Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
a
„Gépjárművek és azokhoz kapcsolódó felszerelések beszerzése adásvételi szerződés
keretében” tárgyú
közbeszerzési eljáráshoz

1

TARTALOMJEGYZÉK
I. Fejezet

Útmutató az Ajánlattevők részére

II. Fejezet

Szerződéstervezet

24.o.

III. Fejezet

Mellékletek, Nyilatkozatminták

38.o.

IV. Fejezet

Műszaki leírás

44.o.

2

3.o.

I. Fejezet
Útmutató az ajánlattevők részére

3

1. Általános információk:
1.1. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve:
A közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve: magyar.
Az eljárás során valamennyi levelet / közlést magyar nyelven, írásban kell kérni, illetve megadni.
Kommunikáció semmilyen más formában nem fogadható el.
Az ajánlattétel nyelve: magyar.
Az ajánlat részét képező bármely idegen nyelvű irattal (eredeti vagy másolati példánnyal) együtt
annak magyar nyelvű fordításának másolati példánya is benyújtandó. Ajánlatkérő elfogadja az
ajánlattevő által készített felelős magyar fordítást is az ajánlattevő cégszerűen aláírt
záradékával a következő szerint: „Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar
fordítása az eredetivel mindenben megegyezik."
A közbeszerzési eljárás a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus
közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével kerül lebonyolításra.
1.2. Aláírásra jogosult személyek:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási
címpéldányának, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási – mintájának eredeti
vagy egyszerű másolatát.
Valamennyi cégszerű aláíráshoz kötött nyilatkozatot, a cégkivonat szerinti cégjegyzésre
jogosult személy írhatja alá.
Amennyiben a cég képviseletét az eljárás során nem a cégjegyzésre jogosult képviselő(k) látják
el, az ajánlathoz kifejezett meghatalmazást kell csatolni a meghatalmazott és a meghatalmazó
aláírás mintájával, eredeti vagy egyszerű másolati példányban. A meghatalmazásnak
kifejezetten meg kell határoznia azon cselekmények és nyilatkozatok körét, amelyre a
meghatalmazás kiterjed.
1.3. Az ajánlatok elkészítésével kapcsolatban felmerült költségek:
Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az
ajánlattevőnek kell viselnie.
1.4. Kiegészítő tájékoztatás:
A Kbt. 56. § alapján az ajánlattevők - a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében – az ajánlati
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő
tájékoztatást kérhetnek. Ajánlatkérő írásban válaszol minden egyes kérdésre a Kbt. 56. § (2)
bekezdése szerinti határidőben.
Ajánlattevő köteles az ajánlatot a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével
elkészíteni és benyújtani.
1.6.

Részekre történő ajánlattétel:
Ajánlatkérő részajánlat benyújtására az ajánlati felhívás II.2) pontjában meghatározottak szerint
biztosít lehetőséget.

1.7.

Ajánlattevők Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti tájékozódási kötelezettsége és az ezzel
kapcsolatos információk:
A Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelen, ha nem felel meg azoknak a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy
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kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a
teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra
tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az
ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e
ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szervének Munkavédelmi Felügyelősége
1056 Budapest, Bástya u. 35.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szervének Munkaügyi Felügyelősége
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Budapest Főváros Kormányhivatala
Családtámogatási Főosztály
Cím: 1139 Budapest, Váci út 71.
Tel.: +36-1-452-2910
Fax: E-mail: cstam.ceg@kh.allamkincstar.gov.hu
Budapest Főváros Kormányhivatala
Foglalkoztatási Főosztály
Cím: 1035 Budapest, Váradi utca 15.
Tel.: +36-1-323-3600
Fax: +36-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Tel.: +36-1-478-4400
E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu
A tájékoztatás kérésével kapcsolatos díjakat ajánlattevőknek kell viselniük.
1.8.

Üzleti titok:
A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, vagy felvilágosításban, valamint a 72. §
szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is)
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó
irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő
az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen
módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem
megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
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A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és
adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre
vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem
értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1)
bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1)
bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt. 44. §
(3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének),
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt:
adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre
kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja.
1.9.

Kapcsolattartás az Ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás alatt
A Kbt. 40. § (1) bekezdése és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő és a gazdasági
szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási
rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha e rendeletből más nem következik elektronikus úton, az EKR-ben történik.

1.10.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetében:
A szerződést az Európai Unió finanszírozza, a kifizetés ún. utófinanszírozással történik. Erre
tekintettel a benyújtott számla támogatott részének kiegyenlítése a 272/2014. (XI.5.)
Kormányrendelet szabályai szerint történik, figyelemmel a Kbt. 130. §-ának előírásaira.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és
formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135.
§ (1), (6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki
a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül.
Pénzügyi ütemezés:
1.-4. rész:
Gépjárművenként maximum 3 számla bocsátható ki, amelyek teljes számla összege nem
haladhatja meg a megajánlott, szerződött teljesítési összeget. A 3 számla közül az egyik az
állami illetékeket tartalmazhatja, a másik a forgalomba helyezési költségeket, és egy a gépjármű
kedvezményes vételárát.
Előleg: Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
5-6. rész:
Az Ajánlatkérő 1 db végszámla benyújtására ad lehetőséget 100%-os teljesítést követően.
Előleg: Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
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A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Valamennyi rész esetében:
Késedelmi kötbér:
Késedelmi kötbér, melynek mértéke a késedelemmel érintett termék nettó szerződéses
ellenértékének 1 %-a késedelmes naptári naponként, de legfeljebb 20 naptári napi
késedelemnek megfelelő mértékű kötbér. Eladó abban az esetben köteles késedelmi kötbért
fizetni, amennyiben a teljesítési határidő tekintetében olyan okból esik késedelembe, amelyért
felelős.
Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a meghatározott maximum értéket, úgy
Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől a szerződés teljesítésének meghiúsulására hivatkozva
elállni.
Meghiúsulási kötbér, melynek mértéke a meghiúsulással érintett termék nettó szerződéses
ellenértékének 20 %-a. Amennyiben Eladó a meghatározott szállítási véghatáridő
vonatkozásában olyan okból, amelyért felelős, 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik,
úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől a szerződés teljesítésének meghiúsulására hivatkozva
elállni. A meghiusúlási kötbér összege – a feltételek fennállása esetén - a késedelmi kötbér
összegén felül illeti meg Ajánlatkérőt.
Jótállási kötelezettség, amelynek időtartama az igazolt teljesítéstől számított
1-4. részek esetében: minimum 36 hónap (nyertes ajánlattevő megajánlása szerint).
5-6. részek esetében: 36 hónap
Cserealkatrészek biztosítása a jótállási időszak alatt (minimum 36 hónap, nyertes ajánlattevő
megajánlása szerint) kötelezettség. A cserealkatrészek a berendezés minden részegységére
vonatkoznak, melyet a jótállási idő alatt térítésmentesen kell az ajánlattevőnek biztosítani. A
jótállási időszak alatti karbantartások, kopó-forgó alkatrészek cseréjének, munkadíjának
költsége az Ajánlatkérőt terhelik.
2. A közbeszerzési eljárásban résztvevők köre:
2.1. Az Ajánlatkérő
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI)
2509 Esztergom, Strázsa-hegy
Ajánlatkérő képviseletében eljár:
Név: Dr. Vörös József ügyvéd
Cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 10. III/11.
Telefon: +36 1 785 8353
Fax: +36 1 784 7126
Címzett: Dr. Vörös József ügyvéd
E-mail: iroda@drvoros.hu
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Név: Dr. Daragó Máté
Lajstromszám: 00102
Cím: 1024 Budapest, Retek utca 33-35.
E-mail: mate.darago@darago.hu
2.2. Az Ajánlattevő
Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. (Kbt. 3. §
1. pontja)
Az ajánlattevő köteles ellenőrizni, hogy az átvett Ajánlati dokumentáció tartalmában megfelel-e
a tartalomjegyzék szerinti tartalomnak. Bármely eltérést vagy hiányt az ajánlattevőnek
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haladéktalanul írásban jeleznie kell. Amennyiben ezt elmulasztja, az ajánlat beadását követően
már nem hivatkozhat arra, hogy bármely, a tartalomjegyzékben szereplő információ nem volt a
részére elérhető.
Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Közös ajánlattétel esetében az
ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti
vagy egyszerű másolati példányát, amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos hatáskörök, feladat-megosztás bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt,
aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők
nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös
ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
2.3. Alvállalkozó
Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy
alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
(Kbt. 3. § 2. pontja)
Az ajánlattevőnek meg kell ajánlatában neveznie (összhangban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a),
b) pontjával):
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
2.4. Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati
felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
(is) támaszkodik.
Csatolni kell továbbá az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt
az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
A Kbt. 65.§ (9) bekezdése alapján a Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt,
szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó
követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó
követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más
szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben vesz részt a szerződés, vagy a
szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az
ajánlattevő saját kapacitásaival együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt
szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
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szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának
előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az
előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
2.5. Többszörös megjelenés a közbeszerzési eljárásban
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem
igazolhatja [65. § (7) bekezdés].
[Kbt. 36. § (1) bekezdés]
3. Az ajánlatok összeállítására vonatkozó tartalmi és formai követelmények
3.1. Általános utasítás
Az ajánlattevőknek az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk.
Az ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza a közbeszerzési dokumentumok valamennyi
részét, utasítását, a nyomtatványokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben
ajánlattevő nem adja meg a közbeszerzési dokumentumokban kért összes információt, vagy
ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési
dokumentumok feltételeinek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata.
3.2. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke:
Az ajánlatoknak az alábbi iratokat kell lehetőség szerint az alábbi sorrendben tartalmaznia:
Dokumentum

