
AJÁNLATKÉRÉS
Iktatószám: 11/153-112023.

Tisztelt Ajánlattevő!

Tiszaújváros Város Önkormányzata /Ajánlatkérő/ (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7., a
továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint
Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési
értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az
abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

Optikai kábelek beszerzése és leszállítása

1. Az ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége:

Tiszaújváros Város Önkormányzata
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Tel.: 49/548-000

További információk a következő címen szerezhetők be:

Tiszaújváros Város Önkormányzata
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.

Kapcsolattartó: Kiss Csaba
Tel.: 49/548-055
E-mail cím:informatika@tujvaros.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

Optikai kábelek beszerzése és leszállítása

A műszaki/szakmai dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

Az ajánlattételi felhívás melléklete tartalmazza, mely elektronikus úton elérhető a
http://www.tiszaujvaros.hu/index.php/beszerzesekoldalon.

3. A megkötendő szerződés meghatározása:

Adásvételi szerződés , Optikai kábelek beszerzése és leszállítása" tárgyban.

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A teljesítés várható befejezési időpontja: 2023. március 31.



Az Ajánlatkérő a teljesítési határidőhöz képest előteljesítést elfogad.

5. A teljesítés helye, természetbeni helye:

3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E. (Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephelye)

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést követően,
a teljesítésigazolás szerint kiállított számla alapján, a számla ajánlatkérő részéről történő
kézhezvételét követő 15 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti.

7. Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy JOgI személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet, aki vagy amely:

a) a szerződéssei érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (továbbiakban: érintett
dolgozói munkatárs),

b) az érintett dolgozó közeli hozzátartozója 1

c) az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli
hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

d) egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget,

e) akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott lejárt határidejű adótartozása
van,

f) aki ellen csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás van folyamatban, aki
végelszámolás alatt áll,

g) akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,
h) aki nem szerepel a cégjegyzékben,
i) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal,

illetve szervezeti, kamarai tagsággal,
j) aki korábbi, önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos

szerződésszegést követett el,
k) akinek az adószámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal törölte,
1) aki nem minősül átlátható szervezetnek,
m) aki a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két év során az

önkormányzattal, vagy az önkormányzat gazdasági társaságával vagy intézményével
kötött szerződésének teljesítése során szerződési kötelezettségét nem teljesítette,
amely folytán vele szemben meghiúsulási kötbérigény került érvényesítésre, vagy a
teljesítési véghatáridőhöz képest legalább 2 alkalommal 10 napot meghaladó
késedelembe esett, amelyek folytán vele szemben késedelmi kötbérigény került
érvényesítésre,

n) aki a kizáró okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

1 A Ptk. 8: 1. § alapján közeli hozzátartozónak minösül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a
mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.



A megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának
benyújtásával egyidejűleg az ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon.

8. Az ajánlattételi határidő:

2023. január hó 30. nap 9 óra

9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
II. emelet 211. szoba, Kiss Csaba informatikai munkatársnál.

Az ajánlat postai úton, vagy személyesen munkanapokon 8 és 12 óra között, az ajánlattételi
határidő lejártának napján 8 és 9 óra között adható le.

Az ajánlatot zárt borítékban, 2 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni
a következő szöveget:

"Optikai kábelek beszerzése és leszállítása"
Az ajánlattételi határidő lejárta előtt (2023. január 30.,9 óra) nem bontható fel!
az ajánlattevő nevét és székhelyét,
.Jktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó".

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele
az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények
elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő
felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön
benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja
értékelni. A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek.

10. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
II. emelet 211. szoba
Dátum: 2023. január 30. nap 9 óra

11. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja:

2023. január hó 30.

12. Szerződéskötés várható időpontja:

2023. február 3.



13. Műszaki tartalom:

A beszerzésre kerülő optikai kábelek típusát és mennyiségét az 1. számú melléklet
tartalmazza.
Az optikai kábeleket a nyertes Ajánlattevőnek az alábbi címre kellleszállítania:

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephelye
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.

14. Különleges előírások:

Minden, a beszerzéshez szükséges információt az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az ajánlatot az 1. számú melléklet kitöltésével, forintban kell megadni.

Az Ajánlatkérő csak az 1. számú mellékletben pontosan megjelölt típusú termékekkel
benyújtott pályázatot fogad el!

15. HiánypótIás és helyszíni megtekintés lehetősége: Ajánlatkérő egy alkalommal biztosít
hiánypótlást, szervezett helyszíni megtekintésre nem kerül sor.

16. Kiegészítő tájékoztatás kérés határideje: 2023. január hó 25. napja 12 óra.
Az Ajánlattevő az ajánlatkérésben foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező)
tájékoztatást kérhet. Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre vonatkozó
válaszát egyidejűleg minden érdeklődő Ajánlattevő számára is megismerhetővé teszi.

17. Egyéb információk:

17.1 Az ajánlattétel megtörténtévei Ajánlattevő hozzájárul neve, székhelye, ajánlati ára és az
eljárás lefolytatása során értékelésre kerülő egyéb szempontok nyilvánosságra hozatalához.

17.2 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Tiszaújváros Város
Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságai minden olyan tiszaújvárosi gazdasági tevékenységet folytató
vállalkozás visszterhes szerződésének (kivéve a közbeszerzési törvény szerint, valamint
Tiszaújváros Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő
szerződéseit) a megkötésére, amelyek esetén a fentebb felsorolt szervezetek fizetési
kötelezettsége a bruttó 200.000 Ft összeget eléri, vagy azt meghaladja, csak az alábbi
feltételek megléte esetén kerülhet sor. Ezen feltételekről a másik szerződő felet
szerződéskötés előtt tájékoztatni szükséges.

- A szerződés mellékletét képezi a határozat 1. melléklete szerinti nyilatkozat.
- A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel:
"A (szerződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri
Hivatala/intézménye/gazdasági társasága (a megfelelő alkalmazandó) a szerződés
mellékletét képező, a lejárt határidejű tartozásokra vonatkozó nyilatkozat valódiságát
ellenőrizze. Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénzügyi teljesítése
előtt a nyilatkozaton meghatározott szervezetek felé lejárt határidejű tartozása,
elmaradt adókötelezettsége van és azt a számlán szereplő (számla hiányában a



tartozás összegének az önkormányzat adóhatósága, Polgármesteri Hivatala,
intézményei és saját tulajdonú gazdasági társaságai felé a legkorábbi esedékességű,
azonos esedékesség esetén arányosan történő kompenzálásához, illetve
beszámításához."
Tiszaújvárosi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásnak kell tekinteni azt,
amely székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik Tiszaújvárosban.

A tartozásmentességre vonatkozóan az ajánlattevőknek jelen ajánlatkérés mellékletét képező
nyomtatványon kell nyilatkoznia, amely majd a megkötendő szerződés részét fogja képezni.

17.3 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a megkötendő szerződés
érvényességének feltétele, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. §
(6) bekezdésében foglaltak szerint Ajánlattevő átlátható szervezetnek minősüljön, illetve
jelen szerződésből eredő követeléseinek teljesítésérelkifizetésére Ajánlatkérő csak a fenti
jogszabály szerinti feltétel fennállása eseténjogosult. Ajánlattevő köteles a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő
megfelelőségét érintő bármely változást haladéktalanul, írásban bejelenteni Ajánlatkérő felé.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést
Ajánlatkérő azonnali hatállyal felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került
sor - a szerződéstől eláll.

17.4 Ajánlattevőnek árajánlatát fix összegű átalányárként kell meghatároznia, amely -
figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat - magában foglalja a
szerződésszerű teljesítéséhez, a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges
valamennyi költségét és mindennemű egyéb kiadást. Az ajánlati árat nettó és bruttó értékben
kifejezve kell megadnia az ajánlattevőnek, a mellékletként csatolt ajánlattételi lap
kitöltésével.

17.5 Ajánlatkérő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete
(a továbbiakban: GDPR) által előírt kötelezettségének eleget téve tájékoztatja Ajánlattevő
képviseletében eljáró természetes személyt, hogy a jelen szerződésben megadott személyes
adatait hozzájáruló nyilatkozata alapján kezeli. Jelen szerződés részét képezi Ajánlattevő
képviselőjének hozzájáruló nyilatkozata.

17.6 Ajánlatkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvánításának jogát.
Ajánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség.

17.7. Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szerint értékeli az ajánlatokat.



Felhívom szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos
áttekintésére és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.

Tiszaújváros, 2023. január 20. nap

Tisztelettel:

Mellékletek:

1. Ajánlattételi lap
2. Nyilatkozat kizáró okok hatálya alá nem tartozásról
3. Tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat
4. Átláthatósági nyilatkozat
5. Adatkezelési hozzájárulás



1. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELILAP

, Eszköz Mennyisége (méter) Egységár nettó (HUF) Nettó összesen (HUF)

Optikai kábel 8 szál 9/125 OS2 kültéri Loose Tube, rágcsáló védett, DV védett 555 méter

Optikai kábel] 2 szál 9/125 OS2 kültéri Loose Tube, rágcsáló védett, DV védett 50 méter
I
I

Optikai kábel 24 szál 9/125 OS2 kültéri Loose Tube, rágcsáló védett, DV védett 1110 méter

Optikai kábel 48 szál 9/125 OS2 kültéri Loose Tube, rágcsáló védett, DV védett 270 méter

Optikai kábel 96 szál 9/125 OS2 kültéri Loose Tube, rágcsáló védett, DV védett 575 méter

Nettó összesen (HUF)
AFA (HUF)

Bruttó összesen (HUF)

Az ajánlat érvényessége: .

Kelt: ,2023 .

Cégszerű aláírás

Az ajánlattételi lap minden mezőjét ki kell tölteni. Hiányos kitöltés esetén az ajánlat érvénytelennek minősül!



2. számú melléklet

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALÁ
NEM TARTOZÁS RÓL

Alulírott mint a

(a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az
Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok.

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet', aki vagy amely:

a) a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munka
viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
(továbbiakban: érintett dolgozói munkatárs),

b) az érintett dolgozó közeli hozzátartozója,
c) az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli

hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
d) egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési

kötelezettségének nem tett eleget,
e) akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,
f) aki ellen csőd-, felszámolási, vagy kényszertörlési eljárás van folyamatban, aki

végelszámolás alatt áll,
g) akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,
h) aki nem szerepel a cégjegyzékben,
i) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel,

jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal,
j) aki korábbi, önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos

szerződésszegést követett el,
k) akinek az adószámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal törölte,
1) aki nem minősül átlátható szervezetnek,
m) aki a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két év

során az önkormányzattal, vagy az önkormányzat gazdasági társaságával vagy
intézményével kötött szerződésének teljesítése során szerződési kötelezettségét
nem teljesítette, amely folytán vele szemben meghiúsulási kötbérigény került
érvényesítésre, vagy a teljesítési véghatáridőhöz képest legalább 2 alkalommal
10 napot meghaladó késedelembe esett, amelyek folytán vele szemben
késedelmi kötbérigény került érvényesítésre,

n) aki a kizáró okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott.

Kelt: ,20 .

Cégszerű aláírás

1 Gazdálkodó szervezet alatt a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6.
pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.



3. számú melléklet

NYILATKOZAT

Optikai kábelek beszerzése és leszállítása Tiszaújváros Város Önkormányzata részére

Alulírott ,
a .
(szerződő fél neve, címe, adószáma) képviselője nyilatkozom, hogy

Tiszaújváros Város Önkormányzata

• adóhatóságánál (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.),
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalnál (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.),

intézményeinél, azaz
• a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.) és

a gazdaságilag hozzá tartozó intézményeknél:
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda (3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.),
- Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár (3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.),

• Tiszaújváros Városi Rendelőintézetnél (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.),

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainál, azaz
• TiszaSzolg 2004 Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 21F.), 
• Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.),
• Tisza Média Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.)
• Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nél (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.)

lejárt határidejű tartozásom, elmaradt adókötelezettségem nem áll fenn.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt nyilatkozat a valóságnak megfelel.

Dátum: 20 .

szerződőfél képviselője



4. számú melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGINYILATKOZAT 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pontja szerinti

gazdálkodó szervezetek részére

Alulírott mint a(z)

......................................................................................................................... (cégnév)

.................................................................................................................................................... (székhely)

................................................ (cégjegyzékszám) (adószám)

cégjegyzésrejogosult képviselője, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom, hogy az általam képviselt

................................................................................................................................. (cégnév) a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pontj al alapján átlátható
szervezetnek minősül.

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa niegismerhető,

b) adóilletősége országban található, amely
fa megfelelő aláhúzandá],

• az Európai Unió tagállamában,
• az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban,
• a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában,
• olyan államban, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló

egyezménye van.

c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak",

I A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerint
1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházijogi személy, az
olyan gazdálkodószervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedésselrendelkezik, a
nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásbanrészes állam szabályozottpiacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a
következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló tőrvény szerint
meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerűléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi
személy,jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti feltételek fennállnak;
e) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot
meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van;

2 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § ll. pontja szerint
ll. ellenőrzött külföldi társaság:
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d) az általam képviselt gazdálkodó 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.

