 
benyújthatók, a hivatkozott jogszabályhely 60. § (3) bekezdése kapcsán előírt kivétellel. 
Az ajánlattevő a dokumentáció mintáit felhasználva, azok tartalmát figyelembe véve kell, hogy 
benyújtsa az ajánlatát.  
 
8. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 
 
A Kbt. 27. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a 
nyertes vonatkozásában.  
 
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 
A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők 
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Az ajánlathoz be kell nyújtani a közös 
ajánlattevők megállapodását, amely tartalmazza a felelősségvállalásra (egyetemleges felelősség a 
szerződés teljesítésért), valamint a szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket. 
 
Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő 
tájékoztatás megadása [45. §], a hiánypótlás [67. §], a felvilágosítás [67. §] és indokolás [69-70. §] 
kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve 
felhívását a képviselőnek küldi meg. 
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 
Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta 
után változás nem következhet be. 
Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog 
közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem 
az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy 
gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy 
milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 
 
9. AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI ELŐÍRÁSOK 
 
Az ajánlatokat az Eljárást megindító felhívás V.4) Egyéb információk pontjában előírt formai 
követelmények szerint kell benyújtani. 
Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések, átírások, kivéve az ajánlattevő által tett 
hibakiigazításokat, melyeket a cégjegyzésre jogosult személy vagy az általa erre írásban felhatalmazott 
személy kézjegyével kell ellátni. Az írásbeli felhatalmazást az ajánlathoz csatolni kell.  
 
Az Eljárást megindító példányok (elektronikus/nyomtatott) formai vagy tartalmi eltérése esetén 
ajánlatkérő a nyomtatott példányt tekinti irányadónak. 
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Az ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozat, igazolás, okirat tekintetében be kell nyújtani az 
ajánlattevő általi felelős fordítását is. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely 
tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az 
eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 
 
10.  AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 
 
Az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban, 1 eredeti nyomtatott és 2 db elektronikus példányban 
(CD/DVD adathordozón) kell benyújtani az ajánlatkérőnek az alábbiakban megadott címére - Magyar 
Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. IV. emelet dr. Vaska Ottilia - közvetlenül vagy 
postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor 
tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőzően sor kerül. 
 
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes érkezéséből 
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A külső csomagoláson fel kell tüntetni a következő szöveget: 

 
"Ajánlat a MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó 

szolgáltatások nyújtására. Nem bontható fel az 
ajánlattételi határidő lejártáig.” 

 
Az ajánlat átvételét átvételi elismervény igazolja. Amennyiben bármelyik ajánlat a benyújtási határidő 
lejártát követően érkezik a megjelölt címre, átvételre kerül és Ajánlatkérő a Kbt. 61.§ (3) bekezdése 
alapján az ajánlattevő személyének megállapítása céljából felbonthatja, amelyről külön jegyzőkönyvet 
vesz fel.  
Az ajánlatokat postai úton is be lehet nyújtani. Az ajánlat, illetőleg a jelen közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes 
kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az ajánlattevő viseli.  
 
11. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA  
 
Az ajánlatok felbontásának időpontjáról az Ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. 
Az ajánlatok felbontásának időpontja:  
2015. szeptember 11. 10:00 
 
Az ajánlatok felbontásának helye:  
Magyar Olimpiai Bizottság  
1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. IV. emelet Tárgyaló 
 
Az ajánlatok érkezési sorrendben kerülnek felbontásra. A felbontáskor ismertetésre kerül az 
ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, 
amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek. 
Az ajánlatok felbontásáról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon 
belül megküld valamennyi ajánlattevő részére. 
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12.  AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
 
Az ajánlatokat az Ajánlatkérő Közbeszerzési Bírálóbizottsága (a továbbiakban: Bírálóbizottság) 
értékeli az Eljárást megindító felhívásban meghatározott szempont alapján.  
 
Az ajánlatok értékelése: 
 
Jelen eljárásban meghatározott bírálati szempont: összességében ajánlat értékelési szempont. (A Kbt. 
71. § (2) bekezdés b) pontja szerint)  
Az ajánlati árat a szerződéstervezetben foglalt feladatok teljeskörű elvégzésére kell megadni, a 
felolvasólapon megadott módon (azaz a Felolvasólapon részszempontonként kell az ellenértéket 
nettó HUF-ban megadni). 
 

Részszempontok súlyszám 
1. 2016.07.30 vagy 31. (Budapest - Rio de Janeiro 

viszonylatban) és 2016.08. 22 vagy 23. (Rio de 
Janeiro-Budapest viszonylatban) időpontokra szóló 
minimum 180 férőhellyel rendelkező direkt (non-
stop) járat a Riói Olimpia kapcsán (2 teljes gép ára 
HUF ban kifejezve, melynek minden felmerülő 
költséget tartalmaznia kell)  

44 

2. II.2.1) pontban megadott dátumokon történő utazás, 
garantálva minimum 30 főnek szóló hely 
biztosításával, szék/HUF 

20 

3. Riói Olimpiára utaztatás kapcsán az átszállások 
száma a II.2.1) pontban megjelölt utazási 
időpontokban történő utazás esetén (0 megajánlás is 
lehetséges)  

20 

4. Repülőjegy beszerzés kezelési költsége egyéni 
kiutazás (nettó HUF/jegy)  

4 

5. Repülőjegy beszerzés kezelési költsége csoportos 
(10 főtől) kiutazás esetén (nettó HUF/jegy)  

8 

6. Repülőjegy módosítás kezelési költségéből adott 
kedvezmény mértéke, a légitársaságok által 
meghatározott díjon felül (%)  

2 

7. Repülőjegy törlés kezelési költségéből adott 
kedvezmény mértéke, a légitársaságok által 
meghatározott díjon felül (%) 

2 

8. Reptéri transzfer a Rio de Janeiro reptér és 
Copacabana; Flamenco; Ipanema; Botafogo; 
Centro városrészekben található szállodák közötti 
transzfer (oda-vissza) biztosítása keretében 7 
személyes buszra szóló ár, egységesen valamennyi 
megjelölt városrészbe és magyar nyelvű 
asszisztencia (személyzet) biztosítása a transzferhez 

 
 
3 

Súlyszám összesen 103 
 
1-5. részszempont esetében: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, így az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 
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(Pmax – P) : (Pmax - Pmin) = (Alegjobb - Avizsgált) : (Alegjobb  - Alegrosszabb) 
 
P = Pmax – ((Pmax - Pmin) * (Alegjobb - Avizsgált) : (Alegjobb  - Alegrosszabb)) 
 
Példa: 
A1: 0 db  A2:1 db  A3:2db 
P1 = 10 – ((10-1) * (0-0) : (0-2)) = 10-0 = 10 pont 
P2 = 10 – ((10-1) * (0-1) : (0-2)) = 10-(-9/-2) = 10 - (-4,5) = 5,5 pont 
P3 = 10 – ((10-1) * (0-2) : (0-2)) = 10-(-18/-2) = 10 - (-9) = 1 pont 
 
6-7. részszempontok esetében: a legmagasabb érték a legkedvezőbb, így az ajánlatkérő a 
legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat. 
  
ahol:  
P:    a vizsgált ajánlati  elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:    a pontskála felső határa  
Pmin:    a pontskála alsó határa  
Alegjobb:   a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)  
Avizsgált:   a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
 
Ajánlatkérő az alkalmazott értékelési részszempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a 
pontszámokat, majd a pontszámok felszorzásra kerülnek a részszemponthoz tartozó súlyszámmal. A 
súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. Az eljárás nyertese az, aki a 
legmagasabb pontszámot éri el. 
 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat érvénytelen, ha kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást tartalmaz. Az ajánlatok tartalmával, vizsgálatával, értékelésével, a javaslatokkal és a 
döntésekkel kapcsolatban az ajánlatok felbontását követően ajánlatkérő semmilyen információt nem 
közöl olyan személyekkel, akik az értékelési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. 
 
A Bírálóbizottság szakvéleményt készít a döntéshozó részére, amelyben javaslatot tesz az érvénytelen 
és érvényes ajánlatokra, az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságának vagy 
alkalmatlanságának megállapítására, valamint a nyertes ajánlattevőre. 
 
13. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 
 
Ajánlatkérő a keretmegállapodást a Kbt. 124.§ (1) illetőleg (4) bekezdése szerint köti meg. 
A Kbt. 124.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az 
ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő/a Kbt. 124.§ (4) bekezdése 
szerinti esetben a második legkedvezőbb ajánlatott tett ajánlattevő Eljárást megindító kötöttsége 
további hatvan nappal meghosszabbodik.  
Az ajánlatkérő a szerződést az Eljárást megindító kötöttség Kbt. 124.§ (5) bekezdés szerinti időtartama 
alatt köteles megkötni, amennyiben e törvény másként nem rendelkezik nem köthető meg, azonban a 
szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig. 
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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS  

KERETMEGÁLLAPODÁSOS ELJÁRÁSBAN  
 

- TERVEZET -  
 
amely létrejött egyrészről:  
 
a Magyar Olimpiai Bizottság 
székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. 
adószáma: …..  
statisztikai számjele: …  
pénzforgalmi számlaszáma: … 
képviseli:,  
 
mint megrendelő, a továbbiakban a „Megrendelő”  
 
másrészről:  
 
<cégnév> 
székhelye: … 
elérhetősége: … 
adószáma: … 
cégjegyzékszáma: … 
pénzforgalmi számlaszáma: … 
képviseli: …, címe: …, elérhetősége: … 
 
mint vállalkozó, a továbbiakban a „Vállalkozó” 
 
(a továbbiakban külön-külön a „Fél”, együttesen a „Felek”) 
 
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:  
 
,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó 
szolgáltatások nyújtására” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján. 
 
 

PREAMBULUM 
 

Szerződő Felek jelen Vállalkozási Keretszerződés előzményeként rögzítik, hogy Megrendelő a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Harmadik része alkalmazásával  a Kbt. nemzeti, 
nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le ,, A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó 
repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására” tárgyban, melynek nyertes 
ajánlattevője a Vállalkozó lett. 
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Felek a jelen vállalkozási keretszerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő 
Eljárást megindító felhívása és dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő 
ajánlata szerint kötik meg.  
 
Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben 
rögzített dokumentumok bármelyikével. Ezen alapdokumentumok a keretszerződés szerves részét 
képezik. 
 

1. A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA  
 
1.1. A Magyar Olimpiai Bizottság delegációjának tagjai számára a 2016-ban Rio de Janeiroban 

megrendezésre kerülő XXXI. Nyári Olimpiai Játékokra történő kiutazást biztosító illetve egyéb a 
fentieken túli hivatalos külföldi utazásaikhoz repülőjegyek beszerzésére vonatkozó szolgáltatás 
megrendelése az alábbiak szerint: 

1.1.1. Hagyományos és diszkont (fapados) menetrendszerinti járatokra szóló repülőjegy 
szolgáltatások, valamint a XXXI. Nyári Olimpiai Játékokra történő kiutazáshoz charter 
és/vagy menetrendszerinti járatok biztosítása. 

1.1.2. A XXXI. 2016-os Rio de Janeiró-i nyári olimpiára várhatóan 250-300 fő utazik.  

A kiutazások dátumai, melyek esetében várhatóan 30 fő kiutaztatásáról kell gondoskodni, 
figyelemmel az olimpiai, már elfogadott versenynaptárra: 

o 2016. július 30 vagy 31. (min 180 fő hely biztosítása) - direkt (non-stop) járat 
o 2016. augusztus 04. (min 30 fő hely biztosítása) 
o 2016. augusztus 10. (min 30 fő hely biztosítása) 
 
Hazautazások dátumai, melyek esetében várhatóan 30 fő hazautaztatásáról kell gondoskodni, 

figyelemmel az olimpiai, már elfogadott versenynaptárra: 
o 2016. augusztus 10. (min 30 fő hely biztosítása) 
o 2016. augusztus 16. (min 30 fő hely biztosítása) 
o 2016. augusztus 22 vagy 23. (min 180 fő hely biztosítása) - direkt (non-stop) járat 
 

1.1.3. Az Olimpiai Játékoktól elkülönülő, egyéb hivatalos utak esetén várhatóan mindösszesen 50 fő 
utazik egyénileg vagy csoportosan. 

1.1.4. Vállalkozó az 1.1.3. és az 1.1.2. pont esetén a menetrendszerinti járatokra szóló repülőjegy 
beszerzések esetén az alábbi feladatokat köteles ellátni: 

1.1.4.1. repülőjegy beszerzése, minden légitársaság által elérhető desztinációra 

1.1.4.2. hagyományos és diszkont légitársaságok járataira egyaránt 

1.1.4.3. a szolgáltatás magában foglalja a jegymódosítás és a fel nem használt jegyek 
visszatérítésének a lehetőségét is a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban adott ajánlata szerinti 

1.1.4.4. a megvásárolt jegyhez tartozó részletes repülési útiterv, információk csatolása 

1.1.4.5. lemondás esetén Megrendelő a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban adott ajánlata 
szerinti szolgáltatásra jogosult 
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1.2. A közbeszerzés eredményeképpen jelen keretszerződés kerül megkötésre 360 000 000 Ft közötti 
keret erejéig, az egyes utazásokra vonatkozó közvetlen megrendeléssel. 