Oldalszám

Ajánlat tartalomjegyzéke oldalszámokkal (jelen pont szerint)
Ajánlattevő információs adatlapja (a III. Fejezet 1. számú mellékletében
megadott tartalommal)
Felolvasólap (az EKR által biztosított elektronikus űrlap szerint)
Részenként külön-külön csatolandó az ajánlathoz!
Ajánlattételi nyilatkozat (a III. Fejezet 2. számú mellékletében megadott
tartalommal)
Részenként külön-külön csatolandó az ajánlathoz!
Amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolást (az EKR által biztosított elektronikus
űrlap szerint).
Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási
címpéldánya, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája
Meghatalmazások (adott esetben)
Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben).
A Közös ajánlattevői megállapodásnak tartalmaznia kell:
- valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges
felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés
szerződésszerű
teljesítéséhez
szükséges
munkák
megvalósításáért
- a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
hatáskörök, feladat-megosztás bemutatását,
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-

kijelöli azon közös ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatot tehet.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tag) az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozata a Kbt. 67. § (1) bekezdésében
foglaltakra vonatkozóan (az EKR által biztosított elektronikus űrlap szerint)
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is)
támaszkodik.
Csatolni kell továbbá az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet
olyan
szerződéses
vagy
előszerződésben
vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65.§ (9) bekezdése alapján a Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak
szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére –
rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet
kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben vesz részt a szerződés,
vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra
szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásaival együtt – biztosítja az
alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat
érvényesülését a teljesítésben.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés
szerinti nyilatkozatot.
Szakmai ajánlat: az ajánlattevőnek szakmai ajánlatként csatolnia kell a
megajánlott termék gyártói vagy a gyártó által aláírt műszaki
leírását/prospektusát, mely tartalmazza legalább a termék gyártójának
megnevezését, a termék típusát, származási helyét, műszaki paramétereit, főbb
műszaki jellemzőit és valamennyi olyan adatot és információt, amelyből a
terméknek az ajánlati dokumentációban előírt műszaki követelményeknek, az
ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelménynek és az értékelési
szempontként szereplő előírások és megajánlások mindegyikének való
megfelelősége megállapítható. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott
eszközök a becsatolt műszaki leírás/prospektus alapján nem felelnek meg a
dokumentációban előírt műszaki követelményeknek.
Ajánlati ár részletezése (a mellékelt excell táblázat szerinti tartalommal.)
Részenként külön-külön csatolandó az ajánlathoz!
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján már az ajánlatában benyújtja (nem
kötelező) a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolásokat, úgy a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke:
Kizáró okok igazolása:
10

— Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni,
— nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.
A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12–
16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak.
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja
tekintetében (az EKR által biztosított elektronikus űrlap szerint).
Pénzügyi, illetve gazdasági alkalmasság igazolása:
Ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati felhívás feladását megelőző
mérlegfordulónappal három lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés
tárgyából (1. rész: személygépjárművek szállítása, 2.-4. rész: áruszállító (pickup) terepjáró haszongépjárművek szállítása, 5. rész: gumiabroncsok szállítása
és beszerelése, 6. rész: gépjármű kiegészítő felszerelések (vonóhorog,
tetőboksz, csörlő, tetőcsomagtartó) szállítása és beszerelése) származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak. (a III. Fejezet 3. számú mellékletében
megadott formában és tartalommal).
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása:
Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített, a
közbeszerzés tárgyának (1. rész: személygépjárművek szállítása, 2.-4. rész:
áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek szállítása, 5. rész:
gumiabroncsok szállítása és beszerelése, 6. rész: gépjármű kiegészítő
felszerelések (vonóhorog, tetőboksz, csörlő, tetőcsomagtartó) szállítása és
beszerelése) megfelelő szállításainak és szerelésének ismertetését tartalmazó
cégszerűen aláírt nyilatkozat (a III. Fejezet 4. számú mellékletében megadott
formában és tartalommal). Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A referenciaismertető nyilatkozatnak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az
adatokat,
információkat,
amelyekből
az
alkalmasság
minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
A referenciaismertető nyilatkozatnak legalább az alábbi információkat kell
tartalmaznia:
- teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap
pontossággal),;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó
személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe;
- a szállítás tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva,
hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés
megállapítható legyen);
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciaismertető nyilatkozatban szereplő szállítások teljesítéséről szóló, a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdése szerinti tartalmú
referenciaigazolás.
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A referenciaigazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat,
információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való
megfelelés megállapítható.
A referenciaigazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap
pontossággal);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó
személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe;
- a szállítás tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva,
hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés
megállapítható legyen);
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
1.-4. rész esetében:
A szállítandó személygépjárművek olyan leírásával, amelyből az alkalmassági
követelménynek való megfelelés ellenőrizhető. A leírásnak a következő
paramétereket kell tartalmaznia: CO2, NOx, NMHC és PM kibocsátás értékei és
a
jármű
motorjának
1999/100/EC
előírás
szerinti
besorolása
(típusbizonyítványban szereplő értékek).
Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében a jelen pontban hivatkozott III. Fejezet szerinti
mellékleteket ajánlja alkalmazni ajánlattevőknek az ajánlat összeállítása során, összhangban a Kbt.
57. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottakkal, ugyanakkor a megadott mellékletekkel
megegyező tartalmú nyilatkozatokat is elfogad.
3.4. Az ajánlatok elkészítésének formai követelményei
Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az Ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható
az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra
a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum
egyszerű elektronikus másolata formájában.
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az
ajánlat részeként megtenni.
4. Az ajánlatok beadása, felbontása és elbírálása
4.1. Az ajánlatok beadási határideje és helye:
Határidő:
Az ajánlati felhívás IV.2.2) pontjában meghatározottak szerint.
A beadás helye:
Az ajánlat elektronikusan nyújtandó be az ajánlati felhívás I.3) pontjában megadott elérhetőségen.
4.2. Az ajánlatok felbontása:
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő
órával később kezdi meg.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A
beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában
az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

12

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az
EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az
ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
4.3. Hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérő ajánlattevők részére a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ában meghatározottak
szerint teljes körűen, korlátozások nélkül biztosítja.
A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is
lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció
vagy a jogszabályok előírásainak.
A hiánypótlás megadása nem járhat:
a) a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum
tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány
pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat)
valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek
változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között
az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
A 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek
személye hiánypótlás keretében csak a 71. § (4) bekezdésben foglalt esetben és csak úgy változhat,
hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében
a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a
korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül
bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótolt szakember adatait veheti
figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az
értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti
értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az
ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és
nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása
keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve,
hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi
figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az
ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő minden
ajánlattevőt, az érték megállapítását követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a
felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között
olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező,
az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.
4.4. Az ajánlatokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások
tartalmának tisztázása:
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése
mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az
alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt
egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának
tisztázása érdekében.
A felvilágosítás megadása nem járhat:
a) a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum
tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány
pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat)
valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek
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változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között
az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
5. Az ajánlatok elbírálása, értékelése
5.1. Az ajánlatok elbírálása:
Az ajánlat felbontását követően az Ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság megkezdi az
ajánlatok részletes bírálatát, összhangban a Kbt. előírásaival, az ajánlati felhívásban és a
Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott feltételekkel.
A bírálat menete a következő:
Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok előzetes ellenőrzésére
köteles a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb
tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati
cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal
egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, elérhető adatbázisok adatait is.
A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő
tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott
igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró
döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely
ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az
igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások
ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő
felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Ha az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő nem vagy az
esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az
igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen
kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt
hívja fel az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan
ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró
okok tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási
kötelezettségének eleget tett.
-

Az ajánlatok érvényességének vizsgálata, az alábbiak szerint:

Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 73. § (1) – (2) bekezdése szerint, ha:
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták;
c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j)
pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;
d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
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e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve
az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
f) az ajánlattevő
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt
az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.
g) ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz
[72. §].
-

Számszaki hiba kezelése:

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását az
ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit
(az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban
megtalálható számításon alapuló – adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt
egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.
-

Aránytalanul alacsony ár, illetve irreális ajánlati elem vizsgálata

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat,
valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban
értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony
összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak
valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.
Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen
a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének
gazdaságosságára,
b) a választott műszaki megoldásra,
c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire,
d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére,
e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek való
megfelelésre, vagy
f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik.
Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság kétséges további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett.
Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot,
kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés
eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az
ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják
megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető.
Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz
aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése szerinti
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat
megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően
alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől.
Ha az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérő
összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket
megalapozó adatokat.
A fenti eljárásrendet megfelelően alkalmazni kell arra az esetre is, ha az ajánlatnak valamely egyéb
eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. Ebben az esetben az ajánlatkérő
érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy
az adott kötelezettségvállalás teljesíthető.
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5.2. Az ajánlatok értékelése:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés
c) pontjában rögzítetteknek megfelelően „a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan – különösen
minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel."
alapján értékeli az alábbiak szerint figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21.
napján megjelent útmutatójára is.
1. rész:
Részszempont

Súlyszám

Ár:
1. Ajánlati ár (egy összegben, nettó HUF értékben meghatározva)

70

Minőségi kritérium:
Garanciális (jótállási) többletkötelezettség vállalt mértéke a
1. kötelezően előírt 36 hónap időtartamon felül (hónapban
meghatározva)
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A megajánlott gépjármű típus üzemanyag felhasználásának mértéke
(vegyes fogyasztás gyártói hivatalos katalógus alapján) (l/100 km)
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2.

