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ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

 

Az Ajánlatkérő, Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) nevében ezennel 

felkérem, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a TED-en 2015. július 3. napján, 2015/S 126-230062 

számon közzétett ajánlati felhívás, valamint az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015. augusztus 13. 

napján (TED) 2015/S 155-285305 iktatási számon megjelent módosító hirdetményben és 

dokumentációban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok 

megvalósítására.  

Az új (TED) 2015/S 155-285305 iktatási számon megjelent) hirdetményben foglaltak szerint az 

Ajánlattételi határidő: 2015. augusztus 1031. napján 101.00 óra 

 

Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 

Országos Vízügyi Főigazgatóság 

1012 Budapest, Márvány utca 1/d. 

Címzett: Dr. Varga Enikő  

Tel: +36 1 225 4400 

Fax: +36 1 212 0773 

E-mail: varga.eniko@ovf.hu 

www.ovf.hu 

 

Az eljárás típusa: 

Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt (Kbt. 83. § szerinti) közbeszerzési eljárás.  

 

Eljárás nyelve: 

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven 

benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 

 

Az eljárás tárgya: 

Egyedi adásvételi szerződés keretében HIDROMETRIAI MÉRŐESZKÖZÖK szállítása. 

 

A szerződés időtartama: 

 

A szerződés teljesítésének határideje 2015. november 16. 

 

A közbeszerzésben résztvevők köre: 

A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági 

szereplő ajánlatot tehet. Azok a szervezetek vagy személyek, akik az ajánlati felhívás, valamint a hozzá 

tartozó dokumentációban leírtak alapján benyújtott érvényes ajánlatuk alapján a szerződés teljesítésére 

alkalmasak. 

 

Egyéb rendelkezések: 

http://www.ovf.hu/
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Amennyiben az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül fel, úgy Ajánlatkérő a 

Kbt. 42-43. § alkalmazása nélkül kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme 

semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a 

dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlati felhívástól. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, 

előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. 

 

Az eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések 

tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a 

vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
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1. KÖTET 

AJÁNLATI FELHÍVÁS 

 

 

Külön mellékletben csatolva. 
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2. KÖTET 

ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

 

1. A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 

 

1.1. A dokumentáció a következő részekből áll: 

1. KÖTET: AJÁNLATI FELHÍVÁS 

2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET  

4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

5. KÖTET: FELADATLEÍRÁS 

 

1.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, a dokumentáció 

az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan 

megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak 

alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan 

körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat 

természetét vagy jellemzőit. 

 

1.3. Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, 

amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem 

készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), 

vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak 

részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt 

szolgáltatások céljára. 

 

2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

 

2.1. Bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő 

ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal 

kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa 

meghatározott szervezettől. 

 

2.2. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően a lehető leghamarabb, valamint az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni. 

 

2.3. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti határidőt megelőző negyedik napnál később 

nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a 

tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. 

 

2.4. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő 

ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal 
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kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa 

meghatározott szervezettől a következő kapcsolattartási pontokon: 

 

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 

1012 Budapest, Márvány utca 1/d. 

Fax: +36-1-12120773 

E-mail: varga.eniko@ovf.hu 

 

2.5. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentációt nem váltotta 

ki és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a 

kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás 

célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). 

 

2.6. A kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni, illetve meg kell küldeni – kizárólag külön 

kérésre - valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte. 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás(ok)at teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton elérhetővé 

teszi az ajánlatkérő nevében eljárni jogosult szervezet honlapján (http://www.ovf.hu), ezen belül a 

http://www.ovf.hu/hu/hazai-futo-projektek” elérhetőség alatt, az eljárás tárgyával azonosítva. A kiegészítő 

tájékoztatás(ok) a fenti honlapról letölthető(k) és onnan érhető(k) el, az(ok) nem vehető(k) át nyomtatott 

példányban az ajánlatkérő székhelyén. A kiegészítő tájékoztatás(ok) letöltésének visszaigazolása az 

eljárásban való részvétel feltétele. A kiegészítő tájékoztatás(oka)t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, 

vagy az alvállalkozónak kell letöltenie és ezt a dokumentáció mellékletét képező kitöltött és cégszerűen aláírt 

visszaigazoló adatlap ajánlatkérőnek történő haladéktalan megküldésével (faxon, e-mailen) kell igazolnia. A 

kiegészítő tájékoztatást az gazdasági szereplők azonos feltételek mellett megkapják írásban, telefax útján 

és/vagy e-mailben is a dokumentáció kérése vagy a kérdésfeltevés során feltüntetett telefaxszámra és/vagy e-

mail címre. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a gazdasági szereplő a kiegészítő 

tájékoztatást akár telefax és/vagy email, vagy akár kiegészítő tájékoztatás(ok) fentiek szerint történő letöltése  

útján megkapta. 

 

2.7. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. 

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 2.4. pontban megjelölt címek 

valamelyikére küldjenek visszajelzést! 

 

2.8. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet 

adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a 

gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az 

arra jogosulthoz kerüljön. 

 

3. HELYSZÍNI BEJÁRÁS ÉS KONZULTÁCIÓ 

 

3.1. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart Ajánlattevők számára. 

 

 

4. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 
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4.1. Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az ajánlati felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott 

tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, 

dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell 

ajánlatát benyújtania. 

 

4.2. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az iratmintákat és a szerződéstervezet (vagy szerződéses 

feltételek) szövegét a dokumentációt igénylők részére térítésmentesen – ezen belül a nyilatkozatmintákat 

szerkeszthető formátumban – és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton is elérhetővé teszi az 

ajánlatkérő nevében eljárni jogosult szervezet honlapján (http://www.ovf.hu), ezen belül a 

http://www.ovf.hu/hu/hazai-futo-projektek” elérhetőség alatt, a dokumentációkat az eljárás tárgyával 

azonosítva. A dokumentáció a fenti honlapról letölthető(k) és onnan érhető(k) el, az(ok) nem vehető(k) át 

nyomtatott példányban az ajánlatkérő székhelyén. A dokumentáció, valamint a kiegészítő tájékoztatás(ok) 

letöltésének visszaigazolása az eljárásban való részvétel feltétele.  Ajánlattevő külön kérésére (pl. e-mail cím 

hiányában) az elektronikus dokumentumokat elektronikus úton is rendelkezésre bocsátja ajánlatkérő. Jelen 

dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy az 

ajánlattételi dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az 

ajánlati felhívás és jelen dokumentáció gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi 

előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a 

kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles 

az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban – szolgáltatott 

minden információ pontosságáról meggyőződni. 

 

4.3. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell 

benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán, futárral feladott, vagy személyesen 

kézbesített ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos 

postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

 

4.4. Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje: 

 

Országos Vízügyi Főigazgatóság 

Márvány utca 1/d. C épület II. emelet 210. sz. iroda 

 

4.5. Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-csütörtökig 10.00-15.00 óra, pénteken 

10.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 között lehet leadni 

előzetes egyeztetéssel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fenti címre való bejutás kb. 5-10 

percet vesz igénybe, ugyanis az épületben beléptető rendszeren működik. 

4.6. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges 

információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. Az ajánlat 

elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban 

felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő 

megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. Minden olyan adat, információ beszerzése, - amely 
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ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek – saját 

költségükre és saját felelősségükre az Ajánlattevők feladata. 

 

 

4.7. Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

keretében kerülnek felhasználásra. 

 

 

5. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK 

 

5.1. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását. 

 

6. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

 

6.1. 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. 

 

6.2. Közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy 

létrehozását ajánlatkérő nem teszi lehetővé. Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján 

projekttársaság létrehozását kizárja mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében is. 

 

6.3. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

 

6.4. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő 

tájékoztatás megadása [Kbt. 45. §], a hiánypótlás [Kbt. 67. §], a felvilágosítás [Kbt. 67. §] és 

indokolás [Kbt. 69-70. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, 

tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi 

meg. 

 

6.5. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

 

6.6. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog 

közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre 

vonatkozó 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. 

 

6.7. Közös ajánlattétel esetén az adott időszakban elfogadott teljesítést a közös ajánlattevők az adott 

időszaki teljesítésük arányában külön-külön nyújtják be számláikat.  
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6.8. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az 

ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. 

 A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: 

- a közös ajánlattevők nevét, székhelyét 

- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) 

jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

- meg kell jelölni a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezetet és személyt, valamint 

az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos 

nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak). A 

megállapodás mellé csatolni kell a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult személy aláírási 

mintáját; 

- tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát és az eljárást megindító hirdetményre való 

utalást. A közös Ajánlattevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban 

együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni; 

- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; 

- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának-, és a vállalkozási díjból való 

részesedésük mértékének ismertetését a tagok és a vezető között;  

- a számlázás rendjét, továbbá azt, hogy közös Ajánlattevők külön-külön kötelesek számlát 

benyújtani a saját (rész)teljesítésükre vonatkozóan. 

- közös Ajánlattevők megállapodásának az Ajánlattevők mindegyikének aláírásával hatályba kell 

lépnie. 

 

 

7. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 

 

 Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva). 

 

8. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 

 

8.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje: 

 

Országos Vízügyi Főigazgatóság,  

1012 Budapest, Márvány utca 1/d. C. épület 210. iroda 

 

8.2. Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 

személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön 

jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. 

 

9. AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 
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9.1. Az ajánlatkérő által felállított bíráló bizottság az eljárásból ki nem zárt ajánlattevők érvényesnek 

minősített ajánlatait a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja (legalacsonyabb összegű ellenszolgálatás) 

szerinti bírálati szempont alapján értékeli. 

 

10. Az Ajánlati ár 

 

10.1. Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció feladatleírásának ismerete mellett az alábbi 

pontokat is figyelembe kell venni. 

 

10.2. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában 

és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

 

10.3. A nettó árakat egyösszegben úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos 

költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. 

Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett egyértelmű formában szerepeljen az ÁFA, 

valamint a bruttó ár. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés 

hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a 

Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. 

 

10.4. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, 

akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. 

 

10.5. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is 

csak ez lehet. 

 

10.6. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 

eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 

szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.  

 

10.7. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 

elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.  

 

10.8. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, 

vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt. 

 

 

11. EREDMÉNYHIRDETÉS, ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 

 

11.1. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás 

eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának 

megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek 
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részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három 

munkanapon belül. 

 

11.2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták 

szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok 

elbírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő 

részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 

 

 

12. ELŐZETES VITARENDEZÉS 

 

12.1. A Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell benyújtani: 

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 

1012 Budapest, Márvány utca 1/d. 

Fax: +36-1-12120773 

E-mail: varga.eniko@ovf.hu 

 

12.2. A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes vitarendezési 

kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény 

jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját 

alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - 

hivatkoznia kell. 

Az előzetes vitarendezési eljárás szabályait a Kbt. 79. §-a tartalmazza. 

 

13. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 

 

13.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös 

ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési 

eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. 

 

13.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a 

nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 

 

13.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése 

napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második 

helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. 

 

13.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: 

 a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 

társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak; 
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 a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára 

megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul 

értesíti. 

 

13.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges 

olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon – ha: 

 a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem 

felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

 a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet ben, amely 

nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már 

teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

13.6. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 

nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

13.7. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő 

központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen 

szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. 

Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig nyilatkoznia kell az átláthatóságról, 

mely nyilatkozat a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

13.8. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, 

illetve közösen ajánlatot tevőknek, vagy a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos 

részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell 

teljesítenie. 

 

13.9. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és 

szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának 

igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek 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 kizáró okok hatálya alatt. 

 

 

 

3. KÖTET 

SZERZŐDÉSTERVEZET  
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A D Á S V É T E L I  S Z E R Z Ő D É S  

(tervezet) 

 

 

Amely létrejött egyrészről 

Országos Vízügyi Főigazgatóság 

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D. 

Adószáma: 15796019-2-41 

Statisztikai számjel: 15796019-8411-312-01 

Bankszámlaszáma: 10032000-00319841-30005101 

Képviseli: Somlyódy Balázs főigazgató 

mint vevő, a továbbiakban Vevő 

 

másrészről 

………………………………. 

Cégjegyzékszáma:…………………. 

Székhelye: …………………. 

Adószáma: …………………. 

Statisztikai számjele: …………………. 

Bankszámlaszáma: …………………. 

Képviseli: …………………. 

mint eladó, a továbbiakban Eladó 

 

együttesen a továbbiakban: Felek 

 

között az alábbi feltételekkel. 

 

Előzmények 

Vevő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) II. része szerinti, nyílt 

közbeszerzési eljárást folytatott le (a felhívás száma:  ) a „Hidrometriai mérőeszközök szállítása egyedi 

adásvételi szerződés keretében az „Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15 számú, 

A vizek kártételeinek elhárítását szolgáló létesítmények fenntartását és az azokon történő védekezések 

végrehajtását szolgáló eszköz, gép és műszer beszerzés”)KEOP…………………” elnevezéssel. 

Az eljárásban a részajánlattételi lehetőség adott volt. A Szerződés a(z) …………………. rész esetében 

kerül megkötésre. 

Az eljárás nyertese az Eladó lett, így a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a Felek az alábbi szerződést 

kötik. 
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I. A szerződés tárgya 

1. Eladó eladja és a IV. pontban meghatározott határidőig leszállítja Vevő részére az Eladó tulajdonát 

képező, a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában meghatározott ………………………….. 

eszközöket (a továbbiakban: termék) a hozzá tartozó tartozékokkal, az alábiak szerint, továbbá 

biztosítja továbbá a termék jótállási időn belüli javítását, szervizelését és a szoftverkövetést.  

Beszerzendő termék 

megnevezése 

Mennyiségi egység 

(darab) 

Mennyiség/Opcionális 

mennyiség 

   

   

   

   

   

 

2. Eladó vállalja, hogy a termék leszállításával egyidejűleg az alábbi dokumentumokat átadja Vevő 

részére: 

- az eszközök rendeltetését, műszaki paramétereit, megfelelőségét tanúsító okmányok és használati 

útmutatókat. 

- az ajánlattevő köteles eszközönként magyar nyelvű karbantartási útmutatót átadni, amelynek olyan 

részletes leírást kell tartalmazni, mely alapján  az Ajánlatkérő képes karbantartani a szállítandó 

eszközöket. 

- CE megfelelőségi nyilatkozatot. 

- egyéb, a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírásban meghatároztt 

dokumentumot. 

- az EU előírásoknak való megfelelőséget alátámasztó dokumentumok (amennyiben releváns.) 

3. Eladó köteles mentesíteni a Vevőt harmadik személy minden olyan igénye alól, amely szabadalmak, 

védjegyek, szerzői jogok vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog használatából ered. 

4. Eladó tudomásul veszi, hogy valamennyi beépítésre, telepítésre kerülő eszköz, szerkezet, 

segédberendezés és bármilyen tartozék beszerelése, a beszereléshez, összeszereléshez szükséges 

munkák elvégzése az Eladó feladata. 

 

 

II. A szerződéses ár és esedékessége 

 

1. Felek akként állapodnak meg, hogy az I. pontban meghatározott termékek ellenértékét 

………………………………..-Ft+ÁFA, azaz ……………………………. forint+ÁFA összegben 

határozzák meg. Az Áfa mértékét a számla kiállításakor hatályos Áfa törvény rendelkezéseinek 

megfelelően kell megállapítani. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a 

szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit 

a Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. 

2. A termékek ellenértékének a Vevő által történő kiegyenlítése a jogszabályoknak megfelelően kiállított 

végszámla alapján, a Vevő valamennyi termék leszállítását és átadását igazoló teljesítésigazolás 

birtokában, a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei  benyújtását 
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követően, a Kbt. 130.§ (1), (4), (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben 

foglaltak figyelembe vételével a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet valamint az 547/2013. (XII.30) 

Kormány rendelet alapján a közreműködő szervezet feladatait ellátó szervezet által szállítói 

finanszírozással, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a számla kézhezvételétől számított 30 napos 

fizetési határidővel a Vevő által jelen szerződésben megadott bankszámlára. A számla kiegyenlítésével 

kapcsolatban az uniós elszámolások rendjéből eredő késedelem Eladónak nem róható fel. Vevő, 

valamint a szállítói kifizetés során kifizetésre köteles szervezet késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat 

mértéke - a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével - a késedelemmel érintett 

naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke. Eladó részszámla 

benyújtására nem jogosult. 

3. Vevő az esetleges szállítói előlegszámla benyújtásán túlmenően kizárólag 1 db végszámla 

benyújtására jogosult. Szállítói előleg igénylése esetén a folyósított előleg elszámolása a benyújtásra 

kerülő a részszámlában történik. 

4. A végszámla benyújtása valamennyi eszköz ajánlatkérő részére történő sikeres átadás –átvételét 

követően lehetséges. 

5. A számla benyújtására és kifizetésére vonatkozó jogszabályok a következők: 

 - 4/2011 (I.28) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről; 

 - 547/2013. (XII.30) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről; 

 - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ; 

 - 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;  

 - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény; 

 - 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről. 

6. A 4/2011 (I.28) Korm. rendelet 57/A. § alapján Vevő a szerződés elszámolható összege legfeljebb 30 

%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésnek lehetőségét biztosítja az Eladó számára. A 

szállítói előleg igénylésére a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § rendelkezései az irányadók. Eladó 

köteles a folyósított szállítói előlegről – a Kedvezményezett és a projekt nevének, azonosítószámának 

feltüntetésével – haladéktalanul számlát kiállítani és azt Vevő, mint Kedvezményezett részére 

megküldeni. A folyósított szállítói előleg egy összegben kerül levonásra Eladó számlájából. 

7. Vevő részteljesítést nem fogad el. Vevő és Eladó a termékek leszállításakor átadás-átvételi 

jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet aláírásukkal látnak el. Az aláírt átvételi jegyzőkönyv 

teljesítésigazolásnak minősül, így számlázásra jogosítja Eladót.  

8. A Ptk. 6:155. §-a szerint késedelmes fizetés esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: 

Ptk.) 6:48. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak. 

9. Vevő a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben kifizetést nem teljesít. 

10. A kifizetés során alkalmazandók az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § 

előírásai, továbbá a a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 

az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 4/2011 (I.28) Korm. rendelet, valamint az egységes működési kézkönyv kiadásáról szóló 

547/2013. (XII.30.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai is. A szerződés az Európai Unió Kohéziós 

Alapja és a magyar költségvetés együttesen 100%-ban kerül finanszírozásra. A szerződés, az 

elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF. A Vevő felhívja az Eladó figyelmét arra, hogy ezen 

szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításához kapcsolódóan 

megkötött valamennyi szerződés esetében az Eladónak alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatnia 

kell arról, hogy a közöttük létrejött szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art.  36/A. § 

rendelkezéseinek hatálya alá esik. 
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11. Eladó tudomásul veszi, hogy a beszerzés a KEOP („Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-

2.1.1/B/15 számú, A vizek kártételeinek elhárítását szolgáló létesítmények fenntartását és az azokon történő védekezések 

végrehajtását szolgáló eszköz, gép és műszer beszerzés”) konstrukció számú projekt számára biztosított EU-s 

támogatásból kerül kifizetésre, ezért köteles a Támogató által tett valamennyi előírást a maga számára 

kötelező érvényűnek elfogadni és vállalni ezen kötelezettségek teljesítítését. Az Eladó 

szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számlájának kiegyenlítése az 

elfogadott és leigazolt teljesítést követően történik. A teljesítésigazolás aláírására a Vevő részéről a 

Főigazgató vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. A teljesítésigazolási jegyzőkönyvet 6 

eredeti példányban kell kiállítani. 