1.3. Felek kijelentik, hogy tudomásuk van arról, hogy a lefolytatott keretmegállapodásos eljárás 
alapján 1 nyertes ajánlattevővel kerül sor jelen keretmegállapodás megkötésére, a Kbt. 109.§ (1) 
bekezdés a) pontja szerint. 

1.4. Felek kijelentik, hogy tudomásuk van a keretmegállapodásos eljárás szabályairól. 

1.5. Felek rögzítik, hogy – hivatkozva a Kbt. 109.§ (1) bek. a) pontjára – hogy jelen 
keretmegállapodás tartalmazza a közbeszerzések megvalósítása érdekében létrejövő egyedi 
megrendelések valamennyi feltételét.  

1.6. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy jelen keretmegállapodásban a megrendelés 
minimum összege, melyre kötelezettséget vállal a közbeszerzés megvalósítása vonatkozásában, 
nem került meghatározásra. 

1.7. A szolgáltatások megrendelésének helye: az egyes megrendelések során kerül meghatározásra az 
uticél, ahová a Megrendelő által kijelölt személy/személyek részére a repülőjegy szolgáltatást 
biztosítani kell. 

2. KERETMEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA 

2.1. Felek a Keretmegállapodást a megkötésétől (mely megegyezik a hatálybalépéssel) számított 16 
hónapos időtartamra, legkésőbb 2016. december 31 napjáig kötik meg.  

2.2. Vállalkozó a Keretmegállapodás hatálya alatt az egyedi megrendelésekben meghatározott 
teljesítési határidőre köteles szerződéses kötelezettségeit teljesíteni, azzal, hogy az egyedi 
szerződésekben foglalt kötelezettségek teljesítése az 2.1. pontban rögzített határidőt nem 
haladhatja meg. 

2.3. Amennyiben a Keretmegállapodás 2.1. pontjában  meghatározott időtartam lejárta előtt bármely 
okból megszűnik, az nem érinti a Keretmegállapodás hatálya alatt addigi megrendelések időbeli 
hatályát. 

2.4. Amennyiben a Keretmegállapodás alapján semmiféle jog gyakorlására vagy kötelezettség 
teljesítésére nem került sor, a felmondás helyett az elállás alkalmazható.  

 
3. DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 
3.1. Felek ezennel rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátására 

mindösszesen 360 000 000,- Ft keretösszeg áll rendelkezésre. 
 

3.2. Szerződő felek a jelen keretszerződés alapján a közvetlen megrendelés szerint fizetendő 
ellenszolgáltatás mértékének irányadó egységárait a nyertes ajánlattevő Felolvasólapja szerinti 
összegben határozzák meg az alábbiak szerint:  
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Megnevezés Egységárak 
1. 2016.07.30 vagy 31. (Budapest - Rio de Janeiro 

viszonylatban) és 2016.08. 22 vagy 23. (Rio de Janeiro-
Budapest viszonylatban) időpontokra szóló minimum 180 
férőhellyel rendelkező direkt (non-stop) járat a Riói Olimpia 
kapcsán (2 teljes gép ára HUF ban kifejezve, melynek minden 
felmerülő költséget tartalmaznia kell) 

 

2. II.2.1) pontban megadott dátumokon történő utazás, 
garantálva minimum 30 főnek szóló hely biztosításával, 
szék/HUF 

 

3. Riói Olimpiára utaztatás kapcsán az átszállások száma a 
II.2.1) pontban megjelölt utazási időpontokban történő utazás 
esetén (0 megajánlás is lehetséges) 

 

4. Repülőjegy beszerzés kezelési költsége egyéni kiutazás (nettó 
HUF/jegy) 

 

5. Repülőjegy beszerzés kezelési költsége csoportos (10 főtől) 
kiutazás esetén (nettó HUF/jegy) 

 

6. Repülőjegy módosítás kezelési költségéből adott kedvezmény 
mértéke, a légitársaságok által meghatározott díjon felül (%) 

 

7. Repülőjegy törlés kezelési költségéből adott kedvezmény 
mértéke, a légitársaságok által meghatározott díjon felül (%) 

 

8. Reptéri transzfer a Rio de Janeiro reptér és Copacabana; 
Flamenco; Ipanema; Botafogo; Centro városrészekben 
található szállodák közötti transzfer (oda-vissza) biztosítása 
keretében 7 személyes buszra szóló ár, egységesen 
valamennyi megjelölt városrészbe és magyar nyelvű 
asszisztencia (személyzet) biztosítása a transzferhez 

 

 
 

3.3. Fenti díjaknak nincs ÁFA tartalma, azonban minden a teljesítés során felmerülő díjat, költséget 
tartalmaznak, a megrendeléskor semmilyen jogcímen nem számítható fel a fenti táblázatban 
feltüntetett díjon felül semmi. 

 
3.4. A közvetlen egyedi megrendelés ellenértéke: az adott időszakban megrendelt jegyek és az utazó 

személyek számának szorzata illetve az első tétel esetében (teljes gép) az adott időpont. 
 
3.5. Vállalkozót a jelen keretszerződésben és az egyedi megrendelésekben körülírt tevékenysége 

ellátásáért díjazás a 3.2. és a 3.5. pontok alapján illeti meg, az alábbiak szerint: 
 

3.5.1. Menetrendszerinti járatok esetén, melyek nem a riói kiutazásra szólnak: 

A vonatkozó teljesítésnek megfelelő ellenérték kiegyenlítése a Kbt. 130.§ (1) bekezdése 
alapján az igazolt teljesítést követően, számla kézhezvételét követő 15 napon belül banki 
átutalással történik, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései alapján.  

Minden megrendelés esetén biztosítja Megrendelő előleg igénylés lehetőségét, az adott 
megrendelés 30 %-ig. 

3.5.2. Rio de Janeiró-i nyári olimpiára szóló, charter és/vagy menetrendszerinti járatok esetén: 

Megrendelő a teljesítés időpontjának az adott járat hazaérkezését (leszállás időpontja) tekinti. 
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Az ellenszolgáltatás megfizetése az alábbiak szerint történik: ajánlatkérő 40 % előleget 
biztosít a megrendeléskor és további 60%-ot a megrendelés véglegesítésekor vagy a jegyek 
foglalásakor. 

A számlák kifizetése a Kbt. 130.§ (1) bekezdése alapján, a számla kézhezvételét követő 15 
napon belül banki átutalással a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel történik. 

 
3.6. Teljesítésigazolásra jogosult személy:  

 
3.7. Vállalkozó a megrendelt szolgáltatás teljesítésének igazolását követően a 3.5.2. pont szerinti 

számlázás esetén előlegszámlát a többi esetben rész és végszámlát állít ki a Megrendelő részére. 
 