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0-10.
Az értékelés módszere:
Ár:
1. Ajánlati ár (egy összegben, nettó HUF értékben meghatározva):
Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia egy összegben, nettó értékben, magyar
forintban meghatározva. Az ajánlati árnak az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken
túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés
igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására
nem jogosult.
A legjobb ajánlat (legalacsonyabb érték) kapja a maximális 10 pontot. A többi ajánlat pontszámát
az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számolja ki mindig a legjobb ajánlathoz
viszonyítva az alábbi képlet szerint:
Alegjobb
P= ----------- (Pmax – Pmin) + Pmin
Avizsgált
ahol
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (10)
a pontskála alsó határa (0)
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Minőségi kritérium:
1. Garanciális (jótállási) többletkötelezettség vállalt mértéke a kötelezően előírt 36 hónap
időtartamon felül (hónapban meghatározva)
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A legkedvezőbb ajánlat (a legmagasabb érték) kapja a maximális 10 pontot. A többi ajánlat
pontszámát az ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerével számolja ki mindig a legkedvezőbb
ajánlathoz viszonyítva az alábbi képlet szerint.
Avizsgált
P= ----------- (Pmax – Pmin) + Pmin
Alegjobb
ahol
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (10)
a pontskála alsó határa (0)
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amelyre
és az annál még kedvezőbb vállalásra a maximális pontszámot adja: 48 hónap
Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott azon érték, amelynél
kedvezőtlenebb az ajánlat nem lehet: 0 hónap
Ajánlatkérő a kötelezően előírt 36 hónap időtartamon felül vállalt garanciális (jótállási) kötelezettség
többlet mértékét értékeli.
2. A megajánlott gépjármű típus üzemanyag felhasználásának mértéke (vegyes fogyasztás
gyártói hivatalos katalógus alapján) (l/100 km)
A megajánlást kettő tizedesjegy pontossággal kell megadni a Felolvasólapon.
Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb értéket
tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a
legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az
értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. A két szélső
(legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való
távolságok arányának megfelelően kerülnek pontozásra az alábbi képlet szerint. Ajánlatkérő a
legkedvezőbbnek szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál
(tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha
a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).
Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb
P= --------------------------------------- (Pmax – Pmin) + Pmin
Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb
ahol
P:
Pmax:
Pmin:
Alegkedvezőbb:
Alegkedvezőtlenebb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (10)
a pontskála alsó határa (0)
az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a
maximális pontszámot adja: 4 l/100 km
Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték,
amelynél kedvezőtlenebb az ajánlat nem lehet és amire a minimális pontszámot adja: 8 l/100 km
17

Az ezen értéknél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
A megajánlás alátámasztására vonatkozóan csatolandó dokumentumok (szakmai ajánlat):
Gyártói hivatalos katalógus, mely tartalmazza legalább a termék gyártójának megnevezését, a
termék típusát, műszaki paramétereit, főbb műszaki jellemzőit, így különösen a megajánlott
gépjármű típus üzemanyag felhasználását (vegyes fogyasztás, l/km értékben megadva).
Ezt követően az egyes tartalmi elemekre kapott pontszámok a súlyszámokkal megszorzásra, a
szorzatok pedig összeadásra kerülnek, az az Ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek
az összpontszáma a legnagyobb.
2.-4. rész:
Részszempont

Súlyszám

Ár:
1. Ajánlati ár (egy összegben, nettó HUF értékben meghatározva)

70

Minőségi kritérium:
Garanciális (jótállási) többletkötelezettség vállalt mértéke a
1. kötelezően előírt 36 hónap időtartamon felül (hónapban
meghatározva)
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A megajánlott gépjármű típus üzemanyag felhasználásának mértéke
(vegyes fogyasztás gyártói hivatalos katalógus alapján) (l/100 km)
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2.

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0-10.
Az értékelés módszere:
Ár:
1. Ajánlati ár (egy összegben, nettó HUF értékben meghatározva):
Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia egy összegben, nettó értékben, magyar
forintban meghatározva. Az ajánlati árnak az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken
túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés
igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására
nem jogosult.
A legjobb ajánlat (legalacsonyabb érték) kapja a maximális 10 pontot. A többi ajánlat pontszámát
az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számolja ki mindig a legjobb ajánlathoz
viszonyítva az alábbi képlet szerint:
Alegjobb
P= ----------- (Pmax – Pmin) + Pmin
Avizsgált
ahol
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (10)
a pontskála alsó határa (0)
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Minőségi kritérium:
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1. Garanciális (jótállási) többletkötelezettség vállalt mértéke a kötelezően előírt 36 hónap
időtartamon felül (hónapban meghatározva)
A legkedvezőbb ajánlat (a legmagasabb érték) kapja a maximális 10 pontot. A többi ajánlat
pontszámát az ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerével számolja ki mindig a legkedvezőbb
ajánlathoz viszonyítva az alábbi képlet szerint.
Avizsgált
P= ----------- (Pmax – Pmin) + Pmin
Alegjobb
ahol
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (10)
a pontskála alsó határa (0)
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amelyre
és az annál még kedvezőbb vállalásra a maximális pontszámot adja: 48 hónap
Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott azon érték, amelynél
kedvezőtlenebb az ajánlat nem lehet: 0 hónap
Ajánlatkérő a kötelezően előírt 36 hónap időtartamon felül vállalt garanciális (jótállási) kötelezettség
többlet mértékét értékeli.
2. A megajánlott gépjármű típus üzemanyag felhasználásának mértéke (vegyes fogyasztás
gyártói hivatalos katalógus alapján) (l/100 km)
A megajánlást kettő tizedesjegy pontossággal kell megadni a Felolvasólapon.
Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb értéket
tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a
legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az
értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. A két szélső
(legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való
távolságok arányának megfelelően kerülnek pontozásra az alábbi képlet szerint. Ajánlatkérő a
legkedvezőbbnek szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál
(tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha
a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).
Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb
P= --------------------------------------- (Pmax – Pmin) + Pmin
Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb
ahol
P:
Pmax:
Pmin:
Alegkedvezőbb:
Alegkedvezőtlenebb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (10)
a pontskála alsó határa (0)
a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme
a legkedvezőtlenebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a
maximális pontszámot adja: 5,5 l/100 km
Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték,
amelynél kedvezőtlenebb az ajánlat nem lehet és amire a minimális pontszámot adja: 10 l/100 km
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Az ezen értéknél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
A megajánlás alátámasztására vonatkozóan csatolandó dokumentumok (szakmai ajánlat):
Gyártói hivatalos katalógus, mely tartalmazza legalább a termék gyártójának megnevezését, a
termék típusát, műszaki paramétereit, főbb műszaki jellemzőit, így különösen a megajánlott
gépjármű típus üzemanyag felhasználását (vegyes fogyasztás, l/km értékben megadva).
Ezt követően az egyes tartalmi elemekre kapott pontszámok a súlyszámokkal megszorzásra, a
szorzatok pedig összeadásra kerülnek, az az Ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek
az összpontszáma a legnagyobb.
5. rész:
Részszempont

Súlyszám

Ár:
1. Ajánlati ár (egy összegben, nettó HUF értékben meghatározva)

85

Minőségi kritérium:
1.

A megajánlott gumiabroncs rendelkezik 3 betétes oldalfallal
(Igen/Nem)

15

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0-10.
Az értékelés módszere:
Ár:
1. Ajánlati ár (egy összegben, nettó HUF értékben meghatározva):
Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia egy összegben, nettó értékben, magyar
forintban meghatározva. Az ajánlati árnak az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken
túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés
igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására
nem jogosult.
A legjobb ajánlat (legalacsonyabb érték) kapja a maximális 10 pontot. A többi ajánlat pontszámát
az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számolja ki mindig a legjobb ajánlathoz
viszonyítva az alábbi képlet szerint:
Alegjobb
P= ----------- (Pmax – Pmin) + Pmin
Avizsgált
ahol
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (10)
a pontskála alsó határa (0)
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Minőségi kritérium:
1. A megajánlott gumiabroncs rendelkezik 3 betétes oldalfallal (Igen/Nem)
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Abszolút értékelés: a tulajdonság megléte (igen válasz) a maximális 10 pontot, míg a meg nem léte
(nem válasz) a minimális 0 pontot éri; majd a pontszám felszorzásra kerül a súlyszámmal.
A megajánlás alátámasztására vonatkozóan csatolandó dokumentumok (szakmai ajánlat):
Gyártói hivatalos katalógus, mely tartalmazza legalább a termék gyártójának megnevezését, a
termék típusát, műszaki paramétereit, főbb műszaki jellemzőit, így különösen arra vonatkozó
információt, hogy a megajánlott gumiabroncs rendelkezik 3 betétes oldalfallal.
Ezt követően az egyes tartalmi elemekre kapott pontszámok a súlyszámokkal megszorzásra, a
szorzatok pedig összeadásra kerülnek, az az Ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek
az összpontszáma a legnagyobb.
6. rész:
Részszempont

Súlyszám

Ár:
1. Ajánlati ár (egy összegben, nettó HUF értékben meghatározva)

70

Minőségi kritérium:
1.

A megajánlott vonóhorog függesztett terhelésének mértéke (gyártói
hivatalos katalógus alapján, kg)

20

2.

A megajánlott vonóhorog leszerelhető (Igen/Nem, Igen válasz: 10
pont, Nem válasz: 0 pont)