12. Az Eladó teljesítésének Vevő általi igazolásához csatolnia kell a Szerződés I.3. pontjában foglalt 

dokumentumokat, egy eredeti példányban. 

13. Eladó kijelenti, hogy az ajánlat megtétele előtt figyelembe vett minden körülményt, a mely a Szerződés 

hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges és beépítette a szerződéses árba a Szerződés 

teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget, így különösen: 

 a. a termékek előállítási és/vagy beszerzési költségét; 

 b. a termékekkel kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet, szállítási költséget; 

 c. a termékekkel kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, leszállítási, kicsomagolási, 

ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket; 

 d. a termékekkel kapcsolatos dokumentumok költségét; 

 e. a helyszínre történő leszállítás költségét; 

 f. a részletes karbantartási útmutatót a szállított termékek minden tételéhez; 

 g. a szállítandó termékek felügyeletét a Szerződésben feltüntetett időpontig; 

 h. a Vevő munkatársainak oktatását az Eladó és a Vevő által meghatározott helyszínen vagy 

meghatározott módon. 

 

III. A teljesítés helye, ideje, a kárveszély átszállása 

1. Eladó a terméket saját fuvareszközzel – saját költségére – szállítja a Vevő részére. 

2. A teljesítés helyét és megoszlását a Szerződés 3. számú melléklete tartalmazza. 

3. Eladó feladata, hogy az eszközök összeszerelését és a kapcsolódó munkákat elvégezze az ajánlati 

dokumentációban előírtak alapján. A termékeket az átvétel időpontjában ellenőrizni és tesztelni kell 

annak érdekében, hogy azok megfelelnek-e a kívánt minőségnek, műszaki követelményeknek. Az 

ellenőrzés és a tesztelés helyszíne megegyezik a teljesítés helyével. 

4. Felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvétel átadás-átvételi jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. 

A felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv keltének időpontjától számít a termék Vevő részére történő 

műszaki átadása, valamint a termék jótállási ideje is. 

5. A Szerződésben foglalt termékek tulajdonjoga a szerződéses ár kiegyenlítésével száll át a Vevőre. 

IV. A szerződés időtartama 

 

1. Felek jelen szerződést a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan ellátásáig kötik, 

melynek végső teljesítési határidejét 2015. november 16. napjában határozzák meg, mely szigorú (fix) 

határidő. A szigorú határidő fogalmával a felek tisztában vannak. Szigorú és kötbérterhes határidőként 

kell értelmezni valamennyi a jelen szerződésben illetve a közbeszerzési eljárás anyagában Eladó 

teljesítésére meghatározott határidőt. Előteljesítés Vevő előzetes hozzájárulásával lehetséges. 
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2. A szállítás bárminemű időbeli elhúzódásával sem tarthat igényt az Eladó többletköltségének 

finanszírozására. 

 

 

V. Jótállás, szavatosság, szerződési biztosítékok 

 

1. A Szerződésben keretében értékesített termékeknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban 

szereplő műszaki előírásoknak, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban meghatározott 

feltételeknek. 

2. Eladó az I. pontban meghatározott termékekre 24 hónap jótállást vállal. 

3. A jótállás kezdő időpontja megegyezik valamennyi leszállított termék sikeres átadás-átvételéről felvett 

jegyzőkönyv keltének időpontjával. Amennyiben ez idő alatt a termék vagy tartozéka rendeltetésszerű 

használat mellett meghibásodik vagy valamely, a műszaki paraméterek között megadott funkciója nem 

használható, a fennmaradó jótállási idő azzal az idővel meghoszabbodik, amely idő alatt a 

meghibásodott termék rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. 

4. Eladó vállalja, hogy a jótállási időn belül történt meghibásodás esetén a javítást a Vevőtől készhez 

vételtől számítva 24 órán belül megkezdi. A jótállás időtartamán belül a termék javítását az Eladó 

által megjelölt helyen köteles elvégezni. Jótállás keretében végzett javítás során csak új alkatrész 

építhető be. A jótállási időszak alatt az Eladó nem számíthat fel kiszállási díjat és javítási óradíjat. 

5. Amennyiben a jótállási idő alatt a termék meghibásodik, és az Eladó 72 órán belül a terméket nem 

tudja megjavítani, úgy köteles a javítás időtartama alatt csereterméket biztosítani.  

6. Vevő köteles a termék meghibásodását, illetve hiányosságait annak észlelése után haladéktalanul 

írásban közölni az Eladóval. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő 

kárért a Vevő felelős. Eladó jótállás, illetve szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a termék 

elhasználódásából, a rendeltetésellenes agy hanyag kezeléséből, rongálásból vagy bármely olyan 

egyéb behatásból származó hibára vagy hiányosságra, amely miatt a Szerződés vagy jogszabály 

alapján az Eladót felelősség nem terhelheti. Mentesül az Eladó jótállási kötelezettségei alól, ha a 

meghibásodás a Vevőnek vagy az általa megbízott harmadik személyek a terméken végzett átalakítási, 

átszerelési vagy egyéb, a használati utasításba vagy annak rendelkezéseibe, illetve a műszaki leírásba 

ütköző tevékenységből ered. 

7. Eladót az általa nyújtott teljesítés vonatkozásában felelősség akkor terheli, ha valamely 

szerződésszegő magatartásvagy szerződése kívüli károkozás neki felróható. mentesül az Eladó  a 

felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogyan az tőle elvárható. Eladó az általa értékesített 

termékek által okozott, felmerült és jogerősen megítélt károkért vállal felelősséget. 

8. Eladó szavatolja a Szerződés tárgyát képező termékek per-, igény- és tehermentességét. Eladó 

szavatolja, hogy a Szerződés tárgyát képező termékek új termékek. 

9. Vevő kiköti a szerződés elszámolható összegének 10 %-át meg nem haladó és az igényelt szállítói előleg 

különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormán európai uniós források 

felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló 

biztosíték-nyújtás kötelezettségét az Eladó részére, amennyiben az Eladó a Szerződés II.2. pontja 

szerint a szállítói előleg folyósítását igényli. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Eladó 

cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel 
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rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező 

természetes személy tulajdonosaina kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezeség, 

valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg 

biztosítékaként. Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 

szerződés teljes összege elszámolható a projekt keretében. Az előleg-visszafizetési biztosítékot 

Eladónak legkésőbb az előleg igénylésével egy időben rendelkezésre kell bocsátania és a szerződés 

teljesítéséig érvényességét fenn kell tartania, figyelemmel a Kbt. 126. § (6) bekezdésének b) pontjára, 

valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésére. Az előleg-visszafizetési biztosíték 

nyújtása a szállítói előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. 

10. Eladó, ha olyan okból, amelyért felelős, a Szerződésben meghatározott teljesítési határidő 

vonatkozásában késedelembe esik, a késedelem idejére köteles késedelem kötbér megfizetésére. A 

kötbér alapja a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás. A kötbér mértéke a késedelem 

minden naptári napja után, a késedelemmel érintett termék nettó szerződéses árának 0,5 %-a 

kötbéralapra vetítetten, de maximum a késedelemmel érintett termék nettó szerződéses ár 15 %-a. A 

késedelem maximumának elérését követőenVevő – az Eladó súlyos szerződésszegésére történő 

hivatkozással - jogosult a szerződést felmondani, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát 

Eladótól követelni. 

11. Eladó, amennyiben a Szerződés teljesedésbe menése - olyan okból, amelyért felelős -meghiúsul a teljes 

nettó szerződéses ár díj 20%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni, mely esetben 

Vevő – az Eladó súlyos szerződésszegésére történő hivatkozással - jogosult a szerződést felmondani, 

továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát Eladótól követelni.. 

12. A kötbér összegét írásbeli felszólítással – 5 napos teljesítési határidő megjelölésével – jogosult Vevő 

érvényesíteni. Amennyiben a felszólítás kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül érdemi – 

indokolt és bizonyítékokkal megfelelően alátámasztott – kimentést nem közöl az Eladó, akkor a 

követelés az Eladó által elismertnek tekintendő. A kötbér összege ebben az esetben a Kbt. 130.§ (6) 

bekezdésében foglalt feltételek teljesülése estén beszámítható az esedékes szerződéses árba. 

13.  Felek rögzítik, hogy a kötbér megfizetése (biztosíték felhasználása) nem érinti Vevőnek azt a jogát, 

hogy a kötbéren felüli kárát érvényesítse Eladóval szemben. 

14. Eladó a Szerződés hatályba lépését követő 2 banki napon1 belül köteles a szerződés szerinti, ÁFA 

nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani Vevő 

részére és javára.  A teljesítési biztosítéknak a teljesítés napjáig kell érvényben lenni, ezt megelőzően 

az Eladó általi teljesítés (sikeres átadás-átvétel) napján felszabadítható.  A biztosíték az Eladó 

választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő 

befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés 

alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték átadása előtt 

semmilyen kifizetés nem teljesíthető Eladó részére. Ha Eladó a biztosítékot nem a Vevő 

bankszámlájára történő befizetéssel, óvadékként nyújtja, akkor a biztosítéki jogviszony fennállását 

igazoló okirat eredeti példányát a Vevőnek át kell adnia. Vevő (Jogosult) kizárólag olyan okiratot 

köteles elfogadni, amelyben Eladó (Kötelezett) vállalja, hogy amennyiben a Vevő (Jogosult) arról 

tájékoztatja, miszerint az Eladó bármely okból nem tett eleget szerződésben foglalt teljesítési 

kötelezettségeinek, úgy Eladó helyett a Vevő (Jogosult) első felszólítására átutalja a biztosítékból a 

                                                           
1 Banki nap alatt Ajánlatkérő azt a munkanapot érti, amikor a pénzforgalmi szolgáltatás szempontjából az adott fizetési művelet jellegétől 
függően az adott fizetési művelet teljesítése céljából a Bank nyitva tart. 
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Vevő (Jogosult) által megjelölt összeget a Vevő (Jogosult) bankszámlájára. Az okiratban rögzíteni 

kell, hogy az Eladó a szolgáltatást nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, 

annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról továbbá arról is, hogy Eladónak a 

Szerződésből vagy azzal kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő, a Vevővel, mint Jogosulttal 

szembeni követeléseit érvényesítse.  

15. A Vevő kötbérigényét jogosult érvényesíteni a teljesítési biztosítékból, továbbá jogosult a teljesítési 

biztosíték lehívására az Eladó szerződésszegő magatartásának tanúsításakor - különösen de nem 

kizárólagosan - a Szerződés VI. pontjában foglalt esetekben. 

16. Eladónak a teljesítéssel egyidejűleg a Szerződés I. pontjában foglalt kötelezettségei jótállási igényeinek 

biztosítása érdekében 24 hónap időartamra szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában rögzített 

formában jólteljesítési biztosítékot kell nyújtani a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított 

ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő értékben. A jólteljesítési biztosíték nyújtása a végszámla 

benyújtásának feltétele.  

 

 

VI. A szerződés megszűnésének feltételei 

 

 

1. Felek megállapodnak abban. hogy a Szerződést a Felek a másk fél súlyos szerződésszegése esetén 

írásos értesítéssel, azonnali hatállyal felmondhatják. 

2. Az Eladó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül: 

- amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát; 

- amennyiben a magatartásával a Vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz; 

- amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti; 

- amennyiben a bíróság által elrendelt csőd-, felszámolási-, vagy törlési eljárás van folyamatban 

ellene, kivéve csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény 11. § (2) 

bekezdés h) pontjában foglaltakat; 

- amennyiben a Szerződést vagy abból adódó bármely jogát a Vevő előzetes hozzájárulása 

nélkül harmadik személyre átruházza; 

3. A Vevő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül: 

- amennyiben a titoktartási kötelezettségét megszegi; 

- amennyiben a Szerződést vagy abból adódó bármely jogát a Vevő az Eladó előzetes 

hozzájárulása nélkül más személy, vagy szervezet részére átruházza; 

4. A Szerződés egyik fél által kezdeményezett bármilyen okból történő felmondása nem mentesíti a 

feleket az egymás által kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétől és ezek ellenértékének 

kiegyenlítésétől. 

5. A Szerződés – vagy annak egy vagy több termékre eső része – érdekmúlással, azonnali hatállyal 

megszűnik, ha a termék megsemmisül, használhatatlanná válik és javítása lehetetlen. 

6. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni és 

ennek keretében Eladó köteles a Vevő részére mindazon termékeket eszközket visszaadni, amelyeket 

a Szerződés teljesítése céljából Vevőtől átvett. 
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7. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a Szerződés, illetve a projekt ellenértékének megfizetése pályázati 

összegekből történik Vevő a szerződést felmondhatja, ha a Támogató a támogatást teljes egészében 

vagy a projekt ellehetetlenülését okozó mértékben megvonja vagy más, a projektre kiható szabályozó 

rendelkezése miatt a projekt lehetetlenül. Ebben az esetben Vevő köteles ezen indokát 

jognyilatkozatban közölni Eladóval. Amennyiben a Támogató a támogatási szerződésben szereplő 

támogatási összeget – a projekt megvalósítását veszélyeztető mértékben – az eladói teljesítés 

megkezdése után módosítja, Vevőnek joga van a szerződést felmondani. Amennyiben Vevő nem 

mondja fel a szerződést, úgy a Kbt. rendelkezéseivel összhangban feleknek késedelem nélkül 

egyeztetniük kell annak érdekében, hogy a módosított támogatáshoz igazítsák a Eladó által ellátandó 

megváltozott szerződéses szolgáltatásokat. A szerződés módosítása esetén Vevő sem az Eladó 

elmaradt hasznát sem a módosítással kapcsolatosan felmerült költségeit nem téríti meg Eladónak, 

melyet Eladó tudomásul vesz. Amennyiben az egyeztetések 15 napon belül nem vezetnek eredményre, 

azt a felek a Szerződés lehetetlenüléseként értékelik. 

8. Felmondás esetén Vevő köteles az Eladó ténylegesen indokoltan felmerült és bizonylatokkal igazolt 

költségeit megtéríteni, de az elmaradt haszonért Vevő semmilyen formában nem felel. 

9. A Vevőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon 

–, ha 

a) az Eladóként szerződő gazdasági szervezetben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely 

feltétel; 

b) az Eladóként szerződő gazdasági szervezet közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 

tulajdon részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 

valamely feltétel. Jelen pontban említett felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már 

teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

Jelen pont alkalmazásában a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Eladó tulajdonosi 

szerkezetét a Vevőszámára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a 

Vevőt haladéktalanul értesíti. 

A fentiek szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 

szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

Bármely fél köteles az azonnal hatályú felmondás jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő 

fél figyelmét felhívni a szerződésszegő állapot megszűntetésére, megfelelő, legalább 5 munkanapos 

határidő mellett, amennyiben a szerződésszegő állapot megszüntetésére mód van. 

10. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha a szerződésszerű teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, 

amelyért egyik Fél sem felelős. Ilyen esetben a Felek között fennálló szerződés megszűnik. Ha a 

lehetetlenné válást okozó körülmény bekövetkezik, erről a tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles 

értesíteni a másik Felet. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. 

11. Az előző pontban foglaltakkal összhangban egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha 

kötelezettségei teljesítését olyan vis maior körülmény teszi lehetetlenné, amely a szerződés aláírásának 

időpontja után következett be. 
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12. Az ilyen körülmény felmerülésekor az arra hivatkozni kívánó Fél a másik Felet haladéktalanul 

értesíteni köteles. A vis maior helyzet bekövetkeztét a teljesítésben emiatt akadályozott Fél az illetékes 

hatóságokkal igazoltatni köteles. 

13. Vis maior alatt értendők különösen tartós áramszünet, járványok, elemi csapások, valamint egyéb 

hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és 

amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 

14. Ha az egyik Fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy 

az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses 

kötelezettségeit. 

15. Amennyiben a szerződés teljesítése – a fentiek szerint – egyik félnek sem felróható okból válik 

lehetetlenné, a lehetetlenülés jogkövetkezményei attól függnek, hogy a meghiúsulás oka, illetve az azt 

előidéző körülmények melyik Fél érdekkörében merültek fel.  

16. A szerződés teljesítésének lehetetlenné válására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a kárveszély 

megoszlására is a Felek között abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a befejezett, de még át 

nem adott tervdokumentációkat Vis maior okból károsodás éri, vagy ha azok elpusztulnak. 

17. Eladó tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Eladó a Szerződésben 

szabályozott kötelezettségeit elmulasztja illetőleg megszegi, és ennek következtében a támogatási 

szerződéstől a Támogató eláll, az Eladó köteles a kártérítésként megtéríteni Vevőnek a Támogatási 

Szerződés megszegése miatt esetlegesen visszatérítendő támogatást és kamatainak összegét. Továbbá 

amennyiben az Eladónak felróható bármilyen okból Vevőnek a támogatást illetően visszafizetési 

kötelezettsége keletkezik, akkor Eladó teljes kártérítési-, illetve visszafizetési kötelezettség terheli. 

 

 

VII. Egyéb megállapodások 
1. Eladó köteles a Szerződést kellő gondossággal teljesíteni, beleértve a termékek tervezését, gyártását, 

a teljesítés helyére történő szállítását, valamint minden egyéb munka elvégzését, a termékekben 

mutatkozó meghibásodások kijavítását is. 

2. Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti és egyéb titkot megőrzik.  

3. Ptk. 2:47.§ üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett 

gazdasági tevékenységet végzõ személyek számára nem könnyen hozzáférhetõ olyan tény, 

tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történõ 

megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos 

pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megõrzésével 

kapcsolatban a vele jogszerûen rendelkezõ jogosultat felróhatóság nem terheli. 

4. Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni 

értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e 

törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik 

meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal 

szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez 

a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy 

b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata és elemzése 

útján jutott hozzá. 
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5. Az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a védett 

ismeretet harmadik személytől kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében szerezte 

meg. 

6. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelő fél kártérítési kötelezettséggel 

tartozik. 

7. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján 

munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb 

személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett 

fél, mint saját magatartásáért felel. 

8. Felek tudomásul veszik, és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és 

hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések – így jelen 

szerződés – teljesítését ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása 

üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. Az Eladóra nézve kötelező érvényű a – 

4/2011.(I.28.) Korm. rendelet alapján – az esetleges ellenőrzések tűrése. 

9. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét igazoló módon tehetik meg 

érvényesen. A felek a fentieken értik az elektronikus levelezés (e-mail) formáját is. 

10. Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi 

személyek jogosultak kizárólagosan: 

 

Vevő részéről: 

 

Név, beosztás:  

Elérhetőségei: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D , ill. a Vevő székhelye 

Jognyilatkozat tétel esetleges korlátozása, a korlátozás köre: --- 

 

Eladó részéről: 

Név, beosztás: …………………………. ügyvezető 

Elérhetőségei: …………………………, illetőleg az Eladó székhelye 

Jognyilatkozat tétel esetleges korlátozása, a korlátozás köre: --- 

 

11. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során elsődlegesen az elektronikus 

kommunikációt és az újrahasznosított papír használatát részesítik előnyben. Vevő hibás teljesítési 

kötbérre jogosult, ha az Eladó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesíti e szerződéses 

kötelezettségét, azaz megszegi az elektronikus kommunikáció és az újrahasznosított papír használatára 

vonatkozó kötelezettségeit. Vevő a kötelezettség teljesítését a szerződés teljesítése alatt folyamatosan 

ellenőrzi. A hibás teljesítési kötbér alapja, mérték és jogkövetkezménye megegyezik a késedelmi 

kötbérrel. 

12. Felek haladéktalanul kötelesek egymás felé jelezni, ha valamely kapcsolattartó személy vagy bármely 

elérhetőség megváltozott. Ennek elmaradásából származó negatív jogkövetkezményekét a mulasztó 

fél felelős. 

13. A teljesítés során a munkanyelv a magyar nyelv. Abban az esetben, ha valamelyik Fél olyan személyt 

von be, aki a magyar nyelvet nem ismeri (szakmai) tárgyalási szinten, köteles minden – akár informális 

– megbeszélés, jogcselekmény, esemény, stb., során tolmácsot biztosítani a saját költségén.  
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14. Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni, ennek 

sikertelensége esetén az eljáró bíróságok illetékességét a Pp. szabályai szerint állapítják meg. 

15. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy 

az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

16. Felek megállapodnak abban, hogy Eladó 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 az Eladó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak. 

17. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 

ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, 

akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így 

különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés 

vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, 

ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része 

(vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem 

tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

18. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen, de nem 

kizárólagosan a Kbt. továbbá a Ptk. rendelkezései, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései 

az irányadóak.   

19. Jelen szerződést a felek csak a Kbt. 132. §-ban foglaltaknak megfelelően módosíthatják. 

20. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Vevőt, 2 példány Eladót illeti meg. 

21. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi (Vevő példányához csatolva) a közbeszerzési eljárás 

iratanyaga, azzal, hogy fizikailag nem kerülnek csatolásra a szerződés dokumentumához. 

22. Jelen szerződés  a projekt vonatkozásában a Támogató Szervezet által meghozott Támogatói Döntéssel 

lép hatályba, melyről Vevő Eladót haladéktalanul értesíti, az ezt követő 2 banki napon belül Eladó 

köteles a teljesítési biztosítékot Vevő rendelkezésére bocsátani. Ennek elmulaszátása a szerződés 

Eladónak felróható meghiúsulási oknak tekintendő annak kötbérvonzatával egyetemben.  

 

Felek jelen szerződést közös átolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták. 

Mellékletek: 

1. Eladó teljes előzmény közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának minden dokumentum 

 

Budapest, …. 

Országos Vízügyi Főigazgatóság  

Vevő  

 

         Eladó  
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Pénzügyi ellenjegyző    

    

    

Jogi és közbeszerzési ellenjegyző    
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2.sz. melléklet: Szállítási helyek és megoszlások 

1. részajánlati kör 

A. GPRS-modemes digitális vízállás-regisztráló távmérő műszer  

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagyduna sor 1-25.) 

B. Kézi (digitális) vízhőmérsékletmérő műszer  

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

C. Kézi kútvízállás- és vízhőmérséklet ellenőrző műszer 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

D. Meglévő regisztráló távmérővé alakítása (kútvízállás és felszíni vízállás) 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

E. Nyomásérzékelős kútvízszint és vízhőmérséklet regisztráló műszer negatív kutakhoz 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

F. Kútvízszint és vízhőmérséklet regisztráló műszer pozitív kutakhoz 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

G. Nyomásérzékelős kútvízszint és vízhőmérséklet távmérő műszer kutakhoz 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

H. Nyomástávadó felszíni távmérő állomásokhoz  

Szállítás helye: - Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád út 28-32.) 

I. Adatkinyerő terepi készülék (tablet kategória) 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagyduna sor 1-25.) 

J. Terepi adatgyűjtő vízrajzi állomások adatkinyeréséhez, adatfeldolgozásához (notebook kategória) 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

K. Terepi adatgyűjtő vízrajzi állomások adatkinyeréséhez, adatfeldolgozásához (tablet kategória) 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

2. részajánlati kör  

 
A. Súlymérésen alapuló csapadékmérő eszköz 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

B. Talajnedvesség érzékelő 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

C. Hellmann rendszerű csapadékmérőhöz szabvány menzura műszer 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

D. Mérleges hóvastagság- és hóvízegyenérték mérő (1 karú mérleggel) 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

E. Szélirány és szélsebesség érzékelő 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 



- 26 - 

 

F. Hőmérséklet és légnedvesség mérő 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

G. Hóvízegyenérték mérő elektronika 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

H. Elektronikus párolgásmérő  

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

I. Hordozható vízminta elemző műszer a lebegtetett hordalék szemösszetételének meghatározására 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

J. Közvetlen és laboratóriumi mérésre alkalmas lebegtetett hordalék szemösszetétel elemző műszer 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

K. Mérőcsónakra szerelhető vízmintavevő 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

L. Optikai elven működő szenzorok kiegészítő mérésekhez 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

3. részajánlati kör  
 
A. ADCP szélessávú Doppler ultrahangos vízhozammérő rendszer trimarán testtel 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

B. Mini ADCP szélessávú Doppler ultrahangos vízhozammérő rendszer trimarán testtel 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

C. Rögzített (beépíthető) vízsebesség/vízhozammérő eszköz 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

D. GPS műszercsomag vízhozamméréshez (ADCP-hez) 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

E. Szelvénykötél átfeszítő csörlő 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

F. Indukciós sebességmérő készlet 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

G. Kézi lézeres távolságmérő 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

H. Forgószárnyas vízsebességmérő készlet  

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

I. Ultrahangos sebességmérő műszer 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

J. Doppler-elvű függély-sebességeloszlás mérő rendszer 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 

K. Rögzített (beépíthető) vízsebesség/vízhozammérő eszköz és kiegészítő 
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Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 1-25.) 
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4. KÖTET 

AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

 

1. számú melléklet 

TARTALOM- ÉS A KBT. 49. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI IRATJEGYZÉK 

 

 Oldalszám 

Tartalomjegyzék (1. sz. melléklet)  

Felolvasólap, Ajánlati Összesítő (2.1. sz. melléklet/2.2. sz. melléklet)  

Ajánlati nyilatkozat (3. sz. melléklet) (Eredeti, arra feljogosított személy(ek) által 

aláírt nyilatkozat nyújtható be. ) – részenként 
 

Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.§-ának 

(6) bekezdése alapján (adott eseten) (3.1. sz. melléklet) - részenként 
 

Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.§-ának 

(5) bekezdése alapján (adott eseten) (3.2. sz. melléklet) - részenként 
 

I. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT 

NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK - részenként 
 

Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat a 

kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő, alvállalkozó és az 

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (4. sz. 

melléklet) 

 

Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat a 

kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő, alvállalkozó és az 

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (5. sz. 

melléklet) részenként 

 

Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás, 

amennyiben a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem 

szerepel 

 

Hatósági erkölcsi bizonyítvány (kizárólag természetes személy gazdasági szereplő 

esetében) 
 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 4. §-a szerint kell, hogy igazolja a kizáró okok hiányát 
 

II. FEJEZET: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL 

KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK - 

részenként 

 

P/1. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, 

az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó 

nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal: 

— a pénzforgalmi számla száma, 

— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját, 

— volt-e a pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állás a jelen 

hirdetmény feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban, ha igen, hány napig. 

Ajánlattevő nyilatkozata a bankszámlákról. (6. sz. melléklet) 
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P/2. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli 

jogszabályok szerinti, saját vagy jogelődje beszámolóját, ha a letelepedése szerinti 

ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló 

a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető (és erről ajánlattevő 

nyilatkozik), a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs 

szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem 

szükséges. 

 

P/1. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján a felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó - áfa nélkül 

számított - teljes árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának 

megfelelő tevékenységből származó - áfa nélkül számított - árbevételéről szóló 

nyilatkozatot, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte 

meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.  (7. sz. 

melléklet) - részenként 

 

III. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL 

KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK - 

részenként 

 

M/1. Az Ajánlattevő mutassa be a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 

számított 3 évben (36 hónapban) teljesített szállításait, különösen a közbeszerzés 

tárgyára vonatkozó referenciáit a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) 

bekezdésében meghatározott formában és 16. § (2) bekezdésben megadott tartalom 

szerint igazolva. A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden 

alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie. (8. sz. melléklet) - részenként 

 

IV. FEJEZET: AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB 

NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 
 

Aláírási címpéldány/aláírási minta   

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre 

jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott 

aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalva (9. sz. melléklet) 

 

Konzorciumi megállapodás (közös ajánlattétel esetén)   

Nyilatkozat 126. § (5) bekezdése alapján (10. sz. melléklet)  

  

Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság 

által megküldött igazolás (adott eseten). 

Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincs 

folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozat az ajánlathoz csatolandó. 

Nyilatkozat változásbejegyzésről (11. sz. melléklet) 

 

Nyilatkozat a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági 

követelmények teljesüléséről (Nyertes Ajánlattevő által a szerződéskötés 

időpontjáig kitöltendő nyilatkozat) (12. sz. melléklet) 

 

Esélyegyenlőségi nyilatkozat (AF VI.3.26. pontja alapján)  

V. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT 

ESETBEN) 

önálló 

mellékletben 

VI. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT 

DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 
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Ajánlat papír alapú példánya scannelve elektronikus adathordozón (CD, DVD, 

Pendrive, stb.) 3 példányban 
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2.1. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP2 

 

(ÖNÁLLÓ AJÁNLATTÉTEL ESETÉN) 

1. Ajánlattevő  

Név: .....................................................................................................................................  

Székhelye: ...........................................................................................................................  

Telefon: ...................................................... Fax: .................................................................  

E-mail: ........................................................  

2. Ajánlattétel tárgya: 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mint Ajánlatkérő által indított „Hidrometriai mérőeszközök 

szállítása” egyedi adásvételi szerződés keretében 

I. rész: 

3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 Ajánlati ár (nettó HUF) ………………………. HUF 

 

  II. rész: 

3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 Ajánlati ár (nettó HUF) ………………………. HUF 

 

  III. rész: 

3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 Ajánlati ár (nettó HUF) ………………………. HUF 

 

   

 

Kelt:  ………………………………………. 

  cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Részenként és mindkét rész esetén értendő. Egy részre tett ajánlat esetén a másik részt üresen kell hagyni! 
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2.2. számú melléklet 

 

FELOLVASÓLAP3 

(KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN) 

1. Közös Ajánlattevők:  

Név: .................................................................................................................................................  

Székhelye: .......................................................................................................................................  

Telefon: ............................................................ Fax: .......................................................................  

E-mail: .....................................................................  

Vezető adatai4 (név, székhely): .......................................................................................................  

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

Tagok adatai (név, székhely): ..........................................................................................................  

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

3. Ajánlattétel tárgya: 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mint Ajánlatkérő által indított „Hidrometriai mérőeszközök szállítása szállítása” egyedi 

adásvételi szerződés keretében 

 

I. rész: 

3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 Ajánlati ár (nettó HUF) ………………………. HUF 

  II. rész: 

3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 Ajánlati ár (nettó HUF) ………………………. HUF 

  III. rész: 

3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 Ajánlati ár (nettó HUF) ………………………. HUF 

 

 

 

Kelt: 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

  cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Részenként és mindkét rész esetén értendő. Egy részre tett ajánlat esetén a másik részt üresen kell hagyni! 
4 Amennyiben értelmezhető 
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AJÁNLATI ÖSSZESÍTŐ5 

Pénzügyi összesítő 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mint Ajánlatkérő által indított „Hidrometriai mérőeszközök 

szállítása” egyedi adásvételi szerződés keretében 

 

 

Termékek Mennyiség 
nettó ár 

Ft/egység 
bruttó ár Ft/egység 

 

nettó ár 

Ft/összesen 

 

bruttó ár Ft/ 

összesen 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

                                                           
5 Részenként értendő! 
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3. számú melléklet 

AJÁNLATI NYILATKOZAT6 

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mint Ajánlatkérő által indított „Hidrometriai mérőeszközök szállítása” egyedi adásvételi szerződés 

keretében 

 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k 7: 

 

 Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának feltételeit. 

Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlati dokumentációban foglalt szolgáltatást az ajánlatban 

meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.  

 Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely 

feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

 Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses 

feltételeket a szerződéskötés alapjául. 

 Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a 

szerződést teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

 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. 

 Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés 

teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési 

feltételnek minősül. 

                                                           
6 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi Ajánlattevő köteles megtenni. 
7 Részenként, több rész és valamennyi rész esetén is értendő! 
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 Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben 

alvállalkozót kívánunk igénybe venni: 

 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben alvállalkozóval fog 

szerződést kötni 

 

 

 

 Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét is, 

amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik: 

 

A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 

A teljesítés aránya (%) 

  

  

 

 Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe 

venni: 

 

 Kapacitást 

rendelkezésre bocsátó 

szervezet 

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a 

kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik 
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 Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 

szerint mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak minősül. 

 

Kelt: 

……………………………… 

                                                                      (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 A nem kívánt szöveg törlendő! 
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3.1. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT8 

a Kbt. 55. § (6) bekezdés szerint9 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mint Ajánlatkérő által indított „Hidrometriai mérőeszközök szállítása” egyedi adásvételi szerződés 

keretében 

 

 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) …………………………. 

(ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő 

cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a „Hidrometriai mérőeszközök szállítása” 

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárással összefüggésben. 

 

A Kbt. 55. § (6) bekezdésének a) pontja alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 

bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítés során ténylegesen igénybe fogom venni. Ennek módja10: 

Kapacitást nyújtó szervezet megnevezése 

(név, székhely) 

 

Igénybevétel módja 

  

  

 

A Kbt. 55. § (6) bekezdésének b) pontja alapján nyilatkozatom, hogy azon szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználom, 

az alábbi módon vonom be a teljesítés során11: 

                                                           
8 Részenként, több rész és valamennyi rész esetén is értendő! 
9 Jelen nyilatkozatot kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén kell kitölteni. 
10 A megfelelő rész kitöltendő! 
11 A megfelelő rész kitöltendő! 
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Kapacitást nyújtó szervezet megnevezése 

(név, székhely) 

 

A mód, ahogy a szerződés teljesítése során 

a szervezet szakmai tapasztalata bevonásra 

kerül 

  

  

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 …...……………………………………….. 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása 
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3.2. számú melléklet 

NYILATKOZAT12 

a Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján az erőforrások rendelkezésre állásáról 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mint Ajánlatkérő által indított „Hidrometriai mérőeszközök szállítása” egyedi adásvételi szerződés 

keretében 

 

 

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55. §-ának (5) bekezdése alapján kijelentem, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő 

által, a „Hidrometriai mérőeszközök szállítása egyedi adásvételi szerződés keretében” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban a szerződés 

teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt: 

 

{Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai alkalmasság tekintetében az ajánlati felhívás 

szerint.} 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

 …...……………………………………….. 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

  

                                                           
12 Részenként, több rész és valamennyi rész esetén is értendő! 



40 

 

4. számú melléklet 

NYILATKOZAT13 

a kizáró okok vonatkozásában 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mint Ajánlatkérő által indított „Hidrometriai mérőeszközök szállítása” egyedi adásvételi szerződés 

keretében 

 

 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 

……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) 

ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a „Hidrometriai mérőeszközök szállítása egyedi adásvételi szerződés keretében” tárgyában 

kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában14: 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet 

ajánlattevő, aki:  

 

Kbt. 56. § (1) bekezdés: 

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; 

 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; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:  

 

                                                           
13 Részenként, több rész és valamennyi rész esetén is értendő! 
14. A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában. 
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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) 69 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. 

 

 

 

Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56 §. (1) 

bekezdésében meghatározott kizáró okok. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

  

……………………………... 

cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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5. számú melléklet  

NYILATKOZAT15 

a kizáró okok vonatkozásában 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mint Ajánlatkérő által indított „Hidrometriai mérőeszközök szállítása” egyedi adásvételi szerződés 

keretében 

 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 

……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) 

ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a „Hidrometriai mérőeszközök szállítása egyedi adásvételi szerződés keretében” tárgyban 

kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában16: 

 

I. 

Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, Kbt. 56. § (2) bekezdésében, a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-b), d) és f) 

pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

II. 

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat, illetve nem 

vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet/szervezeteket. 

 

III. 

                                                           
15 Részenként, több rész és valamennyi rész esetén is értendő! 
16 A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjában foglalt kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő(részvételre 
jelentkező) választása szerint a következők szerint lehet igazolni: 

a) ajánlattevő saját nyilatkozatot nyújt be (a fentiek szerint - 6. sz. iratminta) arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, 

valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy 
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, 

hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 
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Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet17 

- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik. 

 

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy18 

- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról19: 

neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________20 

 

vagy 

 

- az alábbiakat nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) pontja szerinti természetes személy hiányában az re) pont szerinti tényleges tulajdonos a jogi személy vagy 

személyes joga szerint jogképes szervezet vezető tisztségviselője(i), aki(k)nek nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban adjuk meg: 

 

vezető tisztségviselő:21_______________ , állandó lakóhelye: ____________________22 

 

IV. 

                                                           
17 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
18 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
19 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonos: 

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) 
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 

szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy  jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezetben - a Ptk. 8:2 § (4) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet vezető tisztségviselője; 

20 Szükség esetén bővíthető! 
21 az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet  szervezet vezető tisztségviselője 
22 Szükség esetén bővíthető! 
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Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 

……………….………………….............................................................. (székhely: 

………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy 

esetünkben nem állnak fenn a Kbt.-ben foglalt alábbi kizáró okok, amelyek szerint nem lehet ajánlattevő: 

 

Kbt. 56. § (2) bekezdés:  

- amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy 

személyes joga szerinti jogképes szervezet, amelynek tekintetében az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak.  

 

 

A)* nincs ilyen közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy 

személyes joga szerinti jogképes szervezet.  

 

   

 

 

 

B)* Amennyiben van több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező jogi személy vagy személyes joga szerinti 

jogképes szervezet - amelyet az alábbiakban nevezek meg : 

 

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

  

nyilatkozom, hogy a megjelölt jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 

pontja szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn. 
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*a megfelelő, ajánlattevő esetében releváns A) VAGY B) részt kell kitölteni és cégszerűen aláírni 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 …...……………………………………….. 

