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Kéthely Község Önkormányzatának 

P o l g á r m e s t e r e 

8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 

Tel.:85/539-036 

 

E l ő t e r j e s z t é s  

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartott soros ülésének 7. 

napirendi pontjához 

Tárgy: Mikrobusