
 

 

  

A Magyar Posta Zrt. Beszerzési Igazgatóság  
pályázatot hirdet „Egységdobozok gyártása és szállítása_2017” tárgyában 

 
Beszerzés tárgya: A Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) a továbbiakban MP 
Zrt. vagy Ajánlatkérő, nyílt társasági eljárást hirdet az MP Zrt. számára „Egységdobozok 
gyártása és szállítása_2017” tárgyában maximum nettó 28.000.000,- Ft keretösszegig, amelyből 
8.400.000, - Ft a fix keretösszeg, 19.600.000,- Ft az opciós keretösszeg (nettó 28 MFt 
keretösszeg, 30 % lehívási kötelezettséggel). 
 
A teljesítés helye: Magyar Posta Zrt. Magyarország területén lévő, a szerződésben 
meghatározott telephelyei 
 
A teljesítés határideje: a szerződés aláírásának napjától 24 hónapig. A teljesítés módjára 
vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés. 
 
Az ajánlatkérés módja: az Electool Hungary Kft. e-tendering rendszerén (továbbiakban: Electool 
rendszer) keresztül elektronikusan történik, valamint az ajánlat(ok) benyújtását követően szükség 
szerint e- Aukció (azaz elektronikus árlejtés) és/vagy személyes tárgyalás. 
 
A felhívás és mellékleteinek rendelkezésre bocsátásának feltételei:  
A részletes ajánlati felhívás tartalmazza a műszaki leírást, a szerződéstervezetet, valamint az 
ajánlattétellel kapcsolatos információkat.  

 
Az ajánlati felhívás az Electool rendszerében megtekinthető a hirdetmény megjelenésének 
napjától kezdődően a rendszerben történő regisztrációt követően.  
 

Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, 
melynek mértéke 280.000,- Ft. 
 
A részletes ajánlati felhívás megismerésének feltétele a jelen hirdetményhez mellékelt 
„Titoktartási nyilatkozat” kitöltése és cégszerű aláírása, valamint – amennyiben nem a 
Magyar Posta előminősített partnere – a honlapon található „Előminősítő kérdőív” kitöltése.  
 
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a részletes Ajánlati Felhívás megtekintése kizárólag a 
kitöltött és cégszerűen aláírt „Titoktartási nyilatkozat” átadása/megküldése ellenében történhet: 
 

A részletes felhívás megtekintése/hozzáférése az alábbi címen igényelhető: 

Magyar Posta Zrt. Beszerzési Igazgatóság 

1138 Budapest, XIII. Dunavirág utca 2-6. 3. épület 3. emelet 9. szoba 
További felvilágosítás a +36/30/771-3158 és a +36/30/771-1271 telefonszámokon kérhető. 

Kapcsolattartók: Jenővári Judit és Kalmár Klára 
E-mail: Judit.Jenovari@posta.hu, Klara.Kalmar@posta.hu 

 
Az Ajánlati Felhívás az Electool Hungary Kft. rendszerében – a titoktartási nyilatkozat Ajánlatkérő 
által történő átvételét követőn, Ajánlattevő Electool rendszeren keresztül történő értesítése után – 
megtekinthető a rendszerben történő regisztrációt követően az ajánlattételi határidő (feltöltési 
határidő) időpontjáig. 
 
Az ajánlattétel, azaz az ajánlatok feltöltési határideje: 2017. március 8. (szerda) 11:00 óra. 
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívás megtekintésére kizárólag a 
kitöltött és cégszerűen aláírt eredeti, faxon érkező vagy E-mailben megküldött „Titoktartási 
nyilatkozat” átadása/megküldése ellenében kaphatnak jogosultságot az Electool 
rendszerben.  
 

Jelen ajánlati felhívás tájékoztató jellegű! 

mailto:Judit.Jenovari@posta.hu


 

  

Kérjük a (06-1) 767-8321 faxszámra  
Jenővári Judit részére visszaküldeni! 

 

 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 
„Egységdobozok gyártása és szállítása_2017” tárgyú beszerzési eljáráshoz  

 

1. Ajánlattevő(k) adatai:  

Ajánlattevő(k) megnevezése:   

Ajánlattevő(k) székhelye:  

Ajánlattevő(k) cégjegyzékszáma:  

 
Ajánlattevő(k) nevében képviseletre 
(cégjegyzésre) jogosult neve: 

 

született:  

anyja neve:  

lakcíme:  

2. Alulírott, …………….…….. a fent megjelölt Ajánlattevő(k) nevében képviseletre jogosult az alábbi nyilatkozatot teszem. 
3. Nyilatkozom, hogy a Magyar Posta Zrt.-nek vagy bármely részesedésével működő szervezetnek a munkavállalója, vagy 

ezen szervezetek megbízottja (a továbbiakban: Magyar Posta Zrt.) által tárgyi építési beruházásokkal / szolgáltatás 
nyújtással / áru megrendelés(ek)el1 kapcsolatban a Társaságunk tudomására juttatott tényeket, adatokat, információkat 
(továbbiakban: bizalmas információk) a Magyar Posta Zrt. írásbeli hozzájárulása nélkül a Társaságunk nem hozza 
nyilvánosságra, harmadik személlyel nem közli, azokat kizárólag a beszerzési eljárásban történő ajánlattétel érdekében 
használja fel. A bizalmas információt nem rögzíti, és nem duplikálja, kivéve, ha feladatainak ellátása érdekében 
nélkülözhetetlen. 