 (aláírás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. számú melléklet 
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Nyilatkozat a bankszámlákról23 

 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mint Ajánlatkérő által indított „Hidrometriai mérőeszközök szállítása” egyedi adásvételi szerződés 

keretében 

 

 

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) 

cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője24 ezennel kijelentem, hogy a(z)…………………………….. mint ajánlattevő/közös ajánlattevő/ 

az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet25 az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) az alábbi 

bankoknál a felsorolt számú bankszámlákkal rendelkeztem (a felsorolás tartalmazza a meghatározott időn belül megszüntetett számlákat is) 

 

Bank neve26 Számlaszám 

  

  

  

   

 

 

 

 

                                                           
23 Részenként, több rész és valamennyi rész esetén is értendő! 
24 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
25 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
26 A nyilatkozathoz az ajánlatban mellékelni kell az összes felsorolt bank minden felsorolt bankszámlára vonatkozó a felhívásban meghatározott tartalmú nyilatkozatát 
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Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

 

 …...……………………………………….. 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. számú melléklet 
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NYILATKOZAT27 

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három évre vonatkozó teljes-, és a 

közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből  származó árbevételéről 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mint Ajánlatkérő által indított „Hidrometriai mérőeszközök szállítása” egyedi adásvételi szerződés 

keretében 

 

 

Alulírott………………………………………… mint a(z)…………………………………………… 

(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője28 ezennel kijelentem, hogy a(z) 

……………………………… mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 29 a felhívás 

feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó - áfa nélkül számított – teljes árbevétele és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának 

(hidrometriai eszközök: I. rész: felszínközeli eszközök szállítása, II. rész: hidrometeorógiai és hordalékmintavevő eszközök szállítása, III. rész: 

vízállás és vízhozammérő eszközök szállítása) megfelelő tevékenységből származó árbevétele az alábbiak szerint alakult:  

 

I.rész: 

Év 

Teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - 

árbevétel 

 (nettó Ft) 

Közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó 

nélkül számított - árbevétel 

(nettó Ft) 

……...   

……...   

……...   

Összesen (3 év)   

 

II. rész: 

                                                           
27 Részenként, több rész és valamennyi rész esetén is értendő! Üresen kell hagyni a további részeket. 
28 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
29 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
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Év 

Teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - 

árbevétel 

 (nettó Ft) 

Közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó 

nélkül számított - árbevétel 

(nettó Ft) 

……...   

……...   

……...   

Összesen (3 év)   

 

III. rész: 

Év 

Teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - 

árbevétel 

 (nettó Ft) 

Közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó 

nélkül számított - árbevétel 

(nettó Ft) 

……...   

……...   

……...   

Összesen (3 év)   

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)     

 

……………………………... 

cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

8. számú melléklet 
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NYILATKOZAT30 

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három 

évben teljesített szállításairól, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáiról 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mint Ajánlatkérő által indított „Hidrometriai mérőeszközök szállítása” egyedi adásvételi szerződés 

keretében 

 

 

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) 

cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője31  ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint ajánlattevő/ közös 

ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet32 az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) 

befejezett teljesítései, különösen a közbeszerzés tárgyára (hidrometriai eszközök: I. rész: felszínközeli eszközök szállítása, II. rész: hidrometeorógiai és 

hordalékmintavevő eszközök szállítása, III. rész: vízállás és vízhozammérő eszközök szállítása) az alábbiak szerint alakultak: 

 

I. rész: 

                                                           
30 Részenként, több rész és valamennyi rész esetén is értendő! Üresen kell hagyni a további részeket. 
31 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
32 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 

       

A felhívásban 

előírt 

alkalmassági 

követelmény, 

melynek az adott 

referenciával 

meg kíván felelni 

Szerződést kötő 

másik fél 

(neve,  

kapcsolattartó 

személy neve és 

beosztása, 

székhelye, 

Teljesítés 

ideje 

(év/hónap/

nap 

bontásban) 

Szállítás tárgya, 

rövid ismertetése 

Ellenszolgáltatás 

összege (nettó Ft), a 

korábbi szállítás 

mennyiségére utaló 

más adat 

megjelölése 

Konzorcium vagy 

projekttársaság 

tagjaként a saját 

teljesítés értéke, 

vagy az 

ellenszolgáltatás 

Teljesítés az 

előírásoknak 

és a 

szerződésnek 

megfelelően 

történt-e? 

(igen/nem) 
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II. rész: 

 

III. rész: 

telefonszáma, 

elektronikus 

elérhetősége) 

nettó összegének %-

a 

       

       

A felhívásban 

előírt 

alkalmassági 

követelmény, 

melynek az adott 

referenciával 

meg kíván felelni 

Szerződést kötő 

másik fél 

(neve,  

kapcsolattartó 

személy neve és 

beosztása, 

székhelye, 

telefonszáma, 

elektronikus 

elérhetősége) 

Teljesítés 

ideje 

(év/hónap/

nap 

bontásban) 

Szállítás tárgya, 

rövid ismertetése 

Ellenszolgáltatás 

összege (nettó Ft), a 

korábbi szállítás 

mennyiségére utaló 

más adat 

megjelölése 

Konzorcium vagy 

projekttársaság 

tagjaként a saját 

teljesítés értéke, 

vagy az 

ellenszolgáltatás 

nettó összegének %-

a 

Teljesítés az 

előírásoknak 

és a 

szerződésnek 

megfelelően 

történt-e? 

(igen/nem) 

       

       

A felhívásban 

előírt 

alkalmassági 

követelmény, 

Szerződést kötő 

másik fél 

(neve,  

kapcsolattartó 

Teljesítés 

ideje 

(év/hónap/

Szállítás tárgya, 

rövid ismertetése 

Ellenszolgáltatás 

összege (nettó Ft), a 

korábbi szállítás 

mennyiségére utaló 

Konzorcium vagy 

projekttársaság 

tagjaként a saját 

teljesítés értéke, 

Teljesítés az 

előírásoknak 

és a 

szerződésnek 
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Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

……………………………... 

cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

melynek az adott 

referenciával 

meg kíván felelni 

személy neve és 

beosztása, 

székhelye, 

telefonszáma, 

elektronikus 

elérhetősége) 

nap 

bontásban) 

más adat 

megjelölése 

vagy az 

ellenszolgáltatás 

nettó összegének %-

a 

megfelelően 

történt-e? 

(igen/nem) 

       



53 

 

9. számú melléklet 

MEGHATALMAZÁS33 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mint Ajánlatkérő által indított „Hidrometriai 

mérőeszközök szállítása” egyedi adásvételi szerződés keretében 

 

 

Alulírott …………………………………, mint a(z) 

……………………………………………… (székhely: 

……………………………………………………) ajánlattevő / az alkalmasság igazolására 

igénybe vett más szervezet 34 cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom 

……………………………… (szig.sz.: …; szül.: …; an.: …; lakcím: …), hogy a 

„Hidrometriai mérőeszközök szállítása egyedi adásvételi szerződés keretében” tárgyú 

közbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat aláírásával lássa el, helyettünk eljárjon és 

hatályos jognyilatkozatot tegyen. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

………………………………… ………………………………… 

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult 

képviselőjének aláírása) 

(meghatalmazott aláírása) 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 

 

 

 

  

                                                           
33 Részenként, több rész és valamennyi rész esetén is értendő! 
34 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
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10. számú melléklet 

NYILATKOZAT35 

A Kbt. 126. § (5) bekezdés szerint 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mint Ajánlatkérő által indított „Hidrometriai 

mérőeszközök szállítása” egyedi adásvételi szerződés keretében 

 

 

 

 

 

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. 

(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott 

képviselője36  ezennel kijelentem, hogy a „Hidrometriai mérőeszközök szállítása egyedi 

adásvételi szerződés keretében” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 

126. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlati felhívásban előírt biztosítékot a 

…………………………………. (cég neve, címe) határidőre rendelkezésre bocsátja. 

 

 

 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

……………………………... 

cégszerű aláírás 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. számú melléklet 

                                                           
35 Részenként, több rész és valamennyi rész esetén is értendő! 
36 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
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N Y I L A T K O Z A T  V Á L T O Z Á S B E J E G Y Z É S R Ő L 37 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mint Ajánlatkérő által indított „Hidrometriai 

mérőeszközök szállítása” egyedi adásvételi szerződés keretében 

 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 

……………….………………….............................................................. (székhely: 

………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult 

képviselője az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által, az Adásvételi szerződés keretében a " 

Hidrometriai mérőeszközök szállítása” („Állami tulajdonú árvízvédelmi konstrukció KEOP-2.1.1/B/15 számú, 

A vizek kártételeinek elhárítását szolgáló létesítmények fenntartását és az azokon történő védekezések 

végrehajtását szolgáló eszköz, gép és műszer beszerzés”) tárgyú közbeszerzési eljárás  során nyilatkozunk, hogy  

 cégünkkel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ennek megfelelően 

nyilatkozatunkat követően csatoljuk az elektronikusan kitöltött cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

kérelem kinyomtatott változatát és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változatát  

VAGY 

Cégünkkel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, azaz a www.e-cegjegyzek.hu oldalon 

elérhető céginformációs szolgálat adatbázisából letölthető cégjegyzék-adat a valóságot tükrözi.  

Kelt: …..    

……………………………………………… 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T 38 

                                                           
37 Részenként, több rész és valamennyi rész esetén is értendő! 
38 Részenként, több rész és valamennyi rész esetén is értendő! 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények 

teljesüléséről 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mint Ajánlatkérő által indított „Hidrometriai 

mérőeszközök szállítása” egyedi adásvételi szerződés keretében 

 

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján) 

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány 

alapján: 

Szervezet neve:  

Székhelye:  

Adóilletősége (ha az nem 

Magyarország):  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Statisztikai számjele:  

Cégjegyzésre jogosult 

képviselő(k) neve:  

Cégjegyzés módja: önálló vagy együttes (a megfelelő aláhúzandó) 

2.) Alulírott/alulírottak, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult 

képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk 

jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható 

szervezetnek minősül: 

a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges 

tulajdonosa megismerhető; 

b.) a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről 

szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik 

adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezményt kötött; 

c.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak; 

d.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti 

feltételek fennállnak; továbbá 
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e.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. 

§ (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a 

kötelezettségvállaló (OVF) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő 

követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, 

az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. 

§. kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetet kell érteni. 

3.) Tudomásul veszem/vesszük, hogy 

 a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére 

teljesíthet szerződés alapján kifizetést; 

 a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis; 

 jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a 

nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli. 

4.) Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntetőjogi 

felelősségem/felelősségünk tudatában igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban 

foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. 

Kelt: ……………………..………….. 

_________________________ _________________________ 

cégszerű aláírás cégszerű aláírás 

 

 



 

 

5. KÖTET 

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS, FELADATLEÍRÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Hidrometriai mérőeszközök  szállítása) 

1. részajánlati kör –felszínközeli eszközök 

 

A. GPRS-modemes digitális vízállás-regisztráló távmérő műszer  

 

Mennyiség: 24 darab 

 

Érzékelők műszaki követelményei 

- Vízállás 

- Mérési pontosság: ±0,1 % FS vagy jobb 

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

- Mérés tartomány: 0-3 m, 0-5 m, 0-10 m, gyárilag beállított 

- Vízhőmérséklet 

- Mérési pontosság: ±0,1 °C vagy jobb 

- Hosszú idejű stabilitás: ±0,1 °C /év vagy jobb 

- Mérési tartomány: min 0 °C  max +30 °C  

- Beépítés: legkisebb (belső) csőátmérő 89 mm 

- Energia ellátás: az adatgyűjtővel egybeépítve 

- Védettség: IP67 vagy jobb 

- Kábelhosszak: 

 

Kábelhossz 

[m] 
Darabszám 

6 m 12 

7 m 4 

8 m 2 

10 m 3 

30 m 1 

25 m 1 

27 m 1 

 

Adatgyűjtők műszaki követelményei 

 

- Mérési gyakoriság: beállítható 1 óra – 24 óra között 

- Csatornák (tárolható paraméterek) száma: legalább 2 

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

- Adatformátum: a kinyert adat kompatibilis legyen a meglévő vízrajzi adatbázissal (MAHAB, 

OHM) 

- Energia ellátás: legalább 5 év működési élettartamú, terepi körülmények között (helyszínen is) 

cserélhető belső telepek; külső napelemes tápellátás lehetőségének biztosítása 

- Tárolás (raktározás) idejére a telep kímélése céljából a működés leállítható legyen 

- Működési hőmérsékleti tartomány: min 0 °C max +30 °C 

- Időzítő (óra) pontossága: jobb mint ± 10 perc/év 

- Legyen képes a kommunikációs egységen keresztül automatikus vagy manuális idő 

szinkronizációra 



 

 

- Védettség: IP67 vagy jobb 

- Helyszíni adatkinyerés lehetősége: szabványos (kereskedelmi forgalomban kapható) kábellel 

(RS232 és/vagy USB porton) csatlakoztatott eszközre (notebook és Psion és/vagy PDA) telepített 

kezelő szoftverrel; az adatgyűjtő csatlakozója legyen robusztus kialakítású 

- Helyszíni beállítási, programozási (paraméterezési) lehetőség: mint az adatkinyerésnél 

- Energiatakarékos üzemmód: előre megadott időablakban a mérés, adattárolás és továbbítás 

idejére éledjen fel, majd kapcsoljon alvó üzemmódba 

- Az adatgyűjtő és a kommunikációs egység egymástól független legyen: javítás, csere esetén 

azokat külön lehessen kezelni 

 

Kommunikációs eszközök 

- Legalább 3 csatornás modem (későbbi bővítési lehetőség) 

- Adattovábbítás: a szolgáltató GPRS hálózatán keresztül 

- Szolgáltató: minden VIZIG esetében a már meglévő szolgáltatóhoz kell kapcsolódni, ahol ilyen 

még nincs, a VIZIG-gel egyeztetett szolgáltatót kell választani. A szolgáltatókkal az 

ajánlattevőnek kell szerződést kötnie, a területileg illetékes VIZIG nevében. Az ehhez szükséges 

felhatalmazásokat a VIZIG-ek a OVF-n keresztül adják meg. A SIM kártyák beszerzése az 

ajánlattevő feladata.  

- Védettség: IP65 vagy jobb 

- Elhelyezés: max. 89 mm belső átmérőjű csőben, vagy a meglévő kútsapkában, vagy annak 

megfelelő szerkezetre történő cseréje esetén az új kútfejben, az akkumulátorral együtt. 

- Antenna: a meglévő kútsapkákba kell beépíteni. Az antenna kellő védelemmel rendelkezzen 

külső mechanikai behatás ellen (vandalizmus) a megfelelő térerősség biztosítása mellett 

- Energia ellátás: napi egyszeri kommunikáció esetén legalább 6 hónap működést biztosító, terepi 

körülmények között cserélhető akkumulátorokról, melyeket telephelyen lehet tölteni; külső 

napelemes tápellátás lehetőségének biztosítása 

- Külső, irányított antenna csatlakoztatására legyen lehetőség 

- Az adatokat a kezelő VIZIG-hez kell bejuttatni. Az ehhez szükséges tűzfal megnyitás 

engedélyezése és beállítása a VIZIG feladata. 

 

                     Kommunikációs GPRS egységgel kapcsolatos elvárások 

- Ipari kivitel: IP66 vagy jobb 

- Működési hőmérsékleti tartomány: min. -20 °C max. +60 °C  

- cserélhető SIM kártyás, szolgáltató független adatátviteli berendezés (mobil szolgáltatás igénybe 

vételére alkalmas) 

- A működési állapot a helyszínen vizuálisan ellenőrizhető legyen (pl. LED segítségével)  

- Az adatátviteli berendezés a terepen bekapcsolható legyen számítógép nélkül is  

- Legyen alkalmas az alábbi üzemmódokra: 

- GPRS-es adatátvitel (internetes átvitelre is), 

- GSM adathívás, 

- SMS küldés 

- A kommunikációs egységnek rendelkeznie kell olyan forgalomfelügyeleti rendszerrel, ami a 

sikertelen kapcsolatfelvétel(ek) esetén a hívások számának beállítható (órás, napi, illetve havi 

limit) korlátozásával megakadályozza a forgalmi költségek túlzott növekedését. 

- Külső akkumulátor a mobil adatátvitelhez (kapcsolathoz) 

- Belső Li elem programozási feladatokhoz 

- GPRS alapú (szélessávú adatátvitel) internetes kapcsolat (Igazgatóságonkénti APN 

kialakításával) automatikus (előre programozott) felépítése és folyamatos ellenőrzése: 

- működés PRIVÁT és PUBLIC APN hálózatokon 

- többszintű SERVER kapcsolat biztosítása 

- rendszerfelügyeleti szolgáltatások szétválasztása az adatgyűjtési fel-adatoktól 

- Programozható aktivitási üzemmódok: 

- folyamatos üzem,  

- bekapcsolás meghatározott időpont(ok)ban 

- Hatékony energia-gazdálkodás (fél éves üzem akkucsere nélkül, napi egyszeri kapcsolat esetén) 

- Programozható üzemi paraméterek: 

- bekapcsolási időpont(ok),  

- riasztási szintek (min. 4 szint) 



 

 

- Független adat és eseményrögzítő csatorna  

- Riasztások kezelése: határérték figyelés, határérték elérése esetén SMS küldés, előre 

programozott GPRS bejelentkezés 

 

 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagyduna sor 

1-25.) 

Jótállási feltételek: 2 év jótállás valamennyi eszközre 

Szállítási határidő: 2015. november 16. 

Egyéb követelmény: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) és (6) 

bekezdésében foglaltakra, a megjelölt típus csak a műszaki meghatározás pontosítását szolgálja. Ajánlatkérő az 

ezzel egyenértékű teljesítést is elfogadja. 

 

B. Kézi (digitális) vízhőmérsékletmérő műszer  

 

Mennyiség: 120 darab 

 

Általános műszaki követelmények 

- Mérési tartomány: min. -5 °C max. +45 °C 

- Mérési pontosság: ±0,1 °C 

- Kijelzési felbontás: 0,1 °C 

- Kijelzés: 4 digites LCD 

- Tokozás: IP65 vagy jobb védelemmel 

- Üzemi hőmérséklet: min. -10°C max.+50 °C 

- Energiaellátás: cserélhető alkáli elem vagy akkumulátor (legalább 1 hónap - 20 munkanap x 8 

munkaóra - üzemidővel) 

- Bekapcsolás: vízbemerüléskor 

- Leeresztő kábel hossza: 30 m 

 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 

1-25.) 

Jótállási feltételek: 2 év jótállás valamennyi eszközre 

Szállítási határidő: 2015. november 16. 

Egyéb követelmény: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) és (6) 

bekezdésében foglaltakra, a megjelölt típus csak a műszaki meghatározás pontosítását szolgálja. Ajánlatkérő az 

ezzel egyenértékű teljesítést is elfogadja. 

 

 

C. Kézi kútvízállás- és vízhőmérséklet ellenőrző műszer 

 

Mennyiség: 

- 30 m-es: 62 db 

- 50 m-es: 10 db 

- 100 m-es: 3 db 

- 300 m-es: 4 db 

 

Általános műszaki követelmények 

- kútperemtől mért vízszint távolság cm-ben mérőszalagról legyen leolvasható; 

- mérőszalag hosszak: 30 m, 50 m, 100 m, 300 m 

- hosszmérés pontossága: 30 m-ig: ±1 cm, felette ±0,3 % 

- hőmérséklet mérés pontossága: 0-25 °C között, 0,1 °C, 0-50 °C 0,15 °C 

- az érzékelő átmérője legfeljebb 25 mm lehet 

- a mérőszalag könnyen kezelhető talpas csörlőn legyen; 

- az érzékelő vizet érve fény és/vagy hangjelzést adjon a csörlőnél; 

- talpérzékelő szilárd fenékhez 



 

 

- energia ellátás: cserélhető akkumulátor/alkáli elemről; egy készlet elem folyamatos üzemben 

legalább 48 óra üzemelést tegyen lehetővé  

- kábel (mérőszalag) hossztól függetlenül azonos gyártmányú készülékek legyenek 

 

 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 

1-25.) 