a) a belföldi illetőségű adózónak és akii/földi vállalkozónak nem minősülő kiilföldi személy, amely tekintetében az adózó (önmagában
vagy kapcsolt vállalkozásaival együttesen)
aa) a szavazati jogok 50 százalékát meghaladó közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, vagy
ab) ajegyzett tőkéből 50 százalékot meghaladó közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik, vagy
ac) adárott nyereségéből 50 százalékot meghaladó részre jogosult,
abban az adáévében. amelyben a külföldi személy által ténylegesen megfizetett társasági adónak megfelelő adó kisebb, mint az a
különbözet, amellyel az a társasági adó, amelyet az illetősége szerinti államot Magyarországnak feltételezve fizetett volna, meghaladja a
külföldi személy által megfizetett, társasági adónak megfelelő adót,
valamint
b) a belföldi illetőségű adózó kii/földi telephelye abban az adóévében, amelyben a kii/földi telephely által megfizetett társasági adónak
megf'elelő adó kisebb, mint az a különbözet, amellyel az a társasági adó, amelyet a telephely szerinti államot Magyarországnak
feltételezve fizetett volna, meghaladja a kűlfáldi telephely által megfizetett társasági adónak megf'elelő adót,
azzal, hogy
c) nem minősül ellenőrzött kiilföldi társaságnak a kiilföldi személy, illetve a külföldi telephely abban az adóévében, amelyben kirárolag
valódi jogügyletből, valódi jogügyletek sorozatábál származó jövedelemmel rendelkezik, amelyet az adózó igazol,
d) a c) pont alkalmazásában egy jogügylet vagyjogügyletek sorozata akkor nem valódi, ha
da) elsődlegesen adóelőny elérése céljából hajtják végre, és
db) a külföldi személynél vagy a külföldi telephelynél nem lennének a jövedelemszerzéshez kapcsolódó eszközök és kockáratok; ha egy
belföldi illetőségű adózó nem látná el mindazokat a jelentős személyi funkciókat, amelyek az említett eszközök és kockázatok
szempontjáboi lényegesek; és amelyek nagymértékben hozzájárulnak a külföldi személy vagy a külföldi telephely jövedelemszerzéséhez,
e) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak az a kiilföldi személy vagy külföldi telephely abban az adóévében,
ea) amelyben a kiilföldi személy adóügyi illetősége, a külföldi telephelyfekvése szerinti állam jogszabályai alapján megállapított adozás
előtti eredménye a 243.952.500 forint összeghatárt meg nem haladó nyereség és a nem kereskedelmi tevékenységből származó jövedelme
a 24.395.250 forintforint összeghatárt meg nem haladó nyereség, vagy
eb) amelyben a kiilföldi személy adóügyi illetősége, a kiilföldi telephely fekvése szerinti állam jogszabályai alapján megállapított adózás
előtti nyeresége nem haladja meg az elsrámolt műkűdési költségei 10 százalékát,
f) az e) pont ea) alpontja alkalmazásában nem kereskedelmi tevékenységből származó jövedelemnek minősül
fa) a kamat,
fb) a pénzügyi eszközből származó jövedelem,
fc) a szellemi alkotásokjogából származó jövedelem,
fd) a részvény, részesedés tartásából és kivezetéséből származó jövedelem,
fe)a pénzügyi lízing tevékenységből származó jövedelem,
ff) a biztosítási, banki és egyéb pénzügyi tevékenységekből szánnazó jövedelem,
fg) az a jövedelem, amely áruk és szolgáltatások kapcsolt vállalkozások számára történő értékesítéséből, kapcsolt vállalkozásoktói történő
beszerzéséből származik, amennyiben az ilyen jövedelmet szerző személy ahhoz kapcsolódva nem, vagy csak kis mértékben valósít meg
hozzáadott gazdasági értéket,
g) az e) pont eb) pontja alkalmazásában a működési költségek nem foglalják magukban a külföldi személy adóügyi illetősége, a kiilföldi
telephely fekvése szerinti ország határain kiviil értékesített áruk bekerűlési értékét, valamint a kapcsolt vállalkozások részére teljesített
kifizetések alapján elsrámolt költséget, ráforditást.
h) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak az a kiilföldi telephely, amely olyan az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség
ragállamának nem minősülő államban fekszik, amellyel Magyarországnak a kWföldi telephely jovedelemet a magyar túrsasúgi adouis alól
mentesítő rendelkezést tartalmazó egyezménye állfenn, és amely az említett egyezmény szerint telephelynek minősül;
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1. Nyilatkozat a gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosairól

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38.
pontja alapján a következő természetesszemély(ek) a tényleges tulajdonosaű)":

Születési helye és
Tulajdoni hányada,

Sorsz. Családi és utóneve Születési családi és utóneve Anyja születési családi befolyásánakés
ideje és utóneve szavazati jogának

mértéke (%)

3 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelözéséröl és megakadályozásáról szóló 2017. évi Lill. törvény 3. § 38. pontja szerint:
38. tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi siemélyiséggel nem rendelkezo szerveietben közvetleniil vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében
meghatározott mádon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb mádon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező stetvetet felett, ha a jogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkeeo szerveiet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségijogi szabályozással vagy azzal
egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, akijogi személyben vagyjogi személyiséggel nem rendelkezd sservezetben= a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely iigyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb mádon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
d alapítványok esetében az a természetes személy,
dll) aki az alapitvány vagyona legalább huszonöt srázalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteketmár meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteketmég nem határozták meg,
dc) aki tagja az alapitvány kezelő szervének; vagy meghatározó befolyástgyakorol az alapitvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felelt, vagy
dd) a dat-dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányábanaki az alapitvány képviseletében eljár,
e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az alábbi személyek:
eo) a vagyonrendelő(k); nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
eb) a vagyonkerelőtk);nem természetes személy vagyonkezelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
ee) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja; nem természetes személy kedvezményezett esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb mádon ellenőrzést, irányítástgyakorol, valamint
ee) adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személyiek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személyesetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
j) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányábanajogi személy vagyjogi szemétyiséggel nem rendelkerá szervezet vezető tisztségviselője;
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II. Nyilatkozat a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal
bíró szervezetekről és azok tényleges tulajdonosairól