4.  Társaságunk a bizalmas információt és annak esetlegesen elkészített valamennyi másolatát és a használatában lévő 
valamennyi adathordozót, amin bizalmas információ megtalálható úgy kezeli, hogy megakadályozza a lehetőségét 
annak, hogy ahhoz harmadik személy hozzáférjen vagy azzal bármilyen módon visszaéljen. 

5.  A Magyar Posta Zrt. bármikor kérheti a tőle származó bizalmas információ részének vagy egészének azonnali 
visszaszolgáltatását, illetve a Társaságunknál lévő, bizalmas információt tartalmazó adathordozó ésszerű határidőn 
belül történő megsemmisítését. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek egy példányát a Magyar 
Posta Zrt-nek az Társaságunk haladéktalanul köteles megküldeni. 

6.  A titoktartási kötelezettségek nem vonatkoznak a bizalmas információkra a következő esetekben: 

a) a bizalmas információk köztudomásúak és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha az 
a bizalmas információknak a Társaságunk részéről történő jogosulatlan átadásából, 
nyilvánosságra hozatalából származik; vagy  

b) a Magyar Posta Zrt. illetékes személye a bizalmas információk nyilvánosságra hozatalához, 
vagy átadásához előzetesen kifejezett írásos nyilatkozatával hozzájárult; vagy 

c) a bizalmas információk átadására, vagy nyilvánosságra hozatalára vonatkozó kötelezettséget 
jogszabály, vagy illetékes bíróság ítélete állapítja meg; vagy 

d) az információt Társaságunk saját maga önállóan hozta létre és az nem a Magyar Posta Zrt. által 
rendelkezésére bocsátott információkból származik, illetve nem kapcsolódik a Magyar Posta 
Zrt. valamely más információjához; vagy 

e) a bizalmas információk valamely, az információ kiadására jogosult harmadik személytől az 
információ felhasználására vonatkozó korlátozás nélkül jutnak el a Társaságunkhoz. 

7.  A titoktartási kötelezettség korlátlan ideig fennáll. 
8.  Vállaljuk, hogy Társaságunk, amennyiben a beszerzési eljárásban történő ajánlattétel személyes, illetve különleges 

adatnak minősülő adatot érint, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint jár el. 

9.  Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy jelen titoktartási szabályokat munkavállalóik és teljesítési segédeik 
vonatkozásában is érvényesíti, és köteles őket felvilágosítani a jelen kötelezettségekről. 

10.  Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag a beszerzési eljárásban történő ajánlattételhez 
elengedhetetlenül szükséges adatokhoz fér hozzá, kizárólag azokat ismeri meg és kezeli, és az esetleges hozzáférési 
lehetőséget nem használja fel arra, hogy a Magyar Posta Zrt-nek a Társaság a beszerzési eljárásban történő 
ajánlattételével közvetlenül össze nem függő, ahhoz nem elengedhetetlenül szükséges adataihoz, információihoz 
hozzáférjen. 

11.  Társaságunk kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy amennyiben bármely személy Társaságunkat – különösen 
tagján, munkavállalóján, teljesítési segédjén keresztül – a jelen nyilatkozatban foglalt kötelezettsége megsértésére 
hívja fel, vagy arra ösztönzi, arról a Magyar Posta Zrt-t haladéktalanul tájékoztatja.  
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 A megfelelő rész aláhúzandó! 



 

  

12. Amennyiben Társaságunk vagy annak munkavállalója, teljesítési segédje jelen titoktartási szabályokat megszegi, a 
Társaságunk az ebből származó valamennyi kárt teljes egészében köteles megtéríteni. 

13. Az eljárásban eljáró kapcsolattartó:
2
 

 

Név*:  

Telefonszám (mobil)*:  

Telefax szám*:  

E-mail cím*:  

14. Az Electool Kft. rendszerében eljáró kapcsolattartó:
 3
 

Adott esetben a beszerzési eljárás az Electool Hungary Kft. elektronikus tendereztető rendszerében 
kerül lefolytatásra, ezért amennyiben rendelkeznek élő regisztrációval a rendszerben, kérjük a 
regisztrált (személy) adatokat (név, e-mail cím) adják meg részünkre. 
 

Név*:  

Telefonszám (mobil)*:  

Telefax szám*:  

E-mail cím*:  

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 ..............................................… 
 (cégszerű aláírás) 

 

                                                           
2
 A kötelezően kitöltendő, kiemelt fontosságú mezők *-al kerültek megjelölésre.  

3
 A kötelezően kitöltendő, kiemelt fontosságú mezőket *-al jelöltük. Amennyiben megegyezik a 12. pontban 

megjelölt kapcsolattartóval, kitöltése nem kötelező. 