Jótállási feltételek: 2 év jótállás valamennyi eszközre 

Szállítási határidő: 2015. november 16. 

Egyéb követelmény: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) és (6) 

bekezdésében foglaltakra, a megjelölt típus csak a műszaki meghatározás pontosítását szolgálja. Ajánlatkérő az 

ezzel egyenértékű teljesítést is elfogadja. 

 

D. Meglévő regisztráló távmérővé alakítása (kútvízállás és felszíni vízállás) 

 

Mennyiség: 

 

- 83 db kútfejbe  

- 17 db felszíni felépítménybe 

 

 

Általános műszaki követelmények 

 

- Legalább 3 csatornás modem (későbbi bővítési lehetőség) 

- Adattovábbítás: a szolgáltató GPRS hálózatán keresztül 

- Szolgáltató: minden VIZIG esetében a már meglévő szolgáltatóhoz kell kapcsolódni, ahol ilyen 

még nincs, a VIZIG-gel egyeztetett szolgáltatót kell választani. A szolgáltatókkal az 

ajánlattevőnek kell szerződést kötnie, a területileg illetékes VIZIG nevében. Az ehhez szükséges 

felhatalmazásokat a VIZIG-ek a OVF-n keresztül adják meg. A SIM kártyák beszerzése az 

ajánlattevő feladata.  

- Védettség: IP67 vagy jobb 

- Elhelyezés: kutaknál max. 89 mm belső átmérőjű csőben, vagy a meglévő kútsapkában, vagy 

annak megfelelő szerkezetre történő cseréje esetén az új kútfejben, az akkumulátorral együtt. 

Felszíni állomásokon a meglévő felépítményekben. 

- Antenna: a meglévő kútsapkákba kell beépíteni. Az antenna kellő védelemmel rendelkezzen 

külső mechanikai behatás ellen (vandalizmus) a megfelelő térerősség biztosítása mellett 

- Energia ellátás: napi egyszeri kommunikáció esetén legalább 6 hónap működést biztosító, terepi 

körülmények között cserélhető akkumulátorokról, melyeket telephelyen lehet tölteni; külső 

napelemes tápellátás lehetőségének biztosítása 

- Külső, irányított antenna csatlakoztatására legyen lehetőség 

- Az adatokat a kezelő VIZIG-hez kell bejuttatni. Az ehhez szükséges tűzfal megnyitás 

engedélyezése és beállítása a VIZIG feladata. 

- Kommunikációs GPRS egységgel kapcsolatos elvárások: 

- Ipari kivitel: IP67 vagy jobb 

- Működési hőmérsékleti tartomány: min. -20 °C max. +60 °C 

- cserélhető SIM kártyás, szolgáltató független adatátviteli berendezés (mobil szolgáltatás igénybe 

vételére alkalmas) 

- A működési állapot a helyszínen vizuálisan ellenőrizhető legyen (pl. LED segítségével)  

- Az adatátviteli berendezés a terepen bekapcsolható legyen számítógép nélkül is  

- Legyen alkalmas az alábbi üzemmódokra: 

- GPRS-es adatátvitel (internetes átvitelre is), 

- GSM adathívás, 

- SMS küldés 

- A kommunikációs egységnek rendelkeznie kell olyan forgalomfelügyeleti rendszerrel, ami a 

sikertelen kapcsolatfelvétel(ek) esetén a hívások számának beállítható (órás, napi, illetve havi 

limit) korlátozásával megakadályozza a forgalmi költségek túlzott növekedését. 

- Külső akkumulátor a mobil adatátvitelhez (kapcsolathoz) 



 

 

- Belső Li elem programozási feladatokhoz 

- GPRS alapú (szélessávú adatátvitel) internetes kapcsolat (Igazgatóságonkénti APN 

kialakításával) automatikus (előre programozott) felépítése és folyamatos ellenőrzése: 

- működés PRIVÁT és PUBLIC APN hálózatokon 

- többszintű SERVER kapcsolat biztosítása 

- rendszerfelügyeleti szolgáltatások szétválasztása az adatgyűjtési fel-adatoktól 

- Programozható aktivitási üzemmódok: 

- folyamatos üzem,  

- bekapcsolás meghatározott időpont(ok)ban 

- Hatékony energia-gazdálkodás (fél éves üzem akkucsere nélkül, napi egyszeri kapcsolat esetén) 

- Programozható üzemi paraméterek: 

- bekapcsolási időpont(ok),  

- riasztási szintek (min. 4 szint) 

- Független adat és eseményrögzítő csatorna  

- Riasztások kezelése: határérték figyelés, határérték elérése esetén SMS küldés, előre 

programozott GPRS bejelentkezés 

 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 

1-25.) 

Jótállási feltételek: 2 év jótállás valamennyi eszközre 

Szállítási határidő: 2015. november 16. 

Egyéb követelmény: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) és (6) 

bekezdésében foglaltakra, a megjelölt típus csak a műszaki meghatározás pontosítását szolgálja. Ajánlatkérő az 

ezzel egyenértékű teljesítést is elfogadja. 

 

E. Nyomásérzékelős kútvízszint és vízhőmérséklet regisztráló műszer negatív kutakhoz 

 

Mennyiség: 

 

- 359 db 

Általános műszaki követelmények 

 

1. Érzékelők 

                

                  Vízállás: 

- Mérési pontosság: ±0,1 % FS vagy jobb 

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

- Mérés tartomány: 0-3 m, 0-5 m, 0-10 m, gyárilag beállított 

                  

                Vízhőmérséklet: 

- Mérési pontosság: ±0,1 °C vagy jobb 

- Hosszú idejű stabilitás: ±0,1 °C /év vagy jobb 

- Mérési tartomány: min. 0 °C max. +30 °C  

                 

               Beépítés: legkisebb (belső) csőátmérő 89 mm 

              Védettség: IP67 vagy jobb 

               Energia ellátás: az adatgyűjtővel egybeépítve 

               A beépítési mélységek: 

 

 

 

 

 



 

 

Leeresztő kábelhossz 

[m] 

Lélegző kábel (Mérési tartomány) 

[m] 
Darabszám 

1 m 4 m 5 

  5 m 5 

  6 m 5 

  22 m 1 

2 m 4 m 11 

  5 m 25 

  6 m 40 

  7 m 11 

  8 m 20 

  10 m 10 

  15 m 21 

3 m 3 m 4 

  5 m 28 

  7 m 4 

4 m 6 m 1 

5 m 3 m 8 

  4 m 6 

  5 m 32 

  10 m 6 

6 m 5 m 19 

10 m 5 m 76 

  10 m 1 

  30 m 2 

  50 m 1 

15 m 5 m 1 

20 m 40 m 1 

25 m 6 m 1 

30 m 5 m 3 

35 m 5 m 1 

50 m 80 m 2 



 

 

55 m 10 m 1 

65 m 5 m 1 

70 m 50 m 1 

75 m 10 m 1 

100 m 5 m 1 

110 m 70 m 1 

140 m 60 m 1 

200 m 5 m 1 

 

2. Adatgyűjtők 

 

- Mérési gyakoriság: beállítható 1 óra – 24 óra között 

- Csatornák (tárolható paraméterek) száma: legalább 2 

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

- Adatformátum: a kinyert adat kompatibilis legyen a meglévő vízrajzi adatbázissal (MAHAB, 

OHM) 

- Energia ellátás: legalább 5 év működési élettartamú, terepi körülmények között (helyszínen is) 

cserélhető belső telepek; külső napelemes tápellátás lehetőségének biztosítása 

- Tárolás (raktározás) idejére a telep kímélése céljából a működés leállítható legyen 

- Működési hőmérsékleti tartomány: min. 0 max. +30 °C 

- Időzítő (óra) pontossága: jobb, mint ± 10 perc/év 

- Legyen képes a kommunikációs egységen keresztül automatikus vagy manuális idő 

szinkronizációra 

- Védettség: IP67 vagy jobb 

- Helyszíni adatkinyerés lehetősége: szabványos (kereskedelmi forgalomban kapható) kábellel 

(RS232 és/vagy USB porton) csatlakoztatott eszközre (notebook és Psion és/vagy PDA) telepített 

kezelő szoftverrel; az adatgyűjtő csatlakozója legyen robusztus kialakítású 

- Helyszíni beállítási, programozási (paraméterezési) lehetőség: mint az adatkinyerésnél 

- Energiatakarékos üzemmód: előre megadott időablakban a mérés, adattárolás és továbbítás 

idejére éledjen fel, majd kapcsoljon alvó üzemmódba 

- Az adatgyűjtő és a kommunikációs egység egymástól független legyen: javítás, csere esetén 

azokat külön lehessen kezelni 

 

 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 

1-25.) 

Jótállási feltételek: 2 év jótállás valamennyi eszközre 

Szállítási határidő: 2015. november 16. 

Egyéb követelmény: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) és (6) 

bekezdésében foglaltakra, a megjelölt típus csak a műszaki meghatározás pontosítását szolgálja. Ajánlatkérő az 

ezzel egyenértékű teljesítést is elfogadja. 

 

 

F. Kútvízszint és vízhőmérséklet regisztráló műszer pozitív kutakhoz 

 

Mennyiség: 

 

- 4 db 

Általános műszaki követelmények 

 



 

 

1. Érzékelők 

Nyomás: 

- Mérési pontosság: ±0,1 % vagy jobb 

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

- Mérés tartomány: max. + 40 m-ig (pozitív) 

Vízhőmérséklet: 

- Mérési pontosság: ±0,1 °C vagy jobb 

- Hosszú idejű stabilitás: ±0,1 °C /év vagy jobb 

- Mérési tartomány: min. 0 °C max. +50 °C  

Beépítés: menetes rögzítés (a szondák meglévő, különböző kialakítású pozitív kutakba kerülnek 

elhelyezésre; a szállításra kerülő eszközök beépítése nem Ajánlattevő feladata nyomás alatti kutakba) 

Energia ellátás: az adatgyűjtővel egybeépítve 

Védettség: IP67 vagy jobb 

2. Adatgyűjtők 
- gyakoriság: beállítható 15 perc – 240 perc között 

- Csatornák (tárolható paraméterek) száma: legalább 2 

- Tárolt adatok mennyisége: óránkénti 4 mérés esetén csatornánként legalább negyed év adatai 

- Adatformátum: a kinyert adat kompatibilis legyen a meglévő vízrajzi adatbázissal (MAHAB, 

OHM) 

- Energia ellátás: legalább 5 év működési élettartamú, terepi körülmények között (helyszínen is) 

cserélhető belső telepek; külső napelemes tápellátás lehetőségének biztosítása 

- Tárolás (raktározás) idejére a telep kímélése céljából a működés leállítható legyen 

- Működési hőmérsékleti tartomány: min. 0 °C max. +50 °C 

- Időzítő (óra) pontossága: jobb mint ± 10 perc/év 

- Legyen képes a kommunikációs egységen keresztül automatikus vagy manuális idő 

szinkronizációra 

- Védettség: IP67 vagy jobb 

- Helyszíni adatkinyerés lehetősége: szabványos (kereskedelmi forgalomban kapható) kábellel 

(RS232 és/vagy USB porton) csatlakoztatott eszközre (notebook és Psion és/vagy PDA) telepített 

kezelő szoftverrel; az adatgyűjtő csatlakozója legyen robusztus kialakítású 

- Helyszíni beállítási, programozási (paraméterezési) lehetőség: mint az adatkinyerésnél 

- Energiatakarékos üzemmód: előre megadott időablakban a mérés, adattárolás és továbbítás 

idejére éledjen fel, majd kapcsoljon alvó üzemmódba 

- Az adatgyűjtő és a kommunikációs egység egymástól független legyen: javítás, csere esetén 

azokat külön lehessen kezelni 

 

 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 

1-25.) 

Jótállási feltételek: 2 év jótállás valamennyi eszközre 

Szállítási határidő: 2015. november 16. 

Egyéb követelmény: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) és (6) 

bekezdésében foglaltakra, a megjelölt típus csak a műszaki meghatározás pontosítását szolgálja. Ajánlatkérő az 

ezzel egyenértékű teljesítést is elfogadja. 

 

 

 

G. Nyomásérzékelős kútvízszint és vízhőmérséklet távmérő műszer kutakhoz 

 

Mennyiség: 



 

 

 

- 33 db 

Általános műszaki követelmények 

 

1. Érzékelők 

Vízállás: 

- Mérési pontosság: ±0,1 % FS vagy jobb 

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

- Mérés tartomány: 0-3 m, 0-5 m, 0-10 m, gyárilag beállított 

Vízhőmérséklet 

- Mérési pontosság: ±0,1 °C vagy jobb 

- Hosszú idejű stabilitás: ±0,1 °C /év vagy jobb 

- Mérési tartomány: min. 0 °C max. +30 °C  

Beépítés: legkisebb (belső) csőátmérő 89 mm 

Energia ellátás: az adatgyűjtővel egybeépítve 

Védettség: IP67 vagy jobb 

A beépítési mélységek: 

Leeresztő 

kábelhossz 

[m] 

Lélegző kábel 

(Mérési 

tartomány) 

[m] 

Darabszám 

2 m 5 m 3 

  6 m 1 

  15 m 8 

3 m 5 m 3 

4 m 5 m 3 

5 m 10 m 1 

7 m 5 m 1 

10 m 5 m 13 

 

2. Adatgyűjtők 

 

- Mérési gyakoriság: beállítható 1 óra – 24 óra között 

- Csatornák (tárolható paraméterek) száma: legalább 2 

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

- Adatformátum: a kinyert adat kompatibilis legyen a meglévő vízrajzi adatbázissal (MAHAB, 

OHM) 

- Energia ellátás: legalább 5 év működési élettartamú, terepi körülmények között (helyszínen is) 

cserélhető belső telepek; külső napelemes tápellátás lehetőségének biztosítása 

- Tárolás (raktározás) idejére a telep kímélése céljából a működés leállítható legyen 



 

 

- Működési hőmérsékleti tartomány: min.  0 °C max. +30 °C 

- Időzítő (óra) pontossága: jobb mint ± 10 perc/év 

- Legyen képes a kommunikációs egységen keresztül automatikus vagy manuális idő 

szinkronizációra 

- Védettség: IP67 vagy jobb 

- Helyszíni adatkinyerés lehetősége: szabványos (kereskedelmi forgalomban kapható) kábellel 

(RS232 és/vagy USB porton) csatlakoztatott eszközre (notebook és Psion és/vagy PDA) telepített 

kezelő szoftverrel; az adatgyűjtő csatlakozója legyen robusztus kialakítású 

- Helyszíni beállítási, programozási (paraméterezési) lehetőség: mint az adatkinyerésnél 

- Energiatakarékos üzemmód: előre megadott időablakban a mérés, adattárolás és továbbítás 

idejére éledjen fel, majd kapcsoljon alvó üzemmódba 

- Az adatgyűjtő és a kommunikációs egység egymástól független legyen: javítás, csere esetén 

azokat külön lehessen kezelni 

 

3. Kommunikációs eszközök 

- Legalább 3 csatornás modem (későbbi bővítési lehetőség) 

- Adattovábbítás: a szolgáltató GPRS hálózatán keresztül 

- Szolgáltató: minden VIZIG esetében a már meglévő szolgáltatóhoz kell kapcsolódni, ahol ilyen 

még nincs, a VIZIG-gel egyeztetett szolgáltatót kell választani. A szolgáltatókkal az 

ajánlattevőnek kell szerződést kötnie, a területileg illetékes VIZIG nevében. Az ehhez szükséges 

felhatalmazásokat a VIZIG-ek az OVF-n keresztül adják meg. A SIM kártyák beszerzése az 

ajánlattevő feladata.  

- Védettség: IP67 vagy jobb 

- Elhelyezés: max. 89 mm belső átmérőjű csőben, vagy a meglévő kútsapkában, vagy annak 

megfelelő szerkezetre történő cseréje esetén az új kútfejben, az akkumulátorral együtt. 

- Antenna: a meglévő kútsapkákba kell beépíteni. Az antenna kellő védelemmel rendelkezzen 

külső mechanikai behatás ellen (vandalizmus) a megfelelő térerősség biztosítása mellett 

- Energia ellátás: napi egyszeri kommunikáció esetén legalább 6 hónap működést biztosító, terepi 

körülmények között cserélhető akkumulátorokról, melyeket telephelyen lehet tölteni; külső 

napelemes tápellátás lehetőségének biztosítása 

- Külső, irányított antenna csatlakoztatására legyen lehetőség 

Kommunikációs GPRS egységgel kapcsolatos elvárások: 

- Ipari kivitel: IP67 vagy jobb 

- Működési hőmérsékleti tartomány: min. -20 °C max +60 °C 

- cserélhető SIM kártyás, szolgáltató független adatátviteli berendezés (mobil szolgáltatás igénybe 

vételére alkalmas) 

- A működési állapot a helyszínen vizuálisan ellenőrizhető legyen (pl. LED segítségével)  

- Az adatátviteli berendezés a terepen bekapcsolható legyen számítógép nélkül is  

- Legyen alkalmas az alábbi üzemmódokra: 

- GPRS-es adatátvitel (internetes átvitelre is), 

- GSM adathívás, 

- SMS küldés 

- A kommunikációs egységnek rendelkeznie kell olyan forgalomfelügyeleti rendszerrel, ami a 

sikertelen kapcsolatfelvétel(ek) esetén a hívások számának beállítható (órás, napi, illetve havi 

limit) korlátozásával megakadályozza a forgalmi költségek túlzott növekedését. 

- Külső akkumulátor a mobil adatátvitelhez (kapcsolathoz) 

- Belső Li elem programozási feladatokhoz 

- GPRS alapú (szélessávú adatátvitel) internetes kapcsolat (Igazgatóságonkénti APN 

kialakításával) automatikus (előre programozott) felépítése és folyamatos ellenőrzése: 

- működés PRIVÁT és PUBLIC APN hálózatokon 

- többszintű SERVER kapcsolat biztosítása 

- rendszerfelügyeleti szolgáltatások szétválasztása az adatgyűjtési fel-adatoktól 

- Programozható aktivitási üzemmódok: 

- folyamatos üzem,  

- bekapcsolás meghatározott időpont(ok)ban 

- Hatékony energia-gazdálkodás (fél éves üzem akkucsere nélkül, napi egyszeri kapcsolat esetén) 

- Programozható üzemi paraméterek: 

- bekapcsolási időpont(ok),  



 

 

- riasztási szintek (min. 4 szint) 

- Független adat és eseményrögzítő csatorna  

- Riasztások kezelése: határérték figyelés, határérték elérése esetén SMS küldés, előre 

programozott GPRS bejelentkezés 

 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 

1-25.) 