3.8. Megrendelő az igazolt teljesítést követően kiállított számlát a kézhezvételtől számított 15 napon 
belül átutalással egyenlíti ki a ....................................... bankszámlaszámára.  

 
3.9. A számla benyújtásánál az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 

185. §-ával módosított adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 36/A § alkalmazása 
kötelező. 

 
3.10. Amennyiben a Megrendelő késedelmesen teljesít, úgy a Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, 

melynek mértéke a Ptk. 6:155. §- a szerinti mértékű kamat.  

3.11. Amennyiben a Megrendelő nem önhibájából eredően a Vállalkozó felé az egyedi megrendelések 
vállalkozói díjának megfizetésével kapcsolatban fizetési késedelmét előre látja, úgy köteles a 
Vállalkozót a fizetési késedelem okáról és lehetséges időtartamáról haladéktalanul tájékoztatni.  
 

4. MEGRENDELÉSEK 
 
4.1. A Szerződés 1.1.3. pontja szerinti utazások esetén: Az egyedi megrendeléseket írásban adja meg 

Megrendelő Vállalkozónak, a tervezett utazás megkezdését megelőző 10, de legkésőbb 3 
munkanappal korábban.  
 

4.2. A megrendelések írásban (e-mail vagy fax útján) illetve sürgős esetben a telefonos 
ügyfélszolgálaton keresztül juttathatók el a Vállalkozóhoz. 

 
4.3. A megrendelések részletesen tartalmazzák a kiutazó személye, csoport esetén személyek, 

megnevezését, a kiutazó/kiutazók elérhetőségét, az úti cél (ország, helység) pontos megjelölését, 
kiutazás pontos időpontját (év, hó, nap) és a visszaérkezés tervezett időpontját  (év, hó, nap).   

 
4.4. A Vállalkozó köteles a megrendelést írásban (email vagy fax útján) visszaigazolni, annak igazolt 

átvételét követő 1 munkanapon belül. 
 

4.5. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti vállalkozási díjat Vállalkozó a feladat teljes ismeretében 
határozta meg és fogadta el. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott 
feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely 
a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az 
jelen szerződésben, illetve az mellékleteiben nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs 
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részletezve). Vállalkozó a fenti vállalkozási díjon felül a jelen pontban foglalt kivétellel 
semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. 

 
5. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
 
5.1. Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés teljesítése során a szolgáltatásait a lehető legmagasabb 

szakmai színvonalon, a Megrendelő szerződéses érdekeinek szem előtt tartásával, a Megrendelő 
igényeihez igazodva végzi és törekszik arra, hogy a Megrendelő által igényelt szolgáltatást a 
szerződés tárgya szerinti releváns piacon elérhető lehető legkedvezőbb áron biztosítja. 

 
5.2. Vállalkozó a foglalást a járatszámok és időpontok pontos megadásával, a megrendelések 

tartalmával azonosan, a lehető leghamarabb (legfeljebb 1 munkanapon belül) visszaigazolja a 
Megrendelőnek és egyidejűleg közli a legfontosabb utazási feltételeket.  

 
5.3. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti szolgáltatás nyújtására vonatkozó hatályos üzletszabályzatát, 

általános szerződési feltételeit jelen szerződés megkötésével egyidejűleg átadja/megküldi  
Megrendelőnek. Továbbá a szerződés időtartama alatt jelen pontban jelzett dokumentumokban 
bekövetkezett változásokról haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. 

 
5.4. Vállalkozó az utazási dokumentumok kiállítása, változtatása esetén minden esetben a vonatkozó 

szakmai előírások és szabályok betartása mellett a jelen szerződés időtartama alatt hatályos 
előírások szerint köteles eljárni. 

 
5.5. Vállalkozó a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja a Megrendelő utazási igényeinek minél 

hatékonyabb kiszolgálása érdekében az egyes megrendelések és kapcsolódó ügyintézések 
lebonyolítására, megszervezésére valamint az utazással kapcsolatos tájékoztatás biztosítása 
érdekében megfelelő, az ajánlatában is bemutatott megfelelő képzettséggel, szakmai tapasztalattal 
rendelkező munkatárs rendelkezésre állását. 

 
5.6. Vállalkozó az általa kijelölt kapcsolattartója számára írásban megküldött panaszos ügyeit a panasz 

kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül köteles kivizsgálni és annak eredményéről a 
Megrendelőt írásban tájékoztatni. 

 
5.7. Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés teljes időtartama alatt 24 órás ügyfélszolgálaton 

keresztül (telefon, e-mail és fax útján) biztosítja az elérhetőségét a Megrendelő számára. 

Tel:  
Fax: 
E-mail: 
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6. KAPCSOLATTARTÁS 
 

6.1. Felek a Szerződés teljesítése során az alábbi kapcsolattartó személyek útján érintkeznek: 
 
6.2. A Megrendelő részéről:  
     
6.3. A Vállalkozó részéről:  
Kapcsolattartó személy neve:   
Telefonszám:     
Mobilszám:     
Fax:      
E-mail:       

  
6.4. Felek az előzőekben megnevezett képviselők személyében vagy a megadott elérhetőségekben 
bekövetkezett bármely változást kötelesek 24 órán belül jelezni a másik félnek, mely tájékoztatást a 
változástól számított 3 napon belül írásban is kötelesek megismételni. Az ezen pont szerinti 
változásokat Felek nem tekintik a Kbt. 132. §- ai szerinti módosításnak. 
 

7. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 

7.1. Megrendelő a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén késedelmi kötbér követelésére 
jogosult. Vállalkozó a késedelméből származóan minden késedelemmel érintett nap után 
késedelmi kötbér fizetésére köteles, amely az adott egyedi megrendelés díjból kerül levonásra.  

7.2. Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít (késedelmi kötbér), vagy nem 
teljesít (meghiúsulási kötbér). A kötbérfizetési kötelezettség kezdő napja a Megrendelő által jelzett 
teljesítési részhatáridőt határidőt követő nap. 

7.3. Késedelmi kötbér mértéke: az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden 
késedelmesen eltelt nap után a megrendelés nem teljesített része nettó ellenértékének 0,5 %-a, de 
végösszegben nem több, mint a megrendelés nem teljesített része nettó ellenértékének 20%-a. 

7.4. A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség az adott eseti megbízásra meghatározott teljesítési 
határidő elmulasztásának első napjával kezdődik. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti 
Megbízottat az eseti megbízás szerződésszerű teljesítése alól. 

7.5. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő részéről elfogadott, de a szerződéssel 
nem összhangban vagy késedelmesen történő teljesítés nem értelmezhető úgy, hogy a Megrendelő 
lemond a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítéséről.  