10

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0-10.
Az értékelés módszere:
Ár:
1. Ajánlati ár (egy összegben, nettó HUF értékben meghatározva):
Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia egy összegben, nettó értékben, magyar
forintban meghatározva. Az ajánlati árnak az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken
túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés
igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására
nem jogosult.
A legjobb ajánlat (legalacsonyabb érték) kapja a maximális 10 pontot. A többi ajánlat pontszámát
az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számolja ki mindig a legjobb ajánlathoz
viszonyítva az alábbi képlet szerint:
Alegjobb
P= ----------- (Pmax – Pmin) + Pmin
Avizsgált
ahol
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (10)
a pontskála alsó határa (0)
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
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Avizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Minőségi kritérium:
1. A megajánlott vonóhorog függesztett terhelésének mértéke (gyártói hivatalos katalógus
alapján, kg)
A megajánlást kettő tizedesjegy pontossággal kell megadni a Felolvasólapon.
Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb értéket
tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a
legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az
értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. A két szélső
(legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való
távolságok arányának megfelelően kerülnek pontozásra az alábbi képlet szerint. Ajánlatkérő a
legkedvezőbbnek szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál
(tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha
a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).
Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb
P= --------------------------------------- (Pmax – Pmin) + Pmin
Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb
ahol
P:
Pmax:
Pmin:
Alegkedvezőbb:
Alegkedvezőtlenebb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (10)
a pontskála alsó határa (0)
a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme
a legkedvezőtlenebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a
maximális pontszámot adja: 100 kg
Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték,
amelynél kedvezőtlenebb az ajánlat nem lehet és amire a minimális pontszámot adja: 70 kg
Az ezen értéknél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
A megajánlás alátámasztására vonatkozóan csatolandó dokumentumok (szakmai ajánlat):
Gyártói hivatalos katalógus, mely tartalmazza legalább a termék gyártójának megnevezését, a
termék típusát, műszaki paramétereit, főbb műszaki jellemzőit, így különösen a megajánlott
vonóhorog függesztett terhelésének mértékét (kg értékben megadva).
2. A megajánlott vonóhorog leszerelhető (Igen/Nem)
Abszolút értékelés: a tulajdonság megléte (igen válasz) a maximális 10 pontot, míg a meg nem léte
(nem válasz) a minimális 0 pontot éri; majd a pontszám felszorzásra kerül a súlyszámmal.
A megajánlás alátámasztására vonatkozóan csatolandó dokumentumok (szakmai ajánlat):
Gyártói hivatalos katalógus, mely tartalmazza legalább a termék gyártójának megnevezését, a
termék típusát, műszaki paramétereit, főbb műszaki jellemzőit, így különösen arra vonatkozó
információt, hogy a megajánlott vonóhorog leszerelhető-e.
Ezt követően az egyes tartalmi elemekre kapott pontszámok a súlyszámokkal megszorzásra, a
szorzatok pedig összeadásra kerülnek, az az Ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek
az összpontszáma a legnagyobb.
6. Az eredményhirdetés:
Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről (Kbt. 75.§), az ajánlatok
érvényességéről, érvénytelenségéről (Kbt. 73.§), ajánlattevők kizárásáról, vagy a szerződés
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teljesítésére való alkalmatlanságáról, valamint ezek részletes indokáról a tájékoztatást a Kbt. 79.§a szerint írásban küldi meg az ajánlattevők részére. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a
második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő (amennyiben az összegzésben megjelölésre kerül
ilyen) ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.
7. Szerződéskötés:
Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (6) bekezdésében rögzítettnek megfelelően a szerződést nem kötheti meg
az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés ajánlattevőknek történő megküldésétől számított tíz
napos időtartam lejártáig, kivéve a Kbt. 131.§ (8) bekezdésében foglalt esetekben. Ajánlatkérő
legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártáig köteles a szerződést megkötni a nyertes ajánlattevővel.
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II. Fejezet
Szerződéstervezet
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy
Központi ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.
Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 86.
Adószám: 15325763-2-11
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000 – 01711813
képviseli: Füri András igazgató
mint Vevő (továbbiakban: Vevő)
másrészről
név:
Székhely:
Képviselő:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
mint Eladó (továbbiakban Eladó)
Együttesen: Szerződő felek (továbbiakban: Szerződő felek)
I.
Előzmények
I.1.
Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) II. része
szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.
I.2.
A Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát az ajánlati felhívás II.2.) pontjában az alábbiak
szerint határozta meg:
„Gépjárművek és azokhoz kapcsolódó felszerelések beszerzése adásvételi szerződés keretében.”
1. rész:
7 db személygépjármű beszerzése és üzembe helyezése adásvételi szerződés keretében.
2. rész:
8 db 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek kategóriába tartozó gépjármű
beszerzése és üzembe helyezése adásvételi szerződés keretében.
3. rész:
2 db 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek kategóriába tartozó gépjármű
beszerzése és üzembe helyezése adásvételi szerződés keretében.
4. rész:
5 db 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek kategóriába tartozó gépjármű
beszerzése és üzembe helyezése adásvételi szerződés keretében.
5. rész:
Gumiabroncsok beszerzése és beszerelése az Ajánlatkérő részére már rendelkezésre álló
gépjárművekbe adásvételi szerződés keretében.
6. rész:
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Kiegészítő felszerelések (vonóhorog, tetőboksz, csörlő, tetőcsomagtartó) beszerzése és
beszerelése az Ajánlatkérő részére már rendelkezésre álló gépjárművekbe adásvételi szerződés
keretében.
I.3.
Vevő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással
összevetette, és döntését 2018. ………….-án kihirdette. Vevő közbeszerzési eljárásban hozott döntése
szerint a nyertes ajánlattevő Eladó lett.
I.4.
Vevő ajánlati felhívásában és dokumentációjában, valamint a Eladó ajánlatában foglaltak
megvalósítását a Szerződő felek e szerződésben foglalják írásba.
II.
A szerződés tárgya, időbeli hatálya
II.1.
Jelen szerződés tárgya a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletében
(Ajánlati felhívás és dokumentáció) megjelölt gépjárművek és egyéb felszerelések (a továbbiakban
együtt: termékek) szállítása és üzembe helyezése. Jelen szerződés kizárólag az 1-3. sz. melléklettekkel
együtt érvényes. Jelen szerződés keretében Eladó kizárólag olyan új, első üzembehelyezésű
gépjárművet, eszközt, berendezést szállíthat, amelyek megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek,
illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, valamint szerviz- és
alkatrészellátásuk biztosított.
II.2. Eladó köteles a szerződés tárgyát képező termékeket a Vevőnek a II.4. pontban meghatározott
teljesítési helyen átadni, valamint ott üzembe helyezni (1.-4. rész esetében), illetve beszerelni (5.-6. rész
esetében). Vevő köteles a termékeket átvenni, és annak ellenértékét megfizetni.
II.3.

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

A szerződés tárgyát képező termékek szállításának és üzembe helyezésének határideje
1. rész esetében:
A szerződés aláírásától számított 2 hónap
2. - 4. rész esetében:
A szerződés aláírásától számított 5 hónap
5. rész esetében:
A szerződés aláírásától számított 1 hónap
6. rész esetében:
A szerződés aláírásától számított 2 hónap
A szállítás a Vevő részére minden nap 8oo-16oo óra között történhet, a jelen szerződésben és
mellékleteiben foglalt követelményeknek megfelelően. Eladónak a szállítás napját előre kell jeleznie,
melynek időpontjáról, valamint az üzembe helyezés, beszerelés időpontjáról Vevő kijelölt
kapcsolattartójával kell egyeztetnie.
II.4.
A teljesítés helye: Budapest, az Eladó telephelye, budapesti telephely hiányában a Vevő
központi ügyfélfogadási irodája (1121 Budapest, Költő u. 21.).
III.
A Szerződő felek jogai és kötelezettségei
III.1.
Vevő köteles Eladó szerződésszerű teljesítését elősegíteni, a Eladó teljesítéséhez szükséges
feltételeket biztosítani és az elfogadott teljesítést követően a jelen szerződésben meghatározott díjat
megfizetni.
III.2.
Vevő biztosítja a teljesítés helyének előkészítését és a Eladó által a helyszínen történő teljesítés
feltételeit. Eladó az átadás pontos időpontjáról legalább 1 nappal korábban értesíteni köteles a Vevőt.
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III.3.

Vevő jogosult Eladó szerződésszerű teljesítését bármikor ellenőrizni.

III.4.
Vevő vagy igazolt képviselője a megadott időpontban és helyen köteles az átadás helyén
tartózkodni és a leszállított terméket – üzembe helyezést, illetve az üzembiztos beszerelést követően –
átvenni.
III.5.
Vevő jogosult a nem szerződésszerű teljesítést visszautasítani. Ebben az esetben a Eladó
köteles a hibát kijavítani és a teljesítést elfogadásra újra felajánlani.
III.6.
Ha a Vevő a termékek átvételekor hibát, rendellenességet észlel, köteles kifogását az Eladó
képviselőjével azonnal, amennyiben Eladó képviselője nem tartózkodik a helyszínen, akkor
haladéktalanul írásban közölni. Az észlelt hiányosságokról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
Amennyiben a hibát, hiányosságot az átadáskor észlelik, Eladó helyszínen tartózkodó képviselője írja
alá a jegyzőkönyvet, ha a hibát, hiányosságot később észlelik, Vevő köteles azt haladéktalanul írásban
jelezi Eladónak. Amennyiben Eladó az erről szóló írásbeli értesítésre 2 napon belül nem válaszol, a 3.
nap elteltét követő napon Vevőnek a hibáról, hiányosságról szóló értesítése jelen szerződés
vonatkozásában a hibáról, hiányosságról szóló jegyzőkönyvnek minősül. A Vevő jótállási, szavatossági
kifogásait a VIII.11. pontban megjelölt határidőn belül e jegyzőkönyvre alapozva érvényesítheti.
III.7.
Vevő az erre okot adó körülmény felmerülésétől számított 3 (három) munkanapon belül
tájékoztatja a Eladót minden olyan körülményről, amely jelen szerződés teljesítését, eredményét, illetve
a teljesítési határidőket érinti vagy befolyásolja.
III.8.
Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges
valamennyi feltétellel rendelkezik.
III.9.
A szerződés időtartama alatt bekövetkezett, a teljesítést is érintő, a Eladó ügyvitelét befolyásoló
változásokról, a Vevőt haladéktalanul értesíteni köteles. Amennyiben a változások a szerződés szerinti
teljesítést bármilyen tartalommal és mértékben érintik, vagy további költségeket eredményeznek, a
szerződő felek egyeztetéssel kezdeményezni fogják a szerződés módosítását. A szerződő felek
egyetértenek abban, hogy a szerződés módosítása csak a hatályos közbeszerzési törvény értelmében
történhet, a Kbt. 141.§-ában foglaltak fennállása esetén.
III.10. Eladó felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak a Vevő ügyfélfogadási irodájának helyszínén
kifejtett magatartásáért. Vállalja, hogy betartja a munkavégzés helyén érvényes különleges, a Vevő által
vele közölt biztonsági szabályokat és korlátozásokat.
III.11. A Szerződést Eladónak kell teljesítenie. A Eladó a teljesítéshez az alkalmasságának
igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles
igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor
vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a
Eladó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében
bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők
számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az
alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési
eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
A Vevő nem korlátozhatja az Eladó jogosultságát alvállalkozó bevonására. A Eladó jelen Szerződés
aláírásával megjelölte az összes olyan alvállalkozót, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Eladó
– azon alvállalkozók tekintetében, akiket a jelen Szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban
nem nevezett meg – jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k) nem áll(nak) kizáró okok hatálya alatt. Az Eladó a szerződés teljesítésének időtartama
alatt köteles a Vevőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem áll kizáró okok hatálya alatt.
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Az eljárás során a Eladó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet
eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott
személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó
körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet,
ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a
Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az
eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember
személye csak a Vevő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe
vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
Az Eladó személye csak az alábbi esetekben változhat meg:
a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű
szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága
érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi
személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy
b) ha a Eladó személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, egyesülésnek,
szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan
részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő
teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem
gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység
- átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi
eljárás során kerül a szerződés átruházásra;
feltéve, hogy a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok
hatálya alatt, - az ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdésének
alkalmazásával - megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és
a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza.
Az Eladó személye a fentieken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként változhat. A
jogviszony egyéb elemeinek változására a 141. § rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Eladó személyében
bekövetkező jogutódlás nem irányulhat a Kbt. alkalmazásának megkerülésére.
Eladó a szerződésben foglaltak teljesítése során igénybe vett alvállalkozó(k)ért úgy felel, mintha a
teljesítést maga végezte volna, illetve alvállalkozó jogosulatlan igénybe vétele esetén felelős minden
olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
IV.
A termék átvétele, mennyiségi és minőségi kifogások
IV.1. A termékek leszállításakor Vevő képviselője a termékeket átveszi. A termékek mennyiségi
átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat Vevő a szállítólevélre feljegyzi. A szállítólevélre kerül
feljegyzésre a termékben szemrevételezéssel megállapíthatóan bekövetkezett károsodás, és/vagy
minőségi kifogás is.
IV.2. Téves áruszállítás, címezés esetén Vevő az eltérést a számla vagy szállítólevél másolatára
rávezeti és Eladó megbízottjával aláíratva a terméket visszaadja, utólagos észrevétel esetén pedig
Vevő jelzésére Eladó a termék elszállításáról 3 napon belül köteles intézkedni.
IV.3. A termékek minőségi átvételét a Vevő üzembehelyezési jegyzőkönyvön ismeri el. A Vevő a
termékek leszállítását követően észlelt minőségi kifogást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni
(felvett jegyzőkönyv megküldése) az Eladónak. Minőségi kifogás alapján indult vita esetén a felek
egyeztetnek, az egyeztetés alapján jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek Eladó általi kézhezvételétől
számított 30 napon belül saját költségére kell az utánszállítást teljesítenie.
IV.4. Amennyiben az Eladó a hibás teljesítést nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös
megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal történő
elbírálásáig nem tarthat igényt a hibásnak minősített termék ellenértékére, amennyiben a hiba
felfedezése a fizetési határidőn belül megtörténik.
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IV.5. Amennyiben a szerződő felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak megegyezésre, úgy
a bírói út igénybevétele helyett független minőségvizsgáló szervezetet bízhatnak meg a termék
megvizsgálásával. A független vizsgálat eredményét a felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A
vizsgálat költségeit a hibáért felelős fél viseli.
IV.6. A termékek elvesztéséből vagy megrongálódásából, ill. bármely más okból eredő kárveszély
viselése a Eladóról a Vevőre a végleges üzembe helyezésről felvett jegyzőkönyv aláírásával, illetve az
üzembiztos beszerelést követő átadással száll át.
IV.7. A termékeket az adott termékre vonatkozó előírások szerint, sérülésmentesen a teljesítés
helyére kell szállítani és üzembe helyezni.
IV.8. A szállított és üzembe helyezett termékeket Eladó csak a teljesítés helyén és az átvételre
feljogosított személynek adhatja át.
V.
Vételár fizetési feltételek
V.1.
Eladót a II. pontban meghatározottak hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén, a Vevő által
kiállított teljesítésigazolás alapján,
Nettó ………………… Ft,- (azaz: …………………………. forint) + Áfa, tehát
bruttó ………………….Ft,- (azaz …………………………. forint)
összegű vételár illeti meg.
V.2.
Eladó a teljesítés ellenértékére teljesítésigazolás és számla ellenében jogosult. Számlát
benyújtani csak igazolt teljesítésre lehet.
V.3.
A vételár magában foglalja a jelen szerződésben meghatározott termékek ellenértékét, az 5-6.
rész szerinti termékek beszerelésének díját, a fuvareszközökről történő lerakást, az üzembe helyezést,
valamint az 1-4. részek esetében az alkatrészek cseréjének, a termékek javításának költségeit is az
üzembe helyezést követő ..... hónapos jótállási időszak (minimum 36 hónap, Eladó megajánlása szerint)
alatt. A jótállási időszak alatti karbantartások, kopó-forgó alkatrészek cseréjének, munkadíjának
költsége a Vevőt terhelik. Ennek megfelelően az árak az Eladó által jelen szerződés alapján teljesítendő
valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem
jogosult Vevőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.
V.4.
A termék ellenértékét Vevő az általa igazolt szállítólevél, mennyiségi és minőségi átvétel,
valamint a végleges üzembehelyezési eljárás lefolytatását követően, szabályszerűen kiállított, Vevő
által leigazolt számla ellenében fizeti meg Eladó által kiállított számla alapján.
V.5.
A szerződést az Európai Unió és a Magyar Állam finanszírozza (1. rész: KEHOP 4.2.0-15-201600004; 2. rész: KEHOP 4.2.0-15-2016-00004; 3. rész: LIFE16-NAT/IT/000245, LIFE4OAKForest és
LIFE14 NAT/SK/001306 Duna LIFE; 4. rész KEHOP-4.1.0-15-2016-00054, KEHOP-4.1.0-15-201600008, VEKOP-4.2.1-15-2016-00005, KEHOP-4.1.0-15-2016-00024, VEKOP-4.2.1-17-2017-00001; 5.
rész: KEHOP 4.2.0-15-2016-00004, 6. rész: KEHOP 4.2.0-15-2016-00004), a kifizetés ún.
utófinanszírozással történik. Az operatív programokból támogatott számlák kiegyenlítése a 272/2014.
(XI.5.) Kormányrendelet szabályai szerint történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdésében
foglalt előírásokra.
Vevő a kifizetést igazolt, a jelen szerződésben meghatározott termékek végleges üzembe helyezéséről
felvett jegyzőkönyv aláírását, illetve az 5-6. rész tekintetében, amennyiben az adott termék esetén az
üzembe helyezés nem értelmezhető, az adott termék gépjárműbe történő megfelelő beszerelését
követően, Eladó által kiállított számla ellenében, a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással
egyenlíti ki. A Eladó a számla kiállítására a Vevő által aláírt szállítólevél és a Vevő által igazolt végleges
üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján jogosult. Szállítólevélen Vevő igazolja a termék átvételét. A
számla három példányban készül el, amelyből az első két példány a Vevőnél marad, a harmadik
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példány az Eladóé. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Vevő bankja Vevő
számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
1.-4. rész esetében:
Gépjárművenként maximum 3 számla bocsátható ki, amelyek teljes számla összege nem haladhatja
meg a megajánlott, szerződött teljesítési összeget. A 3 számla közül az egyik az állami illetékeket
tartalmazhatja, a másik a forgalomba helyezési költségeket, és egy a gépjármű vételárát.
5.-6. rész esetében:
Az Eladó 1 db végszámla benyújtására jogosult 100 %-os teljesítést követően.
Az autónként külön-külön kiállított számlákon a vonatkozó pályázati azonosítószámot (1. rész: KEHOP
4.2.0-15-2016-00004; 2. rész: KEHOP 4.2.0-15-2016-00004; 3. rész: LIFE16-NAT/IT/000245,
LIFE4OAKForest és LIFE14 NAT/SK/001306 Duna LIFE; 4. rész KEHOP-4.1.0-15-2016-00054,
KEHOP-4.1.0-15-2016-00008, VEKOP-4.2.1-15-2016-00005, KEHOP-4.1.0-15-2016-00024, VEKOP4.2.1-17-2017-00001; 5. rész: KEHOP 4.2.0-15-2016-00004, 6. rész: KEHOP 4.2.0-15-2016-00004) fel
kell tüntetni, melyet előzetesen Megrendelővel egyeztetni szükséges.
V.6.
A Vevő elhalaszthatja a kifizetést, ha a számla kiállításának helyességét vitatja, vagy ha a
számlához csatolt igazoló okmányok hiányosak. Ilyen esetben a fizetési határidőt attól a naptól kell
számítani, amikor a Szerződő felek rendezték a vitás kérdéseket és pótolták a mulasztásokat.
V.7.
A vételár átutalása az Eladó …………….Banknál vezetett ………………………. számú
számlájára történik.
V.8. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a
közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető
kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható
szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja tartalmazza. A szerződés megkötésének feltétele, hogy Eladó a fentiekre vonatkozó
nyilatkozatot becsatolja. Eladó a szerződés időtartama köteles bejelenteni a Vevőnek, amennyiben
már nem minősül a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható
szervezetnek.
V.9.
A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:48. § szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni Eladónak.
V.10. A Vevő az Eladó által a teljesítésbe bevont alvállalkozók részére járó díjazás külön kifizetését
nem teljesíti. Ezt az Eladó köteles viselni.
V.11. Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Eladó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt.136. § (1) bekezdés a) pont).
VI.
A szerződő felek kapcsolattartása
VI.1. A szerződés teljesítése során a felek a kapcsolatot az általuk megnevezett személy
közreműködésével tartják.
A Vevő részéről kijelölt kapcsolattartó személyek:
Név:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Az Eladó által kapcsolattartásra kijelölt személy:
30