Jótállási feltételek: 2 év jótállás valamennyi eszközre 

Szállítási határidő: 2015. november 16. 

Egyéb követelmény: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) és (6) 

bekezdésében foglaltakra, a megjelölt típus csak a műszaki meghatározás pontosítását szolgálja. Ajánlatkérő az 

ezzel egyenértékű teljesítést is elfogadja. 

 

H. Nyomástávadó felszíni távmérő állomásokhoz  

 

Mennyiség: 

 

- 20 db  

 

Általános műszaki követelmények 

 

- Nyomás csatorna: 0-10m / 4-20 mA / +- 16uA; hosszú idejű stabilitás: ±0,1%/év vagy jobb 

- Hőmérséklet csatorna: -2..+30°C / 4..20mA / +- 16uA; hosszú idejű stabilitás: ±0,1%/év vagy 

jobb 

- Kábelhossz: 40 m 

Tartozékok: Csatlakozó doboz (kötődoboz) túlfeszültség-védelemmel, nullázási lehetőséggel, fordított 

bekötés elleni diódás védelemmel. 

Kísérő dokumentumok Kalibrációs bizonyítvány (mellékelve hozzá a kalibrációhoz használt eszköz 

NAT által akkreditált laboratórium által kiállított kalibrációs bizonyítványa); Műszerkísérő adatlap 

 

Szállítás helye: - Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád út 28-32.) 

Jótállási feltételek: 2 év jótállás valamennyi eszközre 

Szállítási határidő: 2015. november 16. 

Egyéb követelmény: Ajánlatkérő olyan kombinált eszközt vár, amely alkalmas nyomás és 

hőmérsékletmérésre, valamint kettős távadót tartalmaz; vagyis alkalmas mindkét paraméter egy helyen, 

egy időben való mérésére, egymástól független 4-20mA jelkimenet biztosítására.  Ajánlatkérő felhívja a 

figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) és (6) bekezdésében foglaltakra, a megjelölt típus csak a 

műszaki meghatározás pontosítását szolgálja. Ajánlatkérő az ezzel egyenértékű teljesítést is elfogadja. 

 

I. Adatkinyerő terepi készülék (tablet kategória) 

 

Mennyiség: 

 

- 60 db  

 

Általános műszaki követelmények 

 

- Operációs rendszer: WIN 8.1 vagy magasabb (pl. WIN 10) 

- Memória: legalább 2 GB memória ajánlott 



 

 

- Kijelző: minimum 8”-os (max. 10”) méret és 1280 x 800 pixel vagy 1366x768  vagy ezeknél 

nagyobb felbontással 

- Kommunikációs csatlakozó: micro és/vagy normál USB, OTG funkcióval 

- Rendelkezzen vezeték nélküli adatkapcsolattal (Bluetooth) 

- Mobil internet lehetősége (SIM kártya fogadása) 

- Rendelkezzen autós szivargyújtóról is tölthető adapterrel 

- Legalább 4-5 órás folyamatos üzemidő biztosítása egy feltöltéssel 

- Lecsatolható billentyűzettel rendelkezzen, illetve opcióként a kezelést megkönnyítő „stylus” 

(érintő ceruza) legyen hozzá 

- Rendelkezzen vízálló védőtokkal 

 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagyduna sor 

1-25.) 

Jótállási feltételek: 2 év jótállás valamennyi eszközre 

Szállítási határidő: 2015. november 16. 

Egyéb követelmény: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) és (6) 

bekezdésében foglaltakra, a megjelölt típus csak a műszaki meghatározás pontosítását szolgálja. Ajánlatkérő az 

ezzel egyenértékű teljesítést is elfogadja 

 

J. Terepi adatgyűjtő vízrajzi állomások adatkinyeréséhez, adatfeldolgozásához (notebook kategória) 

 

Mennyiség: 

 

- 26 db  

 

Általános műszaki követelmények 

 

- Kijelző mérete:  12" vagy nagyobb, esetleg FullHD, de nem nagyobb mint 14" vagy 

14,1" 

- Processzor: Intel CoreTM i5 vagy azzal egyenértékű (64 bit) 

- RAM: 4 GB vagy nagyobb 

- HDD: 256 GB vagy nagyobb 

- Soros port: minimum 1db de előny 2db soros port 

- USB aljzat: minimum 2 db USB 2.0 előny usb 3.0 

- Memória kártya aljzat: SD vagy micro SD 

- Kamera: 2 MP vagy nagyobb 

- Hálózati csatlakozó: WLAN - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot, hálózati 

kártya  (1000MBit), Bluetooth EDR 2.1 vagy nagyobb 

- Operációs rendszer:  Win 7 (64bit) vagy Windows 8.1 Professional (64 bit) 

- Egyéb szoftver:  MS office 2010 Professional (64 bit) fizetős 

- Egyéb tartozék: Hordtáska, ha nem teljes terepi 

- Védőtok (gumi, vagy silicon stb.) 

- IP besorolás: IP65 vagy 67 esetleg IP69K 

 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 

1-25.) 

Jótállási feltételek: 2 év jótállás valamennyi eszközre 

Szállítási határidő: 2015. november 16. 

Egyéb követelmény: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) és (6) 

bekezdésében foglaltakra, a megjelölt típus csak a műszaki meghatározás pontosítását szolgálja. Ajánlatkérő az 

ezzel egyenértékű teljesítést is elfogadja. 

 

K. Terepi adatgyűjtő vízrajzi állomások adatkinyeréséhez, adatfeldolgozásához (tablet kategória) 



 

 

 

Mennyiség: 

 

- 12 db  

 

Általános műszaki követelmények 

- Kijelző mérete:   multi touch kijelzővel, 11.6" vagy nagyobb, esetleg de nem 

nagyobb mint 12"  

- Processzor:  Intel CoreTM i5 vagy azzal egyenértékű (64 bit) 

- RAM:  4 GB vagy nagyobb 

- HDD:  128 GB SSD 

- Soros port:  minimum 1db 

- USB aljzat:  minimum 2 db USB 2.0 előny usb 3.0 

- Memória kártya aljzat:             SD vagy micro SD 

- Kamera:  5 MP vagy nagyobb 

- Hálózati csatlakozó:             WLAN - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot, 

Bluetooth EDR 2.1 vagy nagyobb 

- Operációs rendszer:              Windows 7 (64 bit) 

- IP besorolás:  IP65 vagy 67 esetleg IP69K 

- Egyéb tartozék:  Neoprén Védőtok (gumi, vagy silicon stb.) 

 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 

1-25.) 

Jótállási feltételek: 2 év jótállás valamennyi eszközre 

Szállítási határidő: 2015. november 16. 

Egyéb követelmény: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) és (6) 

bekezdésében foglaltakra, a megjelölt típus csak a műszaki meghatározás pontosítását szolgálja. Ajánlatkérő az 

ezzel egyenértékű teljesítést is elfogadja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (Hidrometriai mérőeszközök szállítása)  

2. részajánlati kör – Hidrometeorológiai és hordalékmintavevő 

eszközök 

 

A. Súlymérésen alapuló csapadékmérő eszköz 

 

Mennyiség: 

 

- 11 db 

Általános műszaki követelmények 

 

- A csapadékmérőnek súlyméréses elven működő mérőeszköznek kell lennie, mely képes mind 

szilárd, mind folyékony halmazállapotú csapadék mérésére.  

- A csapadékmérő felfogó felülete: 200 cm2 (szakmai indoklással és referenciával ettől eltérő 

felfogó felületű csapadékmérő is ajánlható, amennyiben az előírt pontossági, mérési 

paramétereket teljesíti) 

- Mérő elem: erőmérő cella 

- Mérő elem terhelhetőség: A mérőcellának meghibásodás nélkül el kell viselnie a mérési 

tartomány fölső határának (500 mm) 1.25 x túllépése esetén fellépő terhelést is.  

Csapadékösszeg 

- Mérési tartomány: min. 0 mm  max 500 mm 

- Mérési felbontás: 0,1 mm 

- Mérési pontosság: 0,2 mm 

- Csapadékösszegek időtartamai (kimenet, átlagolás): 10 perc 

Csapadékintenzitás 

- Mérési tartomány: min. 0 mm/h max. 2000 mm/h 

- Mérési felbontás: 1 mm/h 

- Mérési pontosság: ± 5% 

Egyéb előírások 

- A csapadékmérőnek beépített buborékos vízszintezővel (szelencés libellával) kell rendelkeznie. 

A vízszintes pozicionálásához 3 pontos szintezési beállítási lehetőség szükséges. A csapadékmérő 

felfogó felületének teljesen vízszintes pozícióban kell lennie.  

- Karimafűtés, intelligens szabályozással (kis teljesítménnyel, egy adott alacsony hőmérséklet alatt 

bekapcsolva) megakadályozva a szilárd csapadék felhalmozódását a karimán. 

- A csapadékmérő fagyálló használata nélkül fog működni. A csapadékmérő ürítése manuális 

módon történik (vagy a tartályban lévő víz kiöntésével, vagy a tartály alján elhelyezett csap 

segítségével).   

- A csapadékmérőnek ki kell küszöbölnie a szél által okozott mérési bizonytalanságokat, az idegen 

tárgyak (nem csapadék) által okozott hirtelen tömegnövekedést, és kompenzálnia kell a párolgási 

veszteséget. 

- Az erőmérő cellának hőmérséklet kompenzáltnak kell lennie. 

- A csapadékmérőnek 2 ponton kalibrálhatónak kell lennie. A kalibrálás szabványos súlyokkal 

történik (200 gr, és 1000 gr, vagy ettől eltérő súllyal történő kalibrálás esetén az OMSZ részére 

kalibráló súlyok szállítása szükséges). 

- A kalibrálás szoftveres módon történik, soros vonalon. 



 

 

 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 

1-25.) 

Jótállási feltételek: 2 év jótállás valamennyi eszközre 

Szállítási határidő: 2015. november 16. 

Egyéb követelmény: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) és (6) 

bekezdésében foglaltakra, a megjelölt típus csak a műszaki meghatározás pontosítását szolgálja. Ajánlatkérő az 

ezzel egyenértékű teljesítést is elfogadja. 

 

B. Talajnedvesség érzékelő 

 

Mennyiség: 

 

- 4 db 

 

Általános műszaki követelmények 

- Intelligens érzékelő talajnedvesség mérésre, 1-6 nedvességérzékelő blokk (pl. Delhorst, 

WaterMark,stb.) fogadására és érzékelésére. 

Műszaki követelmények  

- Méréstartomány: 0 - 100 %/-37 - 3050 hPa 

- Felbontás: 0,1 % / 0,1 hPa 

- Pontosság: 4 % FSR 

- Beállási idő: 30 perc 

Egyéb követelmények 

- Tápellátás: 8-15 V / 1mA átlag, 10 mA max. 

- Adatkimenet: Digitális RS-485 vagy RS-232 

- Kommunikáció: System-6 és/vagy MODBUS RTU vagy ezekkel egyenértékű protokoll 

Túlfeszültség-védelem: 

- +/- 6,7V 600W@1msec (adatvonalak)  

- +/- 17,1V 600W@1msec (tápvonal) 

 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 

1-25.) 

Jótállási feltételek: 2 év jótállás valamennyi eszközre 

Szállítási határidő: 2015. november 16. 

Egyéb követelmény: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) és (6) 

bekezdésében foglaltakra, a megjelölt típus csak a műszaki meghatározás pontosítását szolgálja. Ajánlatkérő az 

ezzel egyenértékű teljesítést is elfogadja. 

 

 

C. Hellmann rendszerű csapadékmérőhöz szabvány menzura műszer 

 

Mennyiség: 

 

- 15 db 

 

Általános műszaki követelmények 

 

- Talpas üveghenger a 200 cm2 felületű csapadékmérőkhöz 

- 10 mm csapadék mérésére alkalmas (200 cm3 felel meg 10 mm csapadéknak) 



 

 

- Alul tölcsér alakúra szűkítve, tetején kiöntés könnyítő 

- Magasság: 26 cm 

- Átmérő belső: 4,4 cm 

- Pontosság, beosztás 0,1 mm  

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 

1-25.) 

Jótállási feltételek: 2 év jótállás valamennyi eszközre 

Szállítási határidő: 2015. november 16. 

Egyéb követelmény: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) és (6) 

bekezdésében foglaltakra, a megjelölt típus csak a műszaki meghatározás pontosítását szolgálja. Ajánlatkérő az 

ezzel egyenértékű teljesítést is elfogadja. 

 

D. Mérleges hóvastagság- és hóvízegyenérték mérő (1 karú mérleggel) 

 

Mennyiség: 

 

- 15 db 

Mintavevő henger műszaki követelmények 

- Nem rozsdásodó anyagból, egyik végén fogazott vágóéllel, a másik vége levehető zárósapkával.  

- Magasság: 60 cm 

- Belső átmérő: 8 cm 

- Keresztmetszet: 50 cm2 

- A henger oldalán 0 – 60 cm centiméterenként beosztás a vágóél síkjától kezdve  

Egykarú mérleg műszaki követelmények 

- Nem rozsdásodó anyagból készült 

- Részei: mérlegkar (mozgatható csúszó súly, mérlegnyelv, ék, akasztóhorog) mérlegfüggesztő 

- Hossza: 45 cm 

- Pontosság 1 mm 

Tartozékok 

- Kis lapát, fogazott 10*10 cm + nyél 

- Hordzsák 

 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 

1-25.) 

Jótállási feltételek: 2 év jótállás valamennyi eszközre 

Szállítási határidő: 2015. november 16. 

Egyéb követelmény: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) és (6) 

bekezdésében foglaltakra, a megjelölt típus csak a műszaki meghatározás pontosítását szolgálja. Ajánlatkérő az 

ezzel egyenértékű teljesítést is elfogadja. 

 

E. Szélirány és szélsebesség érzékelő 

 

Mennyiség: 

 

- 3 db 

 
Általános leírás 

Az intelligens érzékelő szél irányt és sebességet mér. Kanalas anemométer és szélzászló külön házban 

helyezkedik el. Az anemométer házában infravörös opto-szaggató (chopper) aszélsebességgel arányos 



 

 

frekvenciájú négyszögjelet ad le,míg a szélzászló házában elhelyezett tér érzékelő 1°-osfelbontással 

határozza meg az aktuális irányt. 

Műszaki követelmények szélsebességmérésre 

- Méréstartomány: min. 0,4 1 m/s  max. 75 m/s 

- Felbontás: 0,1 m/s 

- Pontosság: 0,5 m/s 

- Indulási küszöbszint: 0,4 m/s 

Műszaki követelmények szélirány mérésre 

- Méréstartomány: 0 -360° 

- Felbontás: 1° 

- Pontosság: ±2 ° FSR 

- Indulási küszöbszint: 0,3 m/s 

Egyéb követelmények 

- Tápellátás: 8-15 V / 1mA átlag, 10 mA max. 

- Adatkimenet: Digitális RS-485 vagy RS-232 

- Kommunikáció: System-6 és/vagy MODBUS RTU vagy ezekkel egyenértékű protokoll 

Túlfeszültség-védelem: 
- +/- 6,7V 600W@1msec (adatvonalak) 

- +/- 17,1V 600W@1msec (tápvonal) 

 

Szállítás helye: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Vízrajzi Mérőközpont (Budapest, 1211 Nagydunasor 

1-25.) 

Jótállási feltételek: 2 év jótállás valamennyi eszközre 

Szállítási határidő: 2015. november 16. 

Egyéb követelmény: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) és (6) 

bekezdésében foglaltakra, a megjelölt típus csak a műszaki meghatározás pontosítását szolgálja. Ajánlatkérő az 

ezzel egyenértékű teljesítést is elfogadja. 

 

F. Hőmérséklet és légnedvesség mérő 

 

Mennyiség: 

 

- 1 db 

 
Léghőmérséklet mérés  

- Mérési tartomány: min. -40 °C max. +60 ºC 

- Mérési pontosság: ± 0,2 ºC (a teljes tartományra, csak a mérőeszköz hibája) 

- Mérési pontosság: ± 0,5 ºC (teljes rendszerre, beleértve a mérőeszközt, árnyékoló shield-et és 

adatgyűjtőt is) 

- Mérési felbontás: ± 0,1 ºC 

- Mérő elem: 1/5 DIN pontossági osztályú, class A, Pt100 (IEC 751) 

- Mérőáram: max. 1 mA (az önmelegedés csökkentése érdekében csak a mérés idejére 

- A javíthatóság miatt a mérőeszköz részegységeinek önállóan cserélhetőnek kell lenniük (így a 

Pt100nak is).  

- Az önálló Pt100 alapú mérőeszközt védeni kell a mechanikai sérülésekkel szemben, oly módon, 

hogy köré könnyen leszerelhető rácsos védőszerkezetet kell kialakítani. 

- Amennyiben a Pt100 és a mérő elektronika nincs egybeépítve, akkor 4 vezetékes mérési elvet 

kell alkalmazni az elektronika, és a szenzor között. 

- Az OMSZ Műszerkalibráló Laboratóriuma önállóan is tudja ellenőrizni a Pt100 hőellenállást, 

vagy érzékelővel egybeépített konstrukció esetén 0-1 V-os jelet vár, vagy szoftveresen soros 

(RS232) vonalon fogadja az adatokat. 

- kábelhossz: 40 m 

- adatgyűjtő tápfeszültsége: 12 VDC 

Relatív páratartalom mérés  
- Mérési tartomány: min. % 0  max. 100 % 

- Mérési pontosság: ± 3 % (beleértve a nemlinearitást, és az ismételhetőséget) 



 

 

- Mérési felbontás: 1% 

- Hosszú idejű stabilitás: kevesebb, mint 3 % RH /év 

- Hőmérsékletfüggés: 0,05 % RH / ºC 

- A relatív páratartalom mérő szenzor és a külvilág közé porszűrő elhelyezése szükséges, a szűrőt 

könnyen leszerelhető rácsos tartószerkezet védi a mechanikai sérülésekkel szemben. 

- A relatív páratartalom mérőnek szoftveresen kalibrálhatónak kell lennie, a kalibrálás idejére a 

korrekciónak kikapcsolhatónak kell lennie. 

- Kalibrálási pontok 10 és 90 %. Ezeken a pontokon elvégezve a mérést, majd a mérési 

eredményeket szoftveresen beadva a mérőeszköznek (vagy adatgyűjtőnek) a mérőeszköznek 

magától kell kiszámolnia a kalibrációs görbét, és illesztést, hogy a mérési eredmények 

megegyezzenek a referencia által mért eredményekkel.  

- A relatív páratartalom mérésnek hőmérséklet kompenzáltnak kell lennie. 

- Az OMSZ Műszerkalibráló Laboratóriuma a relatív páratartalom mérő kimeneteként a 

kalibráláshoz 0-1 V-os jelet vár, vagy digitális információkat soros vonalon.  
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G. Hóvízegyenérték mérő elektronika 

 

Mennyiség: 

 

- 2 db 

Általános műszaki követelmények 

- a súlymérés elvén alapuló, nyomásmérő cella (egy membrán) 

- Mérési tartomány: 0–500 kg 

- mérete kb. 10x20x5 cm 

- 4-20 mA-es kivezetés (Weston-híd, ellenállás mérés) 

- stabil tápfeszültséget biztosító tápegység biztosítása szükséges 

- A szenzor kültéri kialakítású, legalább IP 66 tokozású. 