 
 

8. KERETMEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 
 
8.1. A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet a Kbt. 132. §-

ában foglaltakra figyelemmel.  

8.2. A Keretmegállapodás a szerződéses időtartam (16 hónap) lejártával megszűnik. 
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8.3. Felek a rendes felmondás jogát jelen keretmegállapodás vonatkozásában kizárják. 

8.4. Felek a Keretmegállapodást közös megegyezéssel is megszüntethetik. 

8.5. Felek jogosultak a Keretmegállapodást azonnali hatállyal írásban felmondani a másik fél 
szerződésszegése esetén, ha a teljesítés már nem áll érdekében. A jelen keretmegállapodásban 
súlyos szerződésszegésként megjelölt szerződésszegések, ill. egyéb súlyos vagy ismétlődő 
szerződésszegések önmagukban igazolják az érdekmúlás bekövetkezését.  

8.6. Szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél köteles a szerződésszerű teljesítésre a 
szerződésszegő felet felszólítani, a szerződésszegés részleteit tartalmazó, az orvoslásra írásban 
felszólító, arra megfelelő határidőt tartalmazó értesítéssel (megintés). Amennyiben a 
szerződésszegő fél a kézhezvételét követően – az értesítésben meghatározott ésszerű határidőn 
belül – nem orvosolja a szerződésszegést, a szerződés felmondható. Nem szükséges a megintés 
akkor, ha a szerződésszegés nem orvosolható, vagy ismétlődő.  

8.7. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Keretmegállapodást felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon - ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
vonatkozásában fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely 
feltétel. 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
vonatkozásában fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely 
feltétel. 

Fentiek szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített eseti 
megbízások szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

8.8. Valamely fél súlyosan szerződésszegő magatartására hivatkozva a másik felet azonnali hatályú 
felmondási jog illeti meg a határozott idő lejárta előtt is. Az azonnali hatályú felmondás 
következményére a felmondás alkalmazása előtt 5 napos határidő tűzésével bármely fél köteles 
szerződő partnerét az okot adó magatartás megszüntetésére való felszólítással egyidejűleg írásban 
felhívni. Azonnali hatályú felmondás csak akkor alkalmazható, ha az arra okot adó magatartás, 
vagy cselekmény a megjelölt határidőn túl is fennáll. 

8.9. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 

8.10. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
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9. TITOKTARTÁS 
 

9.1. Jelen szerződés teljesítése során az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokban előírt 
rendelkezések betartására köteles Vállalkozó. 

9.2. A 9.1. pont szerinti adatvédelmi kötelezettségek maradéktalan betartásának kötelezettsége mellett 
a Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során bármilyen formában a tudomására jutott 
valamennyi információt, adatot a Vállalkozó üzleti titokként köteles kezelni és időbeli korlátozás 
nélkül megőrizni. 

9.3. Az üzleti titkot képező információkat kizárólag a jelen szerződés céljának megfelelően 
használhatja fel és a Megrendelő írásbeli felhatalmazása nélkül illetéktelen harmadik személyek 
számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki. 

9.4. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve annak 
kiküszöböléséhez szükséges költségek - a titoksértésért fennálló felelősség mellett - a Vállalkozót 
terhelik.  

 
10. ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBE VÉTELE 

 
10.1. A szerződés tárgyát képező feladat elvégzéséhez a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés 

alapján a Vállalkozó egyéb közreműködőt (alvállalkozó) is igénybe vehet. Az igénybe vett 
közreműködőért a Vállalkozó úgy felel, mintha a közreműködő által ellátott feladatokat maga 
végezte volna el. 

 
10.2. Amennyiben a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során közreműködőt vesz igénybe, a 

Vállalkozó az általa igénybe vett közreműködő számára feltétlenül szükséges adatokat és 
információkat csak abban az esetben adhatja át, ha a Vállalkozóval kötött megállapodásában a 
közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőtől kapott írásbeli kifejezett 
beleegyező nyilatkozat birtokában, a Megrendelőtől vagy a Vállalkozótól szerzett adatokat és 
információkat a Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli. Jelen kötelezettség a szerződés 
időbeli hatálya alatt, valamint a szerződés bármely okból történő megszűnését követően is 
fennmarad.  

 
10.3. A jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítésében – az alábbi bekezdés szerinti kivétellel - köteles 

közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az 
Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés 
során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - 
alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel 
együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 
56. § - valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt Megrendelő előírta, az 57. § - szerinti 
kizáró okok hatálya alatt. 

  
10.4. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a 

közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő 
hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a 
szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott 
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lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy 
annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozó igénybe vételével, és ha a 
Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, 
melyeknek az Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 

 
10.5. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott 

alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] meghatározó 
körülménynek minősült. 

 
10.6. A Kbt. 128.§ (1)-(2) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy 

a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság 
átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. 

 
11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
11.1. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében megismert dokumentumokat 

csak a feladat teljesítése érdekében használja fel. Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt 
tevékenységgel kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli. Megrendelő engedélye nélkül, jelen 
szerződés tartalmáról, az általa jelen szerződés alapján végzett tevékenységről harmadik 
személynek tájékoztatást nem adhat. Amennyiben ezen pontban foglaltakat megszegi, Megrendelő 
érdeksérelme miatt kártérítési felelősséggel tartozik.  

 
11.2. Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének 

elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges 
vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 

 
11.3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a szerződés bármely kikötése érvénytelennek vagy 

hatálytalannak bizonyulna, az a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti. A Felek 
megállapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatálytalanság okát orvosolni lehet, úgy 
mindent megtesznek az adott szerződéses rendelkezés érvényben, illetve hatályban tartása 
érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatályos rendelkezéssel pótolják, amely a legjobban 
megfelel az adott szerződéses rendelkezés szellemének és gazdasági célkitűzéseinek.  

 
11.4. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások 

útján kívánják rendezni, és kizárólag abban az esetben fordulnak bírósághoz, amennyiben a 
jogvita megoldásával összefüggésben folytatott tárgyalások nem vezetnek eredményre. Erre az 
esetre Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 

11.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., és az egyéb kapcsolódó 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

11.6. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő felhatalmazással 
rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem eredményezi más egyéb szerződés 
vagy jognyilatkozat megsértését.  



Magyar Olimpiai Bizottság 
Ajánlattételi Dokumentációja 

,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására” 
 
 

 23

Jelen  (..) számozott oldalból álló szerződést a Felek, elolvasás és közös értelmezést követően, mint 
ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, … ( ) db eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, 
melyből … ( ) példány Megrendelőt, … ( ) példány Vállalkozót illeti. 
 