Az általam képviselt szervezetben a közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi
személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, és azok tényleges tulajdonosainak adatai az alábbiak:

A szervezet A szervezet tényleges tulajdonosainak

Tulajdoni Tulajdoni

Sorsz. hányadának, Születési Születési Anyja hányada,

Neve befolyásának és Adóilletősége Családi és családi és helye és születési befolyásának és
utóneve családi és szavazatiszavazati jogának utóneve ideje utóneve jogának mértékemértéke (%) (%)
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Tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
41. § (6) bekezdése alapján a kiadási elő irányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen
szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.
Tudomásul veszem, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal az átláthatósági feltétel
ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult az
általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat
kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kezdeményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet 50. § (la) bekezdése alapján köteles vagyok a nyilatkozatban foglaltak változása
esetén arról haladéktalanul tájékoztatni a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalt. Tudomásul
veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Tiszaújváros
Város Önkormányzata, mint kötelezettségvállaló felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még
nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és
cégjegyzésére).

Kelt: , napján

cégszerű aláírás
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5. számú melléklet

Adatkezelő neve: Tiszaújvárosi Polgármesteri HivataljTiszaújvárosi Önkormányzat
Adatkezelő címe: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat 
a személyesadatok megismeréséhez és kezeléséhez

Név:

Fent nevezett magánszemély ezennel hozzájárulásomat adom személyes adataim megismeréséhez
és kezeléséhezaz alábbi célból:

Az adatkezelés célja:
Ajánlattéte1 optikai kábelek beszerzésére és leszállítására Tiszaújváros Város
Önkormányzata részére.

Kezelt adatok:
• telefonszáma;
• faxszáma;
• email címe;

Alulírott hozzájárulok, hogy adataimat az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi eX11. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR)és az adatvédelmi szabályzatszerint kezeljék.

Az adatkezelés időtartama az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló
78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben a közbeszerzésekremeghatározott megőrzési idő.

Az érintett adatkezeléssei kapcsolatos jogai:
Az érintett jogosult arra, hogy
- az adatkezeléssei összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást
kapjon;
- kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a
rendelkezésére bocsássa;
- kérelmére, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi eX11. törvényben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse,
illetve kiegészítse;
- kérelmére, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi eX11. törvényben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő
korlátozza;
- kérelmére, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi eX11. törvényben meghatározott további esetekben személyesadatait az adatkezelő törölje.

Bővebb információt a Hivatal Adatkezelési tájékoztatójában talál, amely nyilvánosan elérhető az
alábbi helyeken:

a Hivatal weboldalán: http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/
a Hivatal épületében kifüggesztve.

Alulírott tudomásul veszem, hogy adataimat ezen nyilatkozatot kérő szervezet alkalmazottai
megismerhetik. Kijelentem, hogy az adatkezelés céljáról, az adatkezeléssei kapcsolatos jogaimról



Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat - folytatás

részletes tájékoztatást kaptam, azokat megértettem és az adatkezelési hozzájárulásomat önként, az
adatkezelési cél megvalósulásaérdekében adtam.

Adatkezelési tájékoztató:
A kezelt személyes adatokat a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal bizalmasan kezeli, az adatokat, az

. adatkezeléshez hozzájáruló személy által engedélyezett körön kívül, harmadik személynek nem adja
ki.
Az adatkezelés helye: 3580 Tiszaújváros. Bethlen G. út 7.
A személyesadatok fenti célú kezeléséhezadott hozzájárulás, bármikor a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. címén, személyesen vagy levélben, az info@tujvaros.hu
email címre küldött nyilatkozattal visszavonható, a kezelt adatok, azok köre módosítható, az érintett
az adatainak a kezeléséről tájékoztatás kérhet.

Dátum: 20 .

aláírás
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