- Az elektronika védett, zárt helyen (épületben, műszerszekrényben) van, általános védelem 

elegendő 
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H. Elektronikus párolgásmérő  

 

Mennyiség: 

- 4 db 



 

 

 

Általános leírás 

- A párolgásmérő kádak elektronikus kiegészítésére a vízszintet nyomásmérő segítségével méri. 

Az aktuális vízhőmérséklet is regisztrálásra kerül 0,2 °C-os pontossággal. 

Hőmérsékletmérés  

- Méréstartomány: min. -4 °C max.+70 °C 

- Felbontás: 0,1°C 

- Pontosság: 0,2 °C FSR 

Vízszint mérés 

- Méréstartomány: 0-200mm 

- Felbontás: 0,1mm 

- Pontosság: 0,1mm 

Egyéb követelmények 

- Tápellátás: 8-15 V / 1mA átlag, 10 mA max. 

- Adatkimenet:  Digitális RS-485 vagy RS-232 

- Kommunikáció: System-6 és/vagy MODBUS RTU vagy ezekkel egyenértékű protokoll 

Túlfeszültség-védelem: 
- +/- 6,7V 600W@1msec (adatvonalak) 

- +/- 17,1V 600W@1msec (tápvonal) 
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I. Hordozható vízminta elemző műszer a lebegtetett hordalék szemösszetételének meghatározására  

 

Mennyiség: 

- 4  11 db 

 
Műszaki követelmények 

- vízminták lézeres elven működő hordalékelemzésére alkalmas 

- szemösszetételi görbét adja eredményül 

- térfogatarányban közli az eredményeket, a hordaléktöménység abból számítható 

- 1,25-250 μm szemcseméret tartomány 

- beépített keverőedény 

- kisméretű doboz, könnyen szállítható 

- érintőképernyő 

- tölthető akkumulátor 

Segédberendezések, alkatrészek  

- A szállítási terjedelemnek (és így az ajánlati árnak is) tartalmaznia kell a műszerek 

működtetéséhez szükséges minden segédberendezést, alkatrészt, tartozékot. Az ajánlatkérő 

előírja, hogy az ajánlattevő ezeket a segédberendezéseket, alkatrészeket, tartozékokat is jelölje 

meg és mutassa be az ajánlatában. Az ajánlattevő feladata a berendezés működtetéséhez 

szükséges kompatibilis segédberendezések, alkatrészek és tartozékok leszállítása is.  

- A teljesítés során mellékelendők továbbá: a műszerek rendeltetését, műszaki paramétereit, 

megfelelőségét tanúsító okmányok és használati útmutatók.  

Általános előírások: 

- Az ajánlati árnak tartalmaznia kell: a helyszínre szállítást, csomagolási költségeket, 

segédberendezések, alkatrészek, tartozékok árát, a származási országban alkalmazott és az 



 

 

ajánlati árba számítandó minden adót és járulékot (ide nem értve a Magyarországon alkalmazott 

általános forgalmi adót) 

- A megajánlott műszereknek származási bizonylattal, angol és/vagy magyar nyelvű útmutatóval, 

illetve a szükséges szakhatósági engedélyekkel kell rendelkeznie, a vonatkozó szabványoknak 

meg kell felelnie, megfelelőségi nyilatkozattal (CE jelöléssel) kell rendelkeznie, és feleljen meg 

a vonatkozó Európai Uniós előírásoknak.  

- Az ajánlatkérő csak új, nem használt műszereket fogad el. 

Különös előírások: 

- Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatban mutassa be az általa megajánlott 

műszereket (a berendezés típusának megjelölésével), főbb műszaki paramétereinek 

meghatározásával műszaki leírás és/vagy prospektus csatolásával. Az ajánlattevő által 

megajánlott berendezésnek teljesíteni kell azokat a minimális követelményeket, amiket az 

ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott. 
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J. Közvetlen és laboratóriumi mérésre alkalmas lebegtetett hordalék szemösszetétel elemző műszer 

 

Mennyiség: 

- 11 4 db 

 
Műszaki követelmények 

- vízminták lézeres elven működő hordalékelemzésére alkalmas 

- közvetlen mérésre is alkalmas (vízbe helyezhető) 

- szemösszetételi görbét adja eredményül 

- térfogatarányban közli az eredményeket, a hordaléktöménység abból számítható 

- 1,25-250 μm szemcseméret tartomány 

- beépített memória 

- önálló és számítógéphez kapcsolt üzemmódban is használható 

- mélységmérő és hőmérsékletmérő szenzorral felszerelt 

- belső és külső elektromos ellátás 

- laboratóriumi elemzéshez alkalmas mérő- és keverőedényekkel van ellátva 

- nagy hordaléktöménység mérésre is alkalmas 

Segédberendezések, alkatrészek  

- A szállítási terjedelemnek (és így az ajánlati árnak is) tartalmaznia kell a műszerek 

működtetéséhez szükséges minden segédberendezést, alkatrészt, tartozékot. Az ajánlatkérő 

előírja, hogy az ajánlattevő ezeket a segédberendezéseket, alkatrészeket, tartozékokat is jelölje 

meg és mutassa be az ajánlatában. Az ajánlattevő feladata a berendezés működtetéséhez 

szükséges kompatibilis segédberendezések, alkatrészek és tartozékok leszállítása is.  

- A teljesítés során mellékelendők továbbá: a műszerek rendeltetését, műszaki paramétereit, 

megfelelőségét tanúsító okmányok és használati útmutatók.  

Általános előírások: 

- Az ajánlati árnak tartalmaznia kell: a helyszínre szállítást, csomagolási költségeket, 

segédberendezések, alkatrészek, tartozékok árát, a származási országban alkalmazott és az 

ajánlati árba számítandó minden adót és járulékot (ide nem értve a Magyarországon alkalmazott 

általános forgalmi adót)- 

- A megajánlott műszereknek származási bizonylattal, angol és/vagy magyar nyelvű útmutatóval, 

illetve a szükséges szakhatósági engedélyekkel kell rendelkeznie, a vonatkozó szabványoknak 

meg kell felelnie, megfelelőségi nyilatkozattal (CE jelöléssel) kell rendelkeznie, és feleljen meg 

a vonatkozó Európai Uniós előírásoknak.  



 

 

- Az ajánlatkérő csak új, nem használt műszereket fogad el. 

Különös előírások: 
- Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatban mutassa be az általa megajánlott 

műszereket (a berendezés típusának megjelölésével), főbb műszaki paramétereinek 

meghatározásával műszaki leírás és/vagy prospektus csatolásával. Az ajánlattevő által 

megajánlott berendezésnek teljesíteni kell azokat a minimális követelményeket, amiket az 

ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott. 
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K. Mérőcsónakra szerelhető vízmintavevő 

 

Mennyiség: 

- 13 db 

 
Műszaki követelmények 

- Áramvonalas kialakítás 

- Távirányítóval nyitható és zárható mintavevő orr 

- Súlya min. 40 kg 

- Mérőcsónakra szerelhető 

Segédberendezések, alkatrészek  

- A szállítási terjedelemnek (és így az ajánlati árnak is) tartalmaznia kell a műszerek 

működtetéséhez szükséges minden segédberendezést, alkatrészt, tartozékot. Az ajánlatkérő 

előírja, hogy az ajánlattevő ezeket a segédberendezéseket, alkatrészeket, tartozékokat is jelölje 

meg és mutassa be az ajánlatában. Az ajánlattevő feladata a berendezés működtetéséhez 

szükséges kompatibilis segédberendezések, alkatrészek és tartozékok leszállítása is.  

- A teljesítés során mellékelendők továbbá: a műszerek rendeltetését, műszaki paramétereit, 

megfelelőségét tanúsító okmányok és használati útmutatók.  

Általános előírások 
- Az ajánlati árnak tartalmaznia kell: a helyszínre szállítást, csomagolási költségeket, 

segédberendezések, alkatrészek, tartozékok árát, a származási országban alkalmazott és az 

ajánlati árba számítandó minden adót és járulékot (ide nem értve a Magyarországon alkalmazott 

általános forgalmi adót) 

- A megajánlott műszerek származási bizonylattal, angol és/vagy magyar nyelvű útmutatóval, 

illetve a szükséges szakhatósági engedélyekkel kell rendelkeznie, a vonatkozó szabványoknak 

meg kell felelnie, megfelelőségi nyilatkozattal (CE jelöléssel) kell rendelkeznie, és feleljen meg 

a vonatkozó Európai Uniós előírásoknak.  

- Az ajánlatkérő csak új, nem használt műszereket fogad el. 

Különös előírások 
- Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatban mutassa be az általa megajánlott 

műszereket (a berendezés típusának megjelölésével), főbb műszaki paramétereinek 

meghatározásával műszaki leírás és/vagy prospektus csatolásával. Az ajánlattevő által 

megajánlott berendezésnek teljesíteni kell azokat a minimális követelményeket, amiket az 

ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott. 
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L. Optikai elven működő szenzorok kiegészítő mérésekhez 

 

Mennyiség: 

- 11 db 

 

Műszaki követelmények 

- Terepi méréseknél alkalmazható 

- Kisméretű (0,5 m-nél nem hosszabb), könnyen mozgatható kialakítás 

- Hőmérsékletmérés (legalább -5 és 50 °C között, +-0,2 °C pontossággal) 

- Sótartalommérés (legalább 0 és 50 g/l vezetőképességből számított tartományban) 

- Vezetőképesség mérés (legalább 0 és 100 mS/cm között, +-0,5% vagy 1µS/cm pontossággal) 

- pH mérés (legalább 0 és 14 pH, +- 0,2 pH pontossággal) 

- Zavarosságmérés(legalább 0 és 4000 FNU, +- 5%-os pontossággal) 

- rendelkezzen kijelző és kezelő egységgel, de legyen alkalmas önálló (stand alone) módban is 

mérést végezni 

Segédberendezések, alkatrészek  

- A szállítási terjedelemnek (és így az ajánlati árnak is) tartalmaznia kell a műszerek 

működtetéséhez szükséges minden segédberendezést, alkatrészt, tartozékot (a műszerek 

rendelkezzenek 10 m hosszú szondakábelekkel). Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő 

ezeket a segédberendezéseket, alkatrészeket, tartozékokat is jelölje meg és mutassa be az 

ajánlatában. Az ajánlattevő feladata a berendezés működtetéséhez szükséges kompatibilis 

segédberendezések, alkatrészek és tartozékok leszállítása is.  

- A teljesítés során mellékelendők továbbá: a műszerek rendeltetését, műszaki paramétereit, 

megfelelőségét tanúsító okmányok és használati útmutatók.  

Általános előírások 

- Az ajánlati árnak tartalmaznia kell: a helyszínre szállítást, csomagolási költségeket, 

segédberendezések, alkatrészek, tartozékok árát, a származási országban alkalmazott és az 

ajánlati árba számítandó minden adót és járulékot (ide nem értve a Magyarországon alkalmazott 

általános forgalmi adót). 

- A megajánlott műszerek származási bizonylattal, angol és/vagy magyar nyelvű útmutatóval, 

illetve a szükséges szakhatósági engedélyekkel kell rendelkeznie, a vonatkozó szabványoknak 

meg kell felelnie, megfelelőségi nyilatkozattal (CE jelöléssel) kell rendelkeznie, és feleljen meg 

a vonatkozó Európai Uniós előírásoknak.  

- Az ajánlatkérő csak új, nem használt műszereket fogad el. 

Különös előírások 

- Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatban mutassa be az általa megajánlott 

műszereket (a berendezés típusának megjelölésével), főbb műszaki paramétereinek 

meghatározásával műszaki leírás és/vagy prospektus csatolásával. Az ajánlattevő által 

megajánlott berendezésnek teljesíteni kell azokat a minimális követelményeket, amiket az 

ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott. 
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(Hidrometriai mérőeszközök szállítása)  

3. részajánlati kör – Vízállás és vízhozammérő eszközök  

 

A. ADCP szélessávú Doppler ultrahangos vízhozammérő rendszer trimarán testtel 

 

Mennyiség: 

- 12 db 

 

Műszaki követelmények 

ADCP szélessávú Doppleren és fáziseltoláson alapuló vízhozam és mederfelmérő rendszer, 

hordalékfeldolgozó szoftverrel: 

- A berendezés alkalmas legyen vízhozammérés mellett mederfelvételre is 

- Vízsebesség mérési tartománya 0,4 m és 50  40 m. 

- Lapos, nem konvex, függőleges elrendezésű, fáziseltoláson vagy Janus elrendezésű ADCP 

alapuló fejegységgel felszerelt legyen 

- Sebességmérés 0,2-0,4 - 60 40 m, Szélessávú jelfeldolgozás szerint továbbá 100m-es mélységből 

is lehessen pontos adatokat gyűjteni 

- Mederkövetés 0,4 – 100m  40 m, Szélessávon alapuló legyen 

- Felbontás 1 mm 

- Automatikus cella méret elrendezés - kiosztás és mérés egy szelvényen és függélyeken belül 

mélység és sebességmérés függvényében  

- A mérőfejhez illesztett, legalább 5m/s áramlási sebességig használható úszótest (pl. 

trimarán) 

- Trimarán összehajtható test elrendezés 

- maximális cellaszám 20-200  100 db vagy több cella de spec. esetekben Min. 160 db cella 

kiosztás 

- A mérőrendszer adatfeldolgozásához szükséges szoftvercsomagot szállítani kell. Oda-vissza 

kompatibilis legyen Aquavision VISEA modulokkal 

- Alkalmas legyen adatgyűjtésre az ágazatban bevezettet adatkinyerő szoftverekkel (Winriver, pl. 

Hozam) 

- Az állóhajós vízhozam-méréshez szükséges szoftvercsomagot szállítani kell Kompatibilis 

legyen az ágazatban bevezettet korábbi verziószámú SxS Pro 1.10 szoftverrel 

- 16 MB belső memória 

- Adatfrissítés ráta 1 Hz 

- Maximális cella méret 80 cm 

- tudja kezelni az NMEA 0183 formátumot, valamint lehetőség legyen egy adatcsomagban a GPS 

és vízhozammérő adatait átküldeni Bluetooth-on vagy nem engedélyköteles rádiókapcsolaton 

keresztül 

- adatátvitel Ipari Bluetooth vagy nem engedélyköteles rádió rs232/USB kapcsolattal és kábellel 

is 



 

 

- külső mélységmérőt tudja kezelni , vagy rendelkezzen beépített mélységmérővel 

- külső irányzékot tudja kezelni, vagy rendelkezzen beépített irányzékkal 

- A műszer szolgáltassa a hordalékméréshez szükséges adatokat szállítani kell hozzá a 

lebegtetett hordalék meghatározására alkalmas szoftvert is 
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B. Mini ADCP szélessávú Doppler ultrahangos vízhozammérő rendszer trimarán testtel 

 

Mennyiség: 

- 13 db 

 

Műszaki követelmények 

ADCP szélessávú Doppler jelfeldolgozáson alapuló vízhozam és mederfelmérő rendszer, 

hordalékfeldolgozó szoftverrel: 

- A berendezés alkalmas legyen vízhozammérés mellett mederfelvételre is 

- Mérési tartománya 0,2 - 7 m 

- Felbontás 1 mm 

- Holttér 3 cm 

- Normál szelvényezésben (Szélessávú jelfeldolgozás) Mode 12 

- Nagy felbontású üzemmódban (Szélessávú jelfeldolgozás) Mode 13 

- Szélessávú függőleges elrendezésű, konvex fejegységgel felszerelt legyen, valamint a fejegység 

külön választható legyen az elektronikai háztól 

- Mini katamarán test elrendezéssel 

- Oda-vissza kompatibilis legyen Aquavision VISEA modullal 

- Alkalmas legyen adatgyűjtésre az ágazatban bevezettet adatkinyerő szoftverekkel (Winriver, 

Hozam) 

- Kompatibilis legyen az ágazatban bevezettet korábbi verziószámú SxS Pro 1.10 szoftverrel 

- tudja kezelni az NMEA 0183 formátumot, valamint lehetőség legyen egy adatcsomagban a GPS 

és vízhozammérő adatait átküldeni Bluetooth-on keresztül 

- adatátvitel Ipari Bluetooth rs232/USB kapcsolattal 

- külső mélységmérőt tudja kezelni 

- külső irányzékot tudja kezelni 
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C. Rögzített (beépíthető) vízsebesség/vízhozammérő eszköz 

 

Mennyiség: 



 

 

- 1 db 

 

Műszaki követelmények 

Rögzített (beépíthető) vízsebesség/vízhozammérő eszköz H-ADCP szélessávú Doppler és 

fáziseltoláson alapuló vízhozam és mederfelmérő rendszer, hordalékfeldolgozó szoftverrel: 

- A berendezés alkalmas legyen vízsebesség mérés mellett szelvény alak és sebesség kalibrálási 

egyenletek elfogadására 

- Vízsebesség mérés a fejegységtől számított 1-20 méteres vagy 1,5-25 méteres távolságban 
Vízsebesség mérési tartománya 1 méteres távolságtól induljon és 25 méteresnél nagyobb 

távolságból is lehessen pontos sebesség adatokat gyűjteni. 