 

 
 

________________________________ 
Megrendelő 

 
 

     ________________________________ 
Vállalkozó 
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1. számú minta 

FELOLVASÓ LAP 
 
Ajánlattevő: 
neve: ………………………………………………………………………………… 
címe: ………………………………………………………………………………... 
telefonszáma: ……………………………………………………………………….. 
fax száma: …………………………………………………………………………... 
e-mail címe: …………………………………………………………………………  
  
A Magyar Olimpiai Bizottság, mint ajánlatkérő által ,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz 
kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására” tárgyban indított 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő Eljárást megindító felhívására Ajánlattevő ajánlatot nyújt be az 
alábbiak szerint: 
 

Részszempontok Megajánlás 
1. 2016.07.30 vagy 31. (Budapest - Rio de Janeiro 

viszonylatban) és 2016.08. 22 vagy 23. (Rio de 
Janeiro-Budapest viszonylatban) időpontokra szóló 
minimum 180 férőhellyel rendelkező direkt (non-
stop) járat a Riói Olimpia kapcsán (2 teljes gép ára 
HUF ban kifejezve, melynek minden felmerülő 
költséget tartalmaznia kell) 

 

2. II.2.1) pontban megadott dátumokon történő utazás, 
garantálva minimum 30 főnek szóló hely 
biztosításával, szék/HUF 

 

3. Riói Olimpiára utaztatás kapcsán az átszállások 
száma a II.2.1) pontban megjelölt utazási 
időpontokban történő utazás esetén (0 megajánlás is 
lehetséges) 

 

4. Repülőjegy beszerzés kezelési költsége egyéni 
kiutazás (nettó HUF/jegy) 

 

5. Repülőjegy beszerzés kezelési költsége csoportos 
(10 főtől) kiutazás esetén (nettó HUF/jegy) 

 

6. Repülőjegy módosítás kezelési költségéből adott 
kedvezmény mértéke, a légitársaságok által 
meghatározott díjon felül (%) 

 

7. Repülőjegy törlés kezelési költségéből adott 
kedvezmény mértéke, a légitársaságok által 
meghatározott díjon felül (%) 

 

8. Reptéri transzfer a Rio de Janeiro reptér és 
Copacabana; Flamenco; Ipanema; Botafogo; 
Centro városrészekben található szállodák közötti 
transzfer (oda-vissza) biztosítása keretében 7 
személyes buszra szóló ár, egységesen valamennyi 
megjelölt városrészbe és magyar nyelvű 
asszisztencia (személyzet) biztosítása a transzferhez 

 

 
Kelt, …………………… 2015. ………………….. 

PH. 
………………………………. 

cégszerű aláírás 
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2. sz. minta 
Nyilatkozat  

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdése, 56. § (2) és 57. § (1) 
bekezdés tekintetében1 

 
 
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Magyar 
Olimpiai Bizottság, mint ajánlatkérő által ,, A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó 
repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására” tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban  
 

nyilatkozom, 
 
hogy nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely 
szerint nem lehet, Ajánlattevő, aki: 
 
Kbt. 56. § (1) bekezdés: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 
hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 

bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. 
évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, 
az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon 
jogerősen korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 
és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen 
megállapított időtartam végéig; 

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján 
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági 
határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az 
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

                                                        
1 A kizáró okok igazolását/nyilatkozatot a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ -ban foglaltaknak megfelelően kérjük 
becsatolni.  
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h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -
, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési 
csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, 
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott 
korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás 
bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven 
belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési 
kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül 
nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben 
fizetett; 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 

mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti 

országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után 
kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi 
forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha 
Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a 
fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja 
szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 
 
Kbt. 57. § (1) bekezdés: 

57. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki 

a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - 
jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél 
nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a 

versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható 
határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás 
során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem 
régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; 

c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és a 
szerződésszegést két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; 

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 
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e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal 
vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; 

f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést 
vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai 
etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el; 

g) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést 
vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai 
etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. 

 
 

Kelt, …………………… 2015. ………………….. 
 

PH. 
 

………………………………. 
cégszerű aláírás 
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3. sz. minta 

Nyilatkozat 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (2) bekezdése tekintetében 

 
 
Kbt. 56. § (2) bekezdés az alábbiak szerint rendelkezik: 

(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, 
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében 
az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az 
ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti 
feltételt megfelelően alkalmazni. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi Nyilatkozatot teszem a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében:2 
 

 A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § j) pontja tekintetében nyilatkozunk a Kbt. 56. § 
(2) bekezdésére vonatkozóan arról, hogy nincs olyan jogi személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben 
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik 
 

vagy  
 van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az 

ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik, és ezen szervezeteket az alábbiakban nevezzük meg: 

 
Név:  
Székhely (cím):  

 
Nyilatkozunk továbbá arról, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) 
bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 
 

 
 

Kelt, …………………… 2015. ………………….. 
 

PH. 
 

………………………………. 
cégszerű aláírás 

 
 
 

                                                        
2 ajánlattevő egyértelmű nyilatkozata szükséges a megfelelő rész aláhúzásával vagy a nem releváns rész áthúzásával, 
törlésével 
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4. sz. minta 

Nyilatkozat 
a kizáró okok tekintetében 

(ajánlattevő nyilatkozata a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10.§ a) pontja esetén) 
 
 
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Magyar 
Olimpiai Bizottság, mint ajánlatkérő által ,, A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó 
repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására” tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban  
 

nyilatkozom, 
 

hogy az általam képviselt ……………………………………………………………. (Ajánlattevő 
neve) nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozó, 
valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet. 
 
 
Kelt, …………………… 2015. ………………….. 
 

PH. 
 

………………………………. 
cégszerű aláírás 
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5. sz. minta 

Nyilatkozat 
a kizáró okok tekintetében 

(eljárásban megjelölt alvállalkozó/alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozata a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10.§ b) pontja esetén) 

 
 
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Magyar 
Olimpiai Bizottság, mint ajánlatkérő által ,, A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó 
repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására” tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban  

 
nyilatkozom, 

 
hogy az általam képviselt ……………………………………………………………. (eljárásban 
megjelölt alvállalkozó/alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet neve) nem tartozik a Kbt. 
57. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá. 
 
 
Kelt, …………………… 2015. ………………….. 
 

 
PH. 

 
………………………………. 

cégszerű aláírás 
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6. sz. minta 
Nyilatkozat 

a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjának kc) alpontjában meghatározott 
a kizáró ok tekintetében 

 
 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Magyar 
Olimpiai Bizottság, mint ajánlatkérő által ,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó 
repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására” tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban  
 

nyilatkozom, 
 
hogy az általam képviselt ……………………………………………………………. (Ajánlattevő neve) 
olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek./nem jegyeznek.3 
a.) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos neve:  
……………………………………………….. 
állandó lakhelye: 
………………………………………………. 
 
 b.) A pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen. 4 
 
 
Kelt, …………………… 2015. ………………….. 