Név:
Tel.:
Fax:
E-mail:
VI.2. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a Szerződő felek haladéktalanul
írásban tájékoztatják egymást és ennek elmaradásáért felelősséggel tartoznak.
A szerződő fél kapcsolattartója részéről megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig
hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a
kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.
VII.
Felelősség a teljesítésért
VII.1. Az Eladó felel azért, hogy a szerződés alapján, az ajánlatában meghatározott határidőben,
minőségben és a kért mennyiségben a megrendelt termékeket az adott címre leszállítja és üzembe
helyezi, illetve beszereli.
VII.2. Az Eladó felel minden olyan kárért, ami szállítás és rakodás közben keletkezik, ha a szállított
termék határidőre nem érkezik meg a Vevőhöz, vagy nem az ajánlat és a szerződés mellékleteinek
megfelelően, illetve nem a Vevő utasításai szerint teljesít.
Minden, az Eladónak felróható késésért, az Eladó késedelmi kötbért köteles teljesíteni a Vevő számára.
VII.3. Az Eladó mentesül a felelősség alól, amennyiben a Vevő nem teljesítette maradéktalanul
és/vagy határidőben a szerződésben meghatározott, illetve a teljesítés során jelentkező
kötelezettségeit.
VIII.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
VIII.1. Az Eladó hibásan teljesít, amennyiben a szállítást nem teljesíti, hiányosan, nem a megfelelő
minőségben teljesít, vagy egyéb módon megszegi a szerződésben, annak mellékleteiben foglalt
feltételeket, vagy (rész)határidőket.
Az Eladó szerződésszegése esetén a Vevő a szerződésszegéssel összefüggő kára érvényesítésére,
kötbér követelésére és a szerződés felmondására/elállásra jogosult, a szerződés IX. pontjában
meghatározottak szerint.
VIII.2. Amennyiben az Eladó a szerződésben rögzített kötelezettségeit határidőre nem teljesíti és ezért
a késedelemért az Eladó felelős, úgy ez késedelmi kötbér fizetését és/vagy szerződés Vevő általi
felmondását, vagy attól történő elállását eredményezi. Vevő a teljesítési határidő elmulasztása esetén
jogosult a késedelmi kötbérre.
VIII.3. Amennyiben az Eladó olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, a Vevő minden
késedelemmel érintett naptári napra késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér mértéke a késedelemmel
érintett termék nettó szerződéses ellenértékének 1 %-a késedelmes naptári naponként, de legfeljebb
20 naptári napi késedelemnek megfelelő mértékű kötbér. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri
a meghatározott maximum értéket, úgy Vevő jogosult a szerződéstől a szerződés teljesítésének
meghiúsulására hivatkozva elállni, vagy a szerződést felmondani.
VIII.4. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő – a Ptk. 6:187. §-ára figyelemmel – jogosult a kötbért
meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi-, illetőleg hibás teljesítési kötbér
megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
VIII.5. A Vevő részéről elfogadott, a szerződéssel nem összhangban vagy késedelmesen történő
teljesítés elfogadása nem értelmezhető úgy, hogy a Vevő lemond a szerződésszegésből eredő jogairól.
VIII.6. Hibás teljesítés esetén a Vevő póthatáridőt tűzhet ki a termék cseréjére, amiről az Eladót
írásban értesíti. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén, illetve, amennyiben a póthatáridő elteltével
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az Eladó a cserét nem teljesítette, úgy a Vevő a VIII.3. pont szerinti késedelmi kötbérre és/vagy a
szerződés felmondására, vagy a szerződéstől történő elállásra jogosult.
VIII.7. Amennyiben a szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért az Eladó felelős, a meghiúsulási
kötbér mértéke a meghiúsulással érintett termék nettó szerződéses ellenértékének 20 %-a. Szerződő
Felek rögzítik, hogy a szerződés IX. pontjában meghatározott, Vevő általi felmondás körében
meghatározott eseteket olyan meghiúsulási oknak tekintik, melyért Eladó felelős. A meghiúsulási kötbér
összege – a feltételek fennállása esetén - a késedelmi kötbér összegén felül illeti meg Vevőt.
VIII.8. Eladó kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a termékek minősége nem felel meg a jelen
szerződés feltételeinek, legkésőbb a Vevő által megjelölt időpontban kicseréli azokat a jelen szerződés
feltételeinek megfelelő termékekre, vagy kijavítja azokat a jótállási kötelezettség ideje alatt. A jótállási
idő alatt a minőségi kifogás alá eső terméket az Eladó köteles újból leszállítani. Amennyiben ez nem
történik meg az adott határidőre, a Vevő az Eladó költségére ezt pótolja. A Vevő ilyen költsége a
teljesítésért járó összegből kerül levonásra.
VIII.9. Eladó jelen szerződés aláírásával teljes körű garanciát vállal azért, hogy az általa átadott
termékek a Szerződő felek által előzetesen írásban rögzített specifikációknak és Vevő elvárásainak
megfelelően működnek. Ennek keretében az Eladó a specifikációban meghatározottaktól eltérő
működés esetén a javítást külön ellenszolgáltatás nélkül elvégzi és a javított terméket tesztelés után
Vevő részére haladéktalanul átadja. Az Eladó szavatolja, hogy a termékek folyamatosan alkalmasak
rendeltetésszerű használatra és harmadik személynek nincs olyan joga a szerződés tárgyára, amely a
Vevőt használatában korlátozná, vagy akadályozná.
VIII.10. Vevő kötelezettsége, hogy a jótállás időtartama alatt tudomására jutott hibát, és az ezzel
kapcsolatos minden körülményt Eladóval haladéktalanul írásban közöljön.
VIII.11. Az Eladó az igazolt teljesítéstől számított az 1- 4. rész esetében..... hónap (minimum 36 hónap,
Eladó megajánlása szerint), az 5- 6. rész esetében 36 hónap garanciát vállal a Vevő részére a
leszállított termékekre. Eladó köteles a termékekhez cserealkatrészeket biztosítani a jótállási időszak
(az 1- 4. rész esetében minimum 36 hónap, Eladó megajánlása szerint, az 5- 6. rész esetében 36
hónap) alatt. A cserealkatrészek a termékek minden részegységére vonatkoznak, melyet a jótállási idő
alatt térítésmentesen kell Eladónak biztosítani. A jótállási időszak alatti karbantartások, kopó-forgó
alkatrészek cseréjének, munkadíjának költsége a Vevőt terhelik. A garancia nem terjed ki elemi csapás,
rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás vagy a nem rendeltetésszerű használat
által okozott károk kijavítására.
Az 1-4. rész esetében Eladó köteles a jótállási időszak (minimum 36 hónap, Eladó megajánlása szerint)
alatt a kopó-forgó alkatrészek tekintetében 20 %, a karbantartási munkadíjak tekintetében 15 %
kedvezményt biztosítani Vevő részére a mindenkor hivatalos listaáraihoz képest.
VIII.12. A szerződés tárgyát képező bármely termék meghibásodása esetén az Eladó köteles a Vevő
értesítésétől számított 2 munkanapon belül a termék javítását megkezdeni és azt 5 munkanapon belül
befejezni és az adott terméket hibamentesen, üzemkész állapotban Eladó rendelkezésére bocsátani.
Amennyiben 5 munkanapon belül a termék nem üzem-, és forgalomképes, úgy Eladó köteles Vevő
részére haladéktalanul a meghibásodott termék típusának és felszereltségének mindenben megfelelő
csere terméket biztosítani. Amennyiben a termék vagy főegységei a rendeltetésszerű használat mellett
oly módon hibásodnak meg, hogy azok nem javíthatók, az Eladó az eredetivel megegyező típusú és
felszereltségű új terméket vagy főegységet köteles a Vevő részére haladéktalanul átadni.
VIII.13. A jótállásra és garanciára egyebekben a kötelező jótállásról szóló mindenkor hatályban levő
jogszabály(ok)ban foglaltakat kell alkalmazni. A szavatossági igények érvényesítésére és az Eladó
ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezési irányadók.
IX.
A szerződés megszüntetése, felmondása, elállás
IX.1. A Vevő írásban, az Eladó szerződésszegése miatt azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést,
vagy elállhat attól az alábbi esetekben:
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a.) ha az Eladó a szerződésből és mellékleteiből eredő lényeges kötelezettségeit a Vevő által
meghatározott mennyiségben és minőségben, határidőben vagy megfelelő póthatáridőn belül nem
végzi el.
b.) Amennyiben a késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér összege eléri a jelen szerződésben
meghatározott maximum értékeket.
c) ha az Eladó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy az Eladó végelszámolását határozza
el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Eladó érdekkörében, mely a szerződés teljesítését
meghiúsítja;
d) bármely, a Kbt.-ben meghatározott kizáró ok bekövetkezik a Eladóval szemben;
e) az Eladó átalakul, vagy a tulajdonosi összetételébe, vagyonában olyan jelentős változás következik
be, mely a Vevő – írásban indokolt - megítélése szerint a fentiekben meghatározott változások a jelen
szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik;
IX.2. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha:
- az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
Eladó az e pontban foglalt felmondás esetén a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
IX.3. Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a szerződés Vevő részéről történő felmondása vagy
elállása a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki,
illetve nem korlátozza.
IX.4. Az Eladó a szerződést írásban felmondhatja, amennyiben a Vevő az Eladó részére járó vételár
megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, és ezt követően az Eladó által írásban kitűzött
legalább 15 napos póthatáridőre sem teljesít, továbbá, ha a jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségeit visszatérően nem, vagy nem megfelelően teljesíti, és ez akadályozza az Eladó
szerződésszerű teljesítését.
X.
Nyilatkozatok, értesítések, titoktartás
X.1.
Mindkét fél kijelenti, hogy
- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;
- a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete
szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt
regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi
más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;
- nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési
készségére, illetve képességére.
X.2.
Valamennyi, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges nyilatkozat, közlés megtétele
kizárólag írásban érvényes. A felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon és e-mailen
elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind pedig e-mail esetében a küldő
felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet megküldte. Az üzenet
megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, faxüzenet esetén hiba és
megszakításmentes adást bizonyító fax-igazoló szelvénnyel, e-mail esetén pedig a másik fél
levelesládájába érkezést igazoló üzenettel.
Szerződő Felek rögzítik, hogy az egymáshoz intézett írásbeli közléseikre a jelen szerződésben
megadott címeket tekintik irányadónak, e címekre küldött ajánlott küldemény, vagy tértivevény
különszolgáltatással feladott leveleik a feladástól számított 5. munkanapon kézbesítettnek minősülnek
akkor is, ha azok később a küldő félhez bármely okból visszaérkeznek.
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X.3.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint a
teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik és azokat nem
hozzák harmadik fél tudomására, kivéve, ha valamelyik fél a jogszabályban előírt kötelezettségének
teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.
X.4.
Eladó vállalja, hogy a Ptk. 2:47. §-ára figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a
tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. Eladó jelen szerződés aláírásával tudomásul
veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra
hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
X.5. Eladó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143 § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti. (Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pont)
XI.
Engedélyek
XI.1. Eladó jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak, minőségi előírásoknak
megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező terméket szállíthat Vevő
részére.
XII.
Jogviták rendezése
XII.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton,
tárgyalások útján kívánják rendezni, csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés
nem vezetett eredményre.
XII.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő valamennyi perben
alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos
illetékességének.
XIII.
Alkalmazandó jogszabályok
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
XIV.
Mellékletek
A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek:
1. számú melléklet: Ajánlati felhívás és dokumentáció, kiegészítő tájékoztatás
2. számú melléklet: Eladó ajánlata.
3. számú melléklet: Részletes árajánlat.
4. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
A szerződés és mellékletei közötti ellentmondás esetén a szerződés értelmezésére az alábbi sorrend
az irányadó:
1. Szerződés,
2. Ajánlati felhívás és dokumentáció, kiegészítő tájékoztatás
3. Eladó ajánlata,
A szerződést és annak mellékleteit a Szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
elolvasás és megértés után, öt eredeti példányban írják alá, amelyből 4 példány a Vevőt, 1 példány a
Eladót illet.
Budapest, 2018.….…………………………
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…………………………….
Füri András
igazgató
Vevő

…………………………….
Bokros Katalin
gazdasági igazgatóhelyettes
Vevő
…………………………….