- Konvex, vízszintes elrendezésű, fejegységgel felszerelt legyen 

- Vízsebesség mérés a fejegységtől számított 1-20 méteres vagy 1,5-25 méteres távolságban 
Sebességmérés 1 -25 m, Szélessávon alapuló legyen 

- Felbontás 1 mm 

- Automatikus és manuális cella méret elrendezés - kiosztás és mérés egy szelvényen belül mélység 

és sebességmérés függvényében  

- Legalább 10 db cella kiosztható legyen 1-128 db cella de speciális esetekben Min. 100 db cella 

kiosztható legyen 

- A mérőrendszer adatfeldolgozásához szükséges szoftvercsomagot szállítani kell Oda-vissza 

kompatibilis legyen Aquavision VISEA modulokkal 

- kompatibilis legyen az AreaComp 2 területszámító segédprogrammal 

- A mérőrendszer adatkinyeréséhez szükséges szoftvercsomagot szállítani kell Alkalmas 

legyen adatgyűjtésre az ágazatban bevezettet adatkinyerő szoftverrel WINH-ADCP 

- A mérőrendszerhez szükséges diagnosztikai szoftvercsomagot szállítani kell Kompatibilis 

legyen az ágazatban bevezettet korábbi verziószámú BBTalk diagnosztikai szoftverrel 

- 16mb belső memória 

- Adatfrissítés ráta 1HZ 

- tudja kezelni az SDI-12,RS-232,RS-422-485 protokollokat 

- tudjon saját maga vízhozamot,területet,sebességet számolni a fejbe beépített célszámítógéppel 

- adatátvitel Ipari kábeles kapcsolattal 

- Beépített nyomás és akusztikus mélységmérővel rendelkezzen 

 

Modemmel egybeépített speciális hidrográfiai adatgyűjtő rendszer, beépített programozási 

lehetőséggel: 

- A berendezés alkalmas legyen vízsebesség mérés mellett szelvény alak és sebesség 

 kalibrálási egyenletek elfogadására 

- Vízsebesség mérési tartománya határtalan 

- rendelkezzen USB és soros porttal 

- rendelkezzen SDI-12, RS-485 (SDI-12),RS232 bemenetekkel 

- A mérőrendszerhez szükséges diagnosztikai és kiolvasó szoftvercsomagot szállítani kell 
Kompatibilis legyen az ágazatban bevezettet korábbi verziószámú Datalogger és Prodis 

diagnosztikai és kiolvasó szoftverrel 

- tudjon saját maga vízhozamot,területet,sebességet számolni az adatgyűjtőbe beépített 

célszámítógéppel 

- Alkalmas legyen 1 db data simkártyával GPRS és GSM szervizhívásokat végrehajtani lefagyás 

nélkül 

- távolról szoftverfrissítést végrehajtani GSM hálózaton keresztül 

- kompatibilis legyen Erco&Gener modemekkel 

- Analóg-bemenetek (konfigurálhatóak legyenek): 50mV / 1,25V, 5 V / 10 V, 0 – 20 mA / 4 – 20 

mA, Pt 100, Poti 5K, galván kcs.,  

- Analóg-kimenetek (konfigurálhatóak legyenek): 4...20mA 

- IP-Kommunikációs elvárások   

- beépített TCP/IP-Stack (HTTP, FTP, SMTP, SNTP) 

- GPRS, Ethernet/DSL, PPP   WI-FI 

- Integrált Webszerver   



 

 

- titkosított adatátvitel  SSL/TLS (HTTPS)   

- Integrált GSM/GPRS-Modem     

- Operációs rendszer   

- Minimális áramfogyasztás érdekében fejlett energiagazdálkodási program Óraszinkronizáció

 NTP (Network Time Protocol)  

- Működés. 10… 16 9… 28 V DC (typ. 12 V DC) 

- Áramfelvétel: aktív: 50 mA tipikus Áramfelvétel: Alvó: < 250 μA; Impulzus aktív < 10 mA;  

Aktív állapotban: ca. 25 mA … max. 400 mA   

- Belső körgyűrűs memória: 4 MB   
- Státuszjelző LED-ek Beépített kijelzővel legyen felszerelve Dot-Matrix (122 x 32 Pixel) és 

LED-es háttérvilágítással 

- Egyszerű programozás nyomd és tekerd funkciógomb 

- Led-es állapotjelzők 

- Hőmérsékleti határok: Üzemben min. – 40 °C max +70 60 °C; Tárolás min. – 50 °C max +80 85 

°C 

 

Kiegészítő tartozékok 

- Minden olyan tartozék, kiegészítő elem, ami a rendeltetésszerű működéshez szükséges, pl.: 

- Rögzítéshez szükséges szerkezetek, elemek rozsdamentes anyagból.  

- Energiaellátáshoz/kommunikációhoz szükséges kábelek, csatlakozók, dobozok 
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D. GPS műszercsomag vízhozamméréshez (ADCP-hez) 

 

Mennyiség: 

- 12 db 

 

Műszaki követelmények 

- Terepi munkára alkalmas geodéziai GPS műszer, mely azonnali, nagy pontosságú RTK mérésre 

alkalmas és utófeldolgozás nélküli mérési lehetőséget biztosít. 

- A GSM alapon vett korrekciót biztosító 3G modem preferáltan a kontrollerben helyezkedik el 

(ekkor erősítő antenna is biztosítandó hozzá), de egybeépítve is lehet a vevőegységgel (fej) 

- A teljes műszeregységnek ütés-, por –és vízálló hordtáskát kell biztosítani 

- A műszert FÖMI K-GEO Kalibráló Laboratórium által kiadott tanúsítvánnyal kell szállítani. 

- A kontroller eszköz Windows 7 vagy fejlettebb operációs rendszerrel kompatibilisnek és 

közvetlenül csatlakoztathatónak kell lennie, ellenkező esetben az adatkinyerésre külön asztali 

gépre telepíthető szoftvert/illesztőprogramot kell biztosítani és a csatoló interfészt. 

- A kontroller egységet a vevő egységgel közös rúdra kell tudni szerelni, az ehhez szükséges 

szerelőrészeknek a szett részét kell képeznie. 

- Az ajánlat tartalmazza a helyszíni kiszállítást, beüzemelést, oktatás az eszközökhöz, 

szoftverekhez  

Szükséges műszaki követelmények a GPS szenzorra vonatkozóan: 

- L1 frekvencia, kódmérés, legalább 12 csatorna párhuzamos észlelése, 

- WAAS, EGNOS, stb, korrekciós vételi lehetőség, leglaább 2 párhuzamos csatornán 

- legalább 1 Hz pozíciófrissítés 

- DGPS pontosság: legalább 60 cm vízszintes értelemben 



 

 

- L1 RTK lehetőség 

- külső precíziós antenna 

Szükséges műszaki követelmények a GPS kommunikációjára vonatkozóan: 

- Bluetooth legalább 300 m hatótávolság 

- kábel kapcsolat: RS232C, USB 

- adatátvitel: NMEA183, bináris (soros, usb vagy bluetooth kimeneten) 

- nyers adatok: bináris és RINEX 

- korrekciós protokoll: RTCM SC-104 

Szükséges műszaki követelmények a GPS külső tulajdonságaira vonatkozóan: 

- Vízállóság: IP67 vagy jobb 

- Cserélhető Li-Ion akku, legalább 15 óra üzemidő 

- Állapotjelző ledek: Power, GPS, DGPS, Bluetooth, akku töltöttség 

Szükséges műszaki követelmények a GPS tartozékaira vonatkozóan: 

- külső precíziós antenna, kábellel 

- 2 db Li-Ion akku csomag (beépített és tartalék) 

- hálózati és autós töltő 
- hordtáska 
- USB kábel 

- soros kábel 
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E. Szelvénykötél átfeszítő csörlő 

 

Mennyiség: 

- 1 db 

 

Műszaki követelmények 

 

- Teherbírás: 100 kg 

- Kötélhossz: legalább 50 m legfeljebb 60 m 

- Maximális önsúly: 20 kg  

Egyéb paraméterek, szempontok:  

- Kompakt kivitelű, kézzel mozgatható (1-2 fő), szállítható sodronyköteles csörlő szükséges 

kilincsművel, talajhoz lerögzítést biztosító keretre szerelve, leszúró tüskés rögzítéssel. A tüskék 

kézi leszúrását és kihúzását biztosító kialakításával kell megoldani.  

- A kötélvég kialakítása: emelőkampós legyen.  

- Rögzítő kereten legyenek a biztonságos kézi mozgatást lehetővé tévő, emelő/hordozó fülek.  

- Csévélőkar visszaforgás gátlóval szerelt legyen.  

- A kötél 1 m-ként számozott, 0,5 m-ként szám nélküli hosszjelző rásajtolt számlappal ellátott 

legyen.  

- A csörlő megfelelőségének igazolásához terhelési próba bizonyítvány szükséges. 
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F. Indukciós sebességmérő készlet 

 

Mennyiség: 

- 3 készlet 

 

Műszaki követelmények 

- Kompakt és könnyű érzékelő, mozgó, mechanikus részek nélkül- kis fenntartási igény 

- automatikus vagy kézi mélység és bemerülés mérés automatikus mélység és bemerülés mérés 

(választható) 

- automatikus adatrögzítés – egy személlyel elvégezhető a mérés, rövid idő alatt 

- egyéb: Mágneses-indukciós vagy akusztikus doppler sebességmérő eszköz, amely folyamok, 

kisebb folyók, kanálisok mérésére használható. Alacsony karbantartás igényű eszköz, 

amely egy kompakt, könnyű érzékelőből és egy masszív kéziegységből kell, hogy álljon 
Mágneses-indukciós sebességmérő eszköz, amely folyamok, kisebb folyók, kanálisok mérésére 

használható. Alacsony karbantartás igényű eszköz, amely egy kompakt, könnyű érzékelőből és 

egy masszív kéziegységből kell, hogy álljon. 

A sebességmérő szükséges műszaki paraméterei a sebesség mérésére vonatkozóan 

- Mérési módeszer: mágneses indukció vagy akusztikus doppler 

- Mérési tartomány: 0 m/s . . . 6 . 4 m/s 

- Pontosság 0 és 3 m/s tartományban +- 2% (+- 0,015 m/s) 

- Pontosság 0 és 5 4 m/s tartományban +- 4% (+- 0,015 m/s) 

A sebességmérő műszaki paraméterei a mélység mérésére vonatkozóan (választható) 

- nyomásérzékelő egyszerű mélység meghatározáshoz vagy cm osztású, felül állítható mérőrúd 

- mérési tartomány: 0 - 3,05 2 m 

- Pontosság (állandó hőmérsékleten, álló vízben)*: +- 2% vagy +-0,015 m 

A sebességmérő szükséges műszaki paraméterei az akkumulátorra vonatkozóan 

- Típus: Li-Ion 

- Készenléti idő (óra): ~18 (20C) 

A sebességmérő szükséges műszaki paraméterei memóriára, tárhelyre vonatkozóan vonatkozóan 

- több,  mint 10 mérési hely 

A sebességmérő szükséges műszaki paraméterei a működési hőmérsékletre vonatkozóan 

- - 20 °C . . . +60 50 °C között 

A sebességmérő szükséges műszaki paraméterei a kéziegység kijelzőjére vonatkozóan 

- 3,5” QVGA napfényben is jól olvasható kijelző 

A sebességmérő szükséges műszaki paraméterei a kéziegység csatlakozójára vonatkozóan 

- Számítógéphez USB interfészen csatlakoztatható USB (Mini B tipusú) 

A sebességmérő szükséges műszaki paraméterei a kimeneti fájl formátumra vonatkozóan 

- TSV (Tab Separated Value) ASCII 
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G. Kézi lézeres távolságmérő 

 

Mennyiség: 

- 3 db 

 

Műszaki követelmények 

- Mérési távolság: 100 m 

- Cseppmentes, porvédett kivitel (IP54) 

- Kül- és beltéri távolságok mérésének képessége 

- Robosztus felépítés (Az érzékeny mérési elemek részei gumival védettek) 

- A lézerpont legyen tisztán látható nappal is 

- Az utolsó 10 mérési adat tárolása 

- Állványra szerelhető 

- Dőlésszög mérő (vízszintes távolság számítás) 

- Automatikus lézer kikapcsolás / folyamatos üzem 

- Automatikus kikapcsolás 

A távolságmérő szükséges tartozékai 

- Hordtok 

- Csuklószíj 
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H. Forgószárnyas vízsebességmérő készlet  

 

Mennyiség: 

- 4 készlet 

 

Műszaki követelmények 

Áramlásmérő műszaki követelmények 

- Sebességmérés tartomány: min. 0,025 m/s – max. 10 m/s  

- Forgószárnyas test: Speciális korrózióálló anyag 

- Csapágyazás: Speciális 2db golyóscsapágy hosszú élattartamú csapágyazás 

- Tömítés: olajjal kapilláris elven (vagy olajmentesen)  

- Cserélhető szárnyakkal szerelhető 

- Digitális kijelzővel és számlálóval 

- Rúdkészlet  

- min. 5 év garancia az eszközökre 

Rúdkészlet műszaki követelmények 

- Rozsdamentes, Imbusz csavarral egymásba erősíthető 7db 1m-es Ø 20 mm, dm és m-es 

beosztással és számjelöléssel 

Digitális kijelző és számláló műszaki követelmények 

- IP 65 védelmi besorolás minimum 

- Belső akkumulátor 

- Pontosság 

- idő mérés +/- 0,01 s 

- impulzus számlálás: +/- 1 impulzus 



 

 

- Áramlásmérőhöz illesztett impulzus-szám mérés Maximum impulzus frekvencia 40 

impulzus/s 20% működési ciklussal 

- Robosztus, szabványos csatlakozó számítógéphez/notebookhoz  

- Robosztus csatlakozás az áramlás mérőhöz 

- A számláló egység vízálló, a kalibrációs görbe beállításával közvetlen sebességmérésre is 

alkalmas legyen.   

- A műszert el kell látni kalibrációs bizonylattal.  

Szükséges forgószárnyak 

- A teljes sebesség-méréstartományt lefedő átmérőjű forgószárny(ak)at kell szállítani 
Forgószárny átmérők (mm): 80, 100, 125 

- A forgószárny(ak) olyan menetemelkedésű(ek) legyen(ek), amivel a teljes méréstartomány 

lefedhető Menetemelkedés (m): 0,125; 0,25; 0,5; 1,0 
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I. Ultrahangos sebességmérő műszer 

 

Mennyiség: 

- 3 db 

 

Műszaki követelmények 

Műszer leírás, tulajdonságok 

- Ultrahangos sebességmérő műszer a természetes vízfolyásokban, folyókban, patakokban és 

nyitott csatornákban végzendő pontbeli sebességmérésekhez kívánjuk használni. 

Sebességmérési módszerek:  

- ISO, USGS, 

-  KREPS 2 pontos módszer 

- Jeges, egy és kétpontos módszer 

- Többpontos módszer 

- Beépített nyomásérzékelő egyszerű mélység meghatározáshoz, vagy cm osztású, felül 

állítható mérőrúd nyomásmérő szenzor a bemerülés és függély mélységének meghatározásához 

- Terepi használathoz tervezett grafikus kijelzővel ellátott kezelőegység 

- Kezelőegység vízálló 

- Automatikus vízhozam számítás is elvégezi nemzetközi szabványok alapján 

- A tárolt adatok a HOZAM programba is beolvasható 

Vízsebességmérés követelmények 

- Méréshatár: -0,2 m/s - +2,4 m/s 

- Pontosság: +- a mért érték 1%-a, minimum 0,25 cm/s 

- Mintavételi hely távolsága a szenzortól: 10 cm 

- Mintavételi hely átmérője: legfeljebb1 1 cm nyalábonként 

- Mintavételi hely hossza: legfeljebb 5 cm 

- Ultrahangos (akkusztikus) mérési elv adó frekvenciája: 6Mhz 

Mélységmérés követelmények 

- Méréshatár: 0-5 m 



 

 

- Felbontás: a mért érték 0,01%-a 

- Pontosság: 1 cm vagy kisebb a mért érték 0,1%-a 

- Maximális túlterhelés: a méréshatár 150%-a 

Hőmérsékletmérés követelmények 

- Méréshatár: -5 °C - +35 °C 

- Pontosság: +-0,5 °C 

- Felbontás 0,1 °C 

Egyéb követelmények 

- Henger átmérő 40 mm robusztus szondaház 

- Tölthető elem, tartósan rögzítve 

- Működési időtartam akkumulátorról legalább 20 óra 

- Működési hőmérséklet tartomány: 20 °C - +60 +50 °C 

- Robosztus, terepi, víz alá meríthető kivitel Ütődés vibráció elleni védettség összhangban az EN 

60068-2-32 szabvánnyal 

- Szonda és csavarok anyaga: rozsdamentes acél 

- Adattároló kapacitás legalább 4MB 

- Adatletöltés , adat visszajátszáshoz és utólagos feldolgozási lehetőség 

- Adatexport felület (XML,ASCII) 

- Kompatibilitás a következő operációs rendszerekkel: Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows 8.1 
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J. Doppler-elvű függély-sebességeloszlás mérő rendszer 

 

Mennyiség: 

- 1 db 

 

Műszaki követelmények 

 

Általános leírás 

- Nyitott csatornák (folyók, öntözőcsatornák) ultrahangos Doppler-elven alapuló pontbeli- és 

függélysebességmérésre alkalmas műszer. Vízhozammérésre használható, függély 

sebességeloszlás alapján számítja a szelvényen átfolyó vízhozamot.  

- 2D Doppler-elvű sebességmérés 

- függély sebességeloszlás mérés 

- Integrált mMélységmérés (nyomásérzékelő szenzorral) és hőmérsékletmérés 

- Vízhozam számítás az EN ISO 748 szabvány alapján 

- ASCII és XML adatexport  

- 3 m Ø 2 cm szondarúd  

- terepi univerzális tablet  kezelő (IP 65 védettség) 

Sebességszenzor műszaki követelményei 

- Doppler (akusztikus) mérési elv Működési frekvencia: 6 Mhz 

- Mérési cellák száma: akár 128 100 

- Sebesség mérési tartomány: ±5 m/s 

- Pontosság: a mért érték 1%-a, +-0,2 5cm/s 



 

 

- Működési hőmérséklet: 0-50 C° 

- Minimális vízmélység: 10 cm (minimális vízborítás a szenzor felett 2 cm) 

Mélységmérő (nyomásmérő) szenzor műszaki követelményei 

- Mérési tartomány: 0-3 m 

- Pontosság: a mért érték 0,1%-a 

- Felbontás: 0,005 m 

- Minimális vízmélység: 10 cm (minimális vízborítás a szenzor felett 2 cm) 

Hőmérsékletmérés követelmények 

- Méréshatár: -5 °C - +40 °C 

- Pontosság: +-0,1 °C 

- Felbontás 0,1 °C 

Terepi univerzális tablet követelméynek 

- Terepen használható kivitel, IP65 védettség,  

- napsütésben olvasható kijelző,  

- GPS,  

- kamera,  

- műszerhez csatlakoztatható, mérőrúdra szerelhető,  

- akkumulátoros üzem, legalább 12 óra Operációs rendszer: Windows 7 vagy 8.1 vagy 10 

- Processzor 1,6 GHz 

- RAM 2GB 

- Háttértár 64GB 

- Kijelző 7-10 col, napsütésben olvasható, érintőképernyő 

- Integrált GPS 

- Integrált digitális kamera 2 Mpixel 

- Bluetooth 

- WLAN 802.11 b/g/n 

- IP65 védettség vagy jobb 

- mérőrúdra szerelhető tartószerkezettel 

- Akkumulátor legalább 30 órás működéshez 
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K. Rögzített (beépíthető) vízsebesség/vízhozammérő eszköz és kiegészítők 

 

Mennyiség: 

- 3 készlet 

 

Műszaki követelmények 

Mérőfej paraméterei  

- Frekvencia 1200 kHz Akkusztikus mérési elv 

- Kiosztható cellák száma: 1-128 db legalább 10 db 

- Méréstartományhoz és cellaszámhoz illeszkedő minimális cellaméret. Min. cella méret: 0,25 

m 

- Max. cella méret: 4 m 



 

 

- Vízsebesség mérés a fejegységtől számított 1-20 méteres vagy 1,5-30 méteres távolságban 
Max. mérési tartomány: 26 m 

- Első cella kezdete: 0,5 - 1 m 

- Sebesség-mérés pontosság ±1% / ±0,5 cm/s Pontosság ±0,1% / ±0,1 cm/s 

- Sebesség tartomány: ±7 m/s 

- Kommunikációs felület: SDI-12, vagy RS-232, vagy RS422-485 

- Rozsdamentes sínszerkezet ADCP tartóegységgel 

- Adatgyűjtő és távjelző egység  

Kiegészítő tartozékok 

- Minden olyan tartozék, kiegészítő elem, ami a rendeltetésszerű működéshez szükséges, pl.: 

- Rögzítéshez szükséges szerkezetek, elemek rozsdamentes anyagból.  

- Energiaellátáshoz/kommunikációhoz szükséges kábelek, csatlakozók, dobozok 
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