 
PH. 

 
………………………………. 
cégszerű aláírás 

 
 

                                                        
3 A megfelelő válasz aláhúzandó. 
4 A nyilatkozat a) pontját kizárólag abban az esetben kell kitölteni, vagy a b) pontot jól láthatóan aláhúzni, ha ajánlattevő 
olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek. 
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7. sz. minta 
A Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti szervezet nyilatkozata 

A teljesítéshez szükséges erőforrások tekintetében 
 
 
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Magyar 
Olimpiai Bizottság, mint ajánlatkérő által ,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó 
repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására” tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban  
 

nyilatkozom, 
 

hogy az általam képviselt ……………………………………………………………. (a Kbt. 55.§ (5) 
bekezdés szerinti szervezet neve), a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
 
Kelt, …………………… 2015. ………………….. 
 

PH. 
 

………………………………. 
cégszerű aláírás 
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8. sz. minta 
Ajánlattevői nyilatkozat 5 

a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában továbbá  
a 60. § (3) és (5), illetve a Kbt. 58.§ (3) bekezdésekben foglaltakról  

 
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Magyar 
Olimpiai Bizottság, mint ajánlatkérő által ,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó 
repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására” tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban  

nyilatkozom, 
 
hogy az általam képviselt ………………….……………..……….(Ajánlattevő neve) 
 

A 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közbeszerzés alább megjelölt részei tekintetében vesz 
igénybe alvállalkozó6 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Kbt. 40. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a szerződés 
teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánja 
igénybe venni/ megnevezése, székhelye 

százalékos arány jelölése 

 
……………………………………………………………….. 

 
……………………………. 
 

……………………………………………………………….. …………………………..... 
 

 
A Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek 
igénybe  olyan alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolására más szervezetet, amely a kizáró okok 
hatálya alá tartozik. 
 
A Kbt. 60. § (3) bekezdésének megfelelően nyilatkozom, hogy az Eljárást megindító felhívás és a 
dokumentáció feltételeit teljes egészében elfogadjuk, továbbá kötelezettséget vállalunk arra, hogy - 
nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésünk esetén - a közbeszerzési eljárás alapján megadott 
ellenszolgáltatásért a szerződést megkötjük és a megkötött szerződésben foglaltakat maradéktalanul 
teljesítjük. 
 
A Kbt. 60.§ (5) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése: 
.................................................... 
 
Kelt, …………………… 2015 ………………….. 

PH. 
………………………………. 

cégszerű aláírás 
                                                        
5 Értelemszerűen kitöltve, nemleges esetben: „nem veszek igénybe”  
6 igény szerint bővíthető a sorok száma 
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9. sz. minta 
Ajánlattevői nyilatkozat 

a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakról 
(adott esetben) 

 
 
 
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, székhelye) képviselője  az a 
Magyar Olimpiai Bizottság, mint ajánlatkérő által ,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz 
kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására” tárgyában indított 
közbeszerzési eljárásban.” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

 
nyilatkozom, 

 
az alábbi kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezeteket veszem igénybe az alkalmasság igazolása 
körében az 55. § (5) bekezdése alapján:  
 
Szervezet megnevezése, székhelye Az alkalmassági követelmény, melynek 

igazolására bevonásra kerül 
……………………………………………. ……………………………………………… 

 
……………………………………………. ……………………………………………. 

 
……………………………………………. ……………………………………………. 

 
 
 
A Kbt. 55.§ (6) bekezdése alapján a kapacitás rendelkezésre bocsátása az alábbiak szerint  történik:7 
 
Szervezet megnevezése, székhelye A Kbt. 55.§ (6) bekezdés a)/b)/ vagy c) 

pontja szerint. Ha b) pont szerinti a 
bevonás konkrét módja is jelölelendő 

……………………………………………. ……………………………………………… 
 

……………………………………………. ……………………………………………. 
 

……………………………………………. ……………………………………………. 
 

Kelt, …………………… 2015. ………………….. 
 

 
………………………………. 

cégszerű aláírás 

                                                        
7  Megfelelő részek kitöltve, illetve a vonatkozó eset(ek) aláhúzva 
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10. sz. minta 
Nyilatkozat bankszámlaszámokról 

 
 
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Magyar 
Olimpiai Bizottság, mint ajánlatkérő által ,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó 
repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására” tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban  
 

nyilatkozom, 
 

hogy az alább felsorolt pénzforgalmi számlá(i)nkat az alábbi pénzforgalmi szolgáltató(k) vezeti(k): 
 

Pénzforgalmi szolgáltató neve: Pénzforgalmi számla megjelölése: 
  
  
  
  
  
  

 
Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezetteken kívül más pénzforgalmi szolgáltató nem vezet 
részünkre pénzforgalmi számlát. 

 
 
Kelt, …………………… 2015. ………………….. 
 

PH. 
 

………………………………. 
cégszerű aláírás 
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11. sz. minta 
Nyilatkozat az árbevétel tekintetében 

 
 
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Magyar 
Olimpiai Bizottság, mint ajánlatkérő által ,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó 
repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására” tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban  
 

nyilatkozom, 
 

hogy a felhívás feladását megelőző három üzleti évben elért teljes - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevételünk, továbbá ugyanezen időszakban a jelen közbeszerzési eljárás tárgyából 
(nemzetközi utazásszervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételünk 
összege az alábbiak szerint alakult: 
 
 A felhívás feladását 

megelőző háromüzleti 
év (évszám) 

Teljes - általános forgalmi 
adó nélkül számított – 

árbevétel 

Közbeszerzés tárgyából 
(nemzetközi utazásszervezés) 
származó – általános forgalmi 

adó nélkül számított- 
árbevétel 

1 
 

   

2 
 

   

3  
 

  

 
 
…………………… 2015. ………………….. 
 

PH. 
 

………………………………. 
cégszerű aláírás 
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12. sz. minta 
Nyilatkozat 

a Korm.rendelet 15. § (3) a) bekezdés tekintetében 
 
 
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Magyar 
Olimpiai Bizottság, mint ajánlatkérő által ,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó 
repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására” tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban  

 
nyilatkozom, 

 
a felhívás feladását megelőző 36 hónapos időszak legjelentősebb nemzetközi utazásszervezés 
tevékenység ismertetése a közbeszerzés tárgyával összhangban az alábbiak voltak:8 

 
 A felhívásban előírt 

alkalmassági feltétel, 
aminek az adott 

referencia meg kíván 
felelni 

Szerződést kötő másik 
fél megnevezése 

Az elvégzett 
szolgáltatás rövid 

leírása 

Ajánlat oldalszáma, 
ahol a Kr. 16.§ (5) 
bekezdés szerinti 

igazolás/nyilatkozat 
található 

     
     
     
     
 
Nyilatkozom, hogy a fentiekben bemutatott referenciák esetében a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt 
 
. 
 