Eladó

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma:
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5. sz. melléklet
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
A

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

(cég neve)
(székhely)
(adószám)
(képviselő neve)

képviselőjeként tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.
§ (6) bekezdése szerint központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve
létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható
szervezetnek.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint az általam
képviselt szerv átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:
(* = a megfelelőt alá kell húzni!)
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a
társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi
önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a
külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára 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 törvény 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 elkerüléséről szóló
egyezménye van,
bc) 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 bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) 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;
Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő
követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat
kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
Kijelentem büntetőjogi felelősségem tudatában, hogy a fentieknek megfelelő adatok az alábbiak:
ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet,
ba) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges
tulajdonosának természetes személyazonosító
adatai:……………………………………………………………………, tulajdoni hányada:………………….,
befolyásának és szavazati jogának mértéke:…………………………,**
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bb) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy
közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
neve:………………………………………………………………..,
tulajdoni
hányada:
…………….,
befolyásának és szavazati jogának mértéke: …………………………………….**
bc) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges
tulajdonosának természetes személyazonosító
adatai:………………………………………, tulajdoni hányada:…………………….., befolyásának és
szavazati jogának mértéke: …………………….,
bd) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
adóilletősége:………………………………….,
be) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet és a bb)
alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ellenőrzött
külföldi társaság jogállásának megítéléséhez szükséges, a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott
adatok:………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
c) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti szervezet,
ca) a civil szervezet, vízitársulat vezető tisztségviselők természetes személyazonosító adatai:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………**,
cb) a civil szervezet, vízitársulat és a vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedésével működő szervezet neve:…………………………………………………….**
cc) a civil szervezetnek, vízitársulatnak és a vezető tisztségviselőjének a cb) alpont szerinti
szervezetben fennálló tulajdoni hányadának mértéke:………………………………………**
cd) a cb) alpont szerinti szervezet tényleges tulajdonosának természetes személyazonosító
adatai:…………………………………………………………………………………, tulajdoni
hányada: ……………………………….., befolyásának és szavazati jogának mértéke: ……………,**
(** = szükség esetén pótlapon folytatható, vagy bővíthető a sorok száma)
2./ Egyúttal nyilatkozom, hogy a 2017. ………………..szerződéskötéstől jelen nyilatkozat aláírásáig a
fenti adatok a valóságnak megfelelnek és folyamatosan fennálltak.
Jelen nyilatkozatot a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal 2017. …………………....n a
„Vállalkozási szerződés lágy- és fásszárú invazív növények, illetve őshonos, spontán szukcesszió során
terjedő cserjék elleni növényvédőszeres és mechanikus irtási munkák ellátására a „Szárazgyepek
megőrzése Közép-Magyarországon” elnevezésű, LIFE12 NAT/HU/001028 azonosító számon
nyilvántartott projekt keretében” tárgyban kötött szerződéshez állítottam ki.
Kelt:………………
…………………………………..
cég képviselője
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III. Fejezet
Mellékletek,
Nyilatkozatminták
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1. számú melléklet
INFORMÁCIÓS ADATLAP
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által indított „Gépjárművek és azokhoz kapcsolódó felszerelések beszerzése
adásvételi szerződés keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTEVŐ1

Neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:

………………………., 2018. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

1

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden közös ajánlattevő adatait
meg kell jelölni az információs adatlapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt.35. §(3) bekezdés]
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2. számú melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT2
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által indított „Gépjárművek és azokhoz kapcsolódó felszerelések beszerzése
adásvételi szerződés keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………
a közbeszerzési eljárás ..... részére vonatkozóan
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1.

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk
érvénytelen.

2.

Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha olyan szakértőket javaslunk, akik
részt vettek jelen közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy más szakaszában, vagy ilyen
személyt vagy szervezetet alkalmaztunk tanácsadóként ajánlatunk elkészítésekor, továbbá
amennyiben akár társaságunkkal, alvállalkozóinkkal vagy az alkalmazott szakemberekkel
szemben fennállnak a Kbt. 25. §-ban részletezett körülmények.

3.

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.

4.

Nyilatkozunk a Kbt. 36. § (1) bekezdése alapján, hogy ebben a közbeszerzési eljárásban nem
teszünk közösen ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő alvállalkozójaként
sem veszünk részt, továbbá más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem
igazoljuk.

5.

Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeinek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni:
[Ajánlattevő tölti ki! Amennyiben ajánlattevő nem kíván a fentiek szerint alvállalkozót
igénybe venni, kérjük erre vonatkozóan nyilatkozni!]
Alvállalkozó megnevezése
(amennyiben az ajánlat
benyújtásakor ismert)

2

A közbeszerzés azon része, amelynek teljesítéséhez
alvállalkozót kívánunk igénybe venni

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles kitölteni és aláírni.
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6. Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott
alkalmassági minimum követelményeknek az alábbi gazdálkodó szervezetek (vagy személyek)
kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni:
[Ajánlattevő tölti ki! Amennyiben ajánlattevő nem kíván a fentiek szerint gazdálkodó
szervezetek kapacitásaira támaszkodni, kérjük erre vonatkozóan nyilatkozni!]
Gazdálkodó szervezet
(vagy személy)
megnevezése

7.

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához az
erőforrást igénybe veszik (az ajánlattételi felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével)

Nyilatkozunk a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján, hogy a teljesítési, jólteljesítési biztosítékot a Kbt.
134. § (4) bekezdése szerinti határidőben Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátjuk.

Kelt:…………………, ……. év ………..…. hó ….. nap
………………………………
cégszerű aláírás
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3.számú melléklet
NYILATKOZAT
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által indított „Gépjárművek és azokhoz kapcsolódó felszerelések beszerzése
adásvételi szerződés keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... (cég megnevezése)
Ajánlattevő/ alvállalkozó/ alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt szervezet* cégjegyzésre
jogosult képviselője, felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
a megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (1. rész:
személygépjárművek szállítása, 2.-4. rész: áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek
szállítása, 5. rész: gumiabroncsok szállítása áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművekhez, 6.
rész: gépjármű kiegészítő felszerelések (vonóhorog, tetőboksz, csörlő, tetőcsomagtartó) szállítása)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a következőképpen alakult:
Év:

A közbeszerzés tárgyából (1. rész: személygépjárművek szállítása, 2.-4.
rész: áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek szállítása, 5.
rész: gumiabroncsok szállítása és felszerelése, 6. rész: gépjármű
kiegészítő felszerelések (vonóhorog, tetőboksz, csörlő,
tetőcsomagtartó) szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevétel (HUF)

………………………., 2018. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő/ alvállalkozó/ alkalmasság
igazolásához igénybe venni kívánt
szervezet* cégszerű aláírása
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4. sz. melléklet
REFERENCIÁK ISMERTETÉSE
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által indított „Gépjárművek és azokhoz kapcsolódó felszerelések beszerzése
adásvételi szerződés keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott ….............................., mint a(z) …................................................... (cég megnevezése)
Ajánlattevő/ alvállalkozó/ alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt szervezet* cégjegyzésre
jogosult képviselője, felelősségem tudatában az alábbiak szerint
nyilatkozom
az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés
tárgyának megfelelő szállításainkról:
A szerződést kötő másik fél
megnevezése, valamint a
részéről információt adó
személy neve, telefonszáma
vagy e-mail címe

A teljesítés ideje (kezdet
és befejezés
megjelölésével, év,
hónap, nap
pontossággal)

A szállítás tárgya és mennyisége
(olyan részletezettséggel
meghatározva, hogy abból az
alkalmasság
minimumkövetelményeinek való
megfelelés megállapítható legyen)

Nyilatkozat arra
vonatkozón, hogy
a teljesítés a
szerződésnek és
az előírásoknak
megfelelően
történt-e

………………………., 2018. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő/ alvállalkozó/ alvállalkozó/ az
alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt
szervezet * cégszerű aláírása
*megfelelő aláhúzandó
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IV. FEJEZET
MŰSZAKI LEÍRÁS
1-6. részek műszaki leírása és melléklet (forgalmi engedély másolatok)
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MŰSZAKI LEÍRÁS – 1. rész
A 7 db gépjármű és a kiegészítők elszámolása a KEHOP 4.2.0-15-2016-00004 pályázatból történik.
A 7 db új személygépjármű legalább az alábbi paraméterekkel kell, hogy rendelkezzen:
Meghajtás: Euro VI. besorolású motor, amely minimum 1200 maximum 1600 cm3
Méret: legalább 4 személyes
Meghajtási rendszer: kapcsolható összkerékhajtás
Felfüggesztés: Elől-hátul merev tengely
Részben zárható kapcsolható hátsó differenciálmű
Első terepszög: 30°
Teljes értékű pótkerék, erősített terepmintázatú gumikkal szerelten (pótkeréken is!) M/T jelzésű
Láncos vezérlés
Ajtók száma: 3
Szabad hasmagasság (mm) min 180
Gyári manuális klíma
ABS
Vonóhorog
Csörlő az első lökhárítóba integrálva, kevlár kötéllel
Front és osztóműpáncél 4-6 mm-es duralumíniumból vagy 2mm-es acélból
Metálfény, sötét szín, zöld a preferált
Peremes padlótálca
Első-hátsó sárfogók
Ködlámpa első és hátsó (utángyártott is elfogadott)
Rádió, kihangosító utángyártott is elfogadott
Szervokormány
Elektromos első ablakemelő
Központi zár
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök
ESP (menetstabilizátor)
Csomagtartótálca
12 V-os csatlakozó elől-hátul
Tetőcsomagtartó
Minimum 2 légzsák
Plusz 1 garnitúra M/T gumiabroncs a szállítandó autóhoz