…………………… 2015. ………………….. 

 
PH. 

 
………………………………. 

cégszerű aláírás 
 

 
 
 
 
 

                                                        
8 A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint 
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13. sz. minta 

 
Nyilatkozat/igazolás9 referenciákról 

 
 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Magyar 
Olimpiai Bizottság, mint ajánlatkérő által ,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó 
repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására” tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban  
 

nyilatkozom, 
 
hogy az általam képviselt ………………………………………………………… (Ajánlattevő neve) 
az Eljárást megindító felhívás III.2.3. M.1) pontjában előírt alkalmassági feltételnek megfelelést az 
alábbi referenciákkal kívánja igazolni: 
 
A teljesítés ideje: 
A szerződést kötő másik fél: 
A szolgáltatás tárgya: 
Az ellenszolgáltatás összege/mennyiségre utaló adat: 
A referenciaadó személy neve, elérhetősége (telefon): 
A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt: Igen/Nem. 10  
 
…………………… 2015. ………………….. 

 
PH. 

 
………………………………. 

cégszerű aláírás 
 
 
 

                                                        
9 a Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdése alapján szükséges az ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát vagy a megrendelő által aláírt 
referenciaigazolást csatolni 
10 A megfelelő válasz aláhúzandó. 
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14. sz. minta 
 

Nyilatkozat a szakemberekről 
 

 
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a Magyar 
Olimpiai Bizottság, mint ajánlatkérő által ,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó 
repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására” tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban  
 

nyilatkozom, 
 

az Eljárást megindító felhívás III.2.3.M.3. pontjában foglaltak teljesítésére az alábbiakban 
megnevezett szakembereket veszem igénybe a teljesítéshez: 
 

Név: Végzettség 
(képzettség): 

Gyakorlati idő: 

1.   
2.    

 
 
A fent megjelölt szakember a tevékenységét a 
1)………………………………………. (cégnév) tagjaként/ alkalmazottjaként, vagy 
2) alvállalkozóként a …………………. (cégnév) tagjaként/alkalmazottjaként látja el * 
* a megfelelő rész töltendő ki. 

 
 
Kelt, …………………… 2015. ………………….. 
 

 
………………………………. 

cégszerű aláírás 
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IV. 

A MUNKAVÉDELEMRE ÉS A MUNKAFELTÉTELEKRE VONATKOZÓ 
ELŐÍRÁSOK 

 
 

Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan előírásokról, amelyeknek a 
teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (2) 
bekezdése alapján az alábbiak szerint megadja azoknak a szervezeteknek a nevét és 
elérhetőségét, amelyektől Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. 

 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Munkafelügyeleti Főosztály 
1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481 
Telefon: (06 1) 299-9090 
Fax: (06 1) 299-9093 
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu  
 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 
1106 Budapest, Fehér út 10. 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481 
Telefon: (06 1) 433-0402 
Fax: (06 1) 433-0455 
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu 
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IV. MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
A Magyar Olimpiai Bizottság delegációjának tagjai számára a 2016-ban Rio de Janeiroban 
megrendezésre kerülő XXXI. Nyári Olimpiai Játékokra történő kiutazást biztosító illetve egyéb a 
fentieken túli hivatalos külföldi utazásaikhoz repülőjegyek beszerzésére vonatkozó szolgáltatás 
megrendelése az alábbiak szerint: 
Hagyományos és diszkont (fapados) menetrendszerinti járatokra szóló repülőjegy szolgáltatások, 
valamint a XXXI. Nyári Olimpiai Játékokra történő kiutazáshoz charter és/vagy menetrendszerinti 
járatok biztosítása. 
 
A XXXI. 2016-os Rio de Janeiró-i nyári olimpiára várhatóan 250-300 fő utazik. 
 
A kiutazások dátumai, melyek esetében várhatóan 30 fő kiutaztatásáról kell gondoskodni, 
figyelemmel az olimpiai, már elfogadott versenynaptárra: 

o 2016. július 30 vagy 31. (min 180 fő hely biztosítása) - direkt (non-stop) járat 
o 2016. augusztus 04. (min 30 fő hely biztosítása) 
o 2016. augusztus 10. (min 30 fő hely biztosítása) 

 
Hazautazások dátumai, melyek esetében várhatóan 30 fő hazautaztatásáról kell gondoskodni, 
figyelemmel az olimpiai, már elfogadott versenynaptárra: 

o 2016. augusztus 10. (min 30 fő hely biztosítása)  
o 2016. augusztus 16. (min 30 fő hely biztosítása) 
o 2016. augusztus 22. vagy 23. (min 180 fő hely biztosítása) - direkt (non-stop) járat 

 
A pontos létszám, mely a keretmegállapodás alapján történő megrendeléskor kerül pontosításra, 
legkésőbb 2016. május 31-ig (kvalifikáció lezárulása). A teljes gépek esetében fennmaradó helyek 
felett Ajánlatkérő rendelkezik, ő jogosult utaskijelölésre. 
A delegáció tagjai fenti időpontoktól eltérő időpontokban is utaznak akár egyénileg akár csoportosan, 
a fenti megjelölt dátumokon utazik a többség. 
 
Egyéb elvárások a XXXI. Nyári Olimpiai Játékokra történő utazások kapcsán: 
Kiutazás - indulás Budapestről a reggeli órákban, érkezés Rió de Janeiro-ba az esti órákban, nappali 
közlekedés. 
A nyertes ajánlattevőnek a Rió de Janeiroi reptér és az alábbi városrészek - Copacabana; Flamenco; 
Ipanema; Botafogo; Centro városrészekben található szállodákba történő transzfer oda-vissza)  
 
Várhatóan csoportos érkezés lesz és így 7 személyes buszra szóló ár megadása szükséges egységesen 
valamennyi megjelölt városrészbe. Továbbá magyar nyelvű asszisztencia (személyzet) biztosítása is 
szükséges a transzferhez. 
Átszállások száma: maximum 2 átszállással, ez azonban részszempontként értékelésre kerül (0.;1.;2. 
megajánlás tehető) Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy utasonként +10kg súlytöbblet legyen az 
adott járaton szokásoshoz képest. 
Az Olimpiai Játékoktól elkülönülő, egyéb hivatalos utak esetén várhatóan mindösszesen 50 fő utazik 
egyénileg vagy csoportosan. 