45

MŰSZAKI LEÍRÁS – 2. rész
A 8 db gépjármű elszámolása a KEHOP 4.2.0-15-2016-00004 pályázatból történik.
A 8 db, 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek kategóriába tartozó gépjármű
az alábbi paraméterekkel kell rendelkezzen:
Kötelező műszaki követelmények:
• duplakabinos, öt személyes, haszongépjármű (pick-up tgk.)
• legalább 1800 köbcentiméteres, legalább négyhengeres EURO VI-os motor
• kapcsolható összkerékhajtás,
• 100%-ban zárható kapcsolható differenciálműzár (elektronikus differenciálzár az ESP-n
keresztül is elfogadott) a hátsó tengelyen,
• maximális nyomaték legalább 350 Nm,
• Károsanyag kibocsátás (vegyes üzemben CO2): maximum 183 g/km
• szabad hasmagasság minimum 210 mm,
• üzemanyagtartály min. 60 l,
• legnagyobb vontatható tömeg (fékezett): minimum 3000 kg,
• legnagyobb terhelhetőség: minimum 700 kg,
• haspáncél (motorvédő + osztómű védő) (minimum 2 mm acél, vagy 4-6 mm duralumínium
• teljes értékű pótkerék, erősített terepmintázatú gumikkal szerelten (pótkeréken is!) M/T jelzésű
• vonóhorog legalább 3 tonna terhelhetőséggel elektromos csatlakozóval
• erősített műanyag platóbélés (peremes vagy felépítmény esetén perem nélküli), belső
• csomagrögzítő kampókkal
• Felépítmény, kulccsal zárható keménytető, felépítményre szerelt pótféklámpa, gépjármű
színére fényezetten
• elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök
• távirányítású központi ajtózár és immobilizer
• Legalább manuális vezérlésű gyári klímaberendezés
• elektromos ablakemelők elöl-hátul
• 12 V-os elektromos csatlakozó elöl és hátul
• rádió
• Sötét metál szín, lehetőleg metálzöld
• 1 db csörlő, előre az autó tömegének megfelelő teherbírással, forgalmiban megjelenítéssel
• bluetooth telefonkihangosítás utángyártott is megfelelő
• peremes padlótálca
• plusz 1 garnitúra M/T gumiabroncs a szállítandó autóhoz
• tetősín, tetőcsomagtartóval
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MŰSZAKI LEÍRÁS – 3. rész
A 2 db gépjármű elszámolása a LIFE16-NAT/IT/000245, LIFE4OAKForest és a LIFE14
NAT/SK/001306 Duna LIFE pályázatból történik.
A 2 db, 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek kategóriába tartozó gépjármű
az alábbi paraméterekkel kell rendelkezzen:
Kötelező műszaki követelmények:
• duplakabinos, öt személyes, haszongépjármű (pick-up tgk.)
• legalább 1800 köbcentiméteres, legalább négyhengeres EURO VI-os motor
• kapcsolható összkerékhajtás,
• 100%-ban zárható kapcsolható differenciálműzár (elektronikus differenciálzár az ESP-n
keresztül is elfogadott) a hátsó tengelyen,
• maximális nyomaték legalább 350 Nm,
• Károsanyag kibocsátás (vegyes üzemben CO2): maximum 183 g/km
• szabad hasmagasság minimum 210 mm,
• üzemanyagtartály min. 60 l,
• legnagyobb vontatható tömeg (fékezett): minimum 3000 kg,
• legnagyobb terhelhetőség: minimum 700 kg,
• haspáncél (motorvédő + osztómű védő) (minimum 2 mm acél, vagy 4-6 mm duralumínium
• teljes értékű pótkerék, erősített terepmintázatú gumikkal szerelten (pótkeréken is!) M/T jelzésű
• vonóhorog legalább 3 tonna terhelhetőséggel elektromos csatlakozóval
• erősített műanyag platóbélés (peremes vagy felépítmény esetén perem nélküli), belső
• csomagrögzítő kampókkal
• Felépítmény, kulccsal zárható keménytető, felépítményre szerelt pótféklámpa, gépjármű
színére fényezetten
• elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök
• távirányítású központi ajtózár és immobilizer
• Legalább manuális vezérlésű gyári klímaberendezés
• elektromos ablakemelők elöl-hátul
• 12 V-os elektromos csatlakozó elöl és hátul
• rádió
• Sötét metál szín, lehetőleg metálzöld
• bluetooth telefonkihangosítás utángyártott is megfelelő
• peremes padlótálca
• plusz 1 garnitúra M/T gumiabroncs a szállítandó autóhoz
• tetősín, tetőcsomagtartóval

47

MŰSZAKI LEÍRÁS – 4. rész
Az 5 db gépjármű elszámolása a
• KEHOP-4.1.0-15-2016-00054 (1 db)
• KEHOP-4.1.0-15-2016-00008 (0,5 db)
• VEKOP-4.2.1-15-2016-00005 (1,5 db)
• KEHOP-4.1.0-15-2016-00024 (1 db)
• VEKOP-4.2.1-17-2017-00001 (1 db)
pályázatokból történik.
Az 5 db, 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek kategóriába tartozó
gépjármű az alábbi paraméterekkel kell rendelkezzen:
Kötelező műszaki követelmények:
• duplakabinos, öt személyes, haszongépjármű (pick-up tgk.)
• legalább 1800 köbcentiméteres, legalább négyhengeres EURO VI-os motor
• kapcsolható összkerékhajtás,
• 100%-ban zárható kapcsolható differenciálműzár (elektronikus differenciálzár az ESP-n
keresztül is elfogadott) a hátsó tengelyen,
• maximális nyomaték legalább 350 Nm,
• Károsanyag kibocsátás (vegyes üzemben CO2): maximum 183 g/km
• szabad hasmagasság minimum 210 mm,
• üzemanyagtartály min. 60 l,
• legnagyobb vontatható tömeg (fékezett): minimum 3000 kg,
• legnagyobb terhelhetőség: minimum 700 kg,
• haspáncél (motorvédő + osztómű védő) (minimum 2 mm acél, vagy 4-6 mm duralumínium
• teljes értékű pótkerék, erősített terepmintázatú gumikkal szerelten (pótkeréken is!) M/T jelzésű
• vonóhorog legalább 3 tonna terhelhetőséggel elektromos csatlakozóval
• erősített műanyag platóbélés (peremes vagy felépítmény esetén perem nélküli), belső
• csomagrögzítő kampókkal
• Felépítmény, kulccsal zárható keménytető, felépítményre szerelt pótféklámpa, gépjármű
színére fényezetten
• elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök
• távirányítású központi ajtózár és immobilizer
• Legalább manuális vezérlésű gyári klímaberendezés
• elektromos ablakemelők elöl-hátul
• 12 V-os elektromos csatlakozó elöl és hátul
• rádió
• Sötét metál szín, lehetőleg metálzöld
• bluetooth telefonkihangosítás utángyártott is megfelelő
• peremes padlótálca
• plusz 1 garnitúra M/T gumiabroncs a szállítandó autóhoz
• tetősín, tetőcsomagtartóval
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MŰSZAKI LEÍRÁS – 5. rész
A terepgumik elszámolása a KEHOP 4.2.0-15-2016-00004 pályázatból történik.
Az alábbi személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek kategóriába tartozó, a DINPI
részére már rendelkezésre álló gépjárművekhez az alábbi, vagy azzal egyenértékű terepgumikra vár
Ajánlatkérő ajánlatot:
Rendszám
Gépjármű típusa
Terepgumi típusa
Darabszám
JKW-424

Ford Ranger

Mud Terrain 235/75 R15

5

JKW-425

Ford Ranger

Mud Terrain 235/75 R15

4

JKW-426

Ford Ranger

Mud Terrain 235/75 R15

5

KEU-061

Ford Ranger

Mud Terrain 235/75 R15

4

KEU-063

Ford Ranger

Mud Terrain 235/75 R15

4

JKW-423

Ford Ranger

Mud Terrain 235/75 R15

4

MNC-362

Toyota Hilux

Mud Terrain 225/75 R16

4

MLW-069

Toyota Hilux

Mud Terrain 225/75 R16

4

MNC-364

Toyota Hilux

Mud Terrain 225/75 R16

5

JOY-866

Land Rover

Mud Terrain 215/65 R16

5

HCP-472

Land Rover

Mud Terrain 215/65 R16

5

GRY-255

Land Rover

Mud Terrain 215/65 R16

5

JZY-663

Land Rover Freelander

Mud Terrain 235/85 R16

4

Az alábbi, a DINPI részére már rendelkezésre álló Suzuki Jimny gépjárművekhez az alábbi, vagy azzal
egyenértékű kiegészítőkre vár Ajánlatkérő ajánlatot:
Rendszám

Gépjármű típusa

Terepgumi típusa

Darabszám

NEA-402

Suzuki Jimny

Mud Terrain 195/80 R15

4

MGD-455

Suzuki Jimny

Mud Terrain 195/80 R15

4

LGV-312

Suzuki Jimny

Mud Terrain 195/80 R15

4

A fentieken túl a DINPI részére már rendelkezésére álló Suzuki Grand Vitara gépjárműhöz az alábbi,
vagy azzal egyenértékű kiegészítőkre vár Ajánlatkérő ajánlatot:
KXH-649
Suzuki Grand Vitara
Mud terrain 215/70 R16
4
KXH-649

Suzuki Grand Vitara

Mud terrain 225/70 R16

A rendszámokhoz tartozó forgalmi engedély másolatok a dokumentáció mellékletében
megtalálhatók.
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MŰSZAKI LEÍRÁS – 6. rész
Az alábbi gépjármű kiegészítők elszámolása a KEHOP 4.2.0-15-2016-00004 pályázatból történik.
Az alábbi személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek kategóriába tartozó, a DINPI
részére már rendelkezésre álló gépjárművekhez az alábbi, vagy azzal egyenértékű kiegészítőkre vár
Ajánlatkérő ajánlatot:
Rendszám

Kiegészítő megnevezése

Darabszám

JKW-426

Vonóhorog meglévő Ford Ranger gépjárműhöz

1

vizsgáztatással
KEU-061

Vonóhorog meglévő Ford Ranger gépjárműhöz

1

vizsgáztatással
MNC-364

Boksz platóbéléssel meglévő Toyota Hilux gépjárműhöz

1

A vonóhorog esetében a minimális függesztett terhelés 70 kg, B kategóriás jogosítvánnyal vontatható
súlyra vizsgáztatva.
A fentieken túl a DINPI részére már rendelkezésre álló Suzuki Jimny gépjárművekhez az alábbi, vagy
azzal egyenértékű kiegészítőkre vár Ajánlatkérő ajánlatot:
Rendszám

Kiegészítő megnevezése

Darabszám

MGD-455

Csörlő meglévő Suzuki Jimny gépjárműhöz vizsgáztatással

1

LGV-312

Csörlő meglévő Suzuky Jimny gépjárműhöz vizsgáztatással

1

LGV-311

Tetőcsomagtartó meglévő Suzuki Jimny gépjárműhöz

1

A rendszámokhoz tartozó forgalmi engedély másolatok a dokumentáció mellékletében
megtalálhatók.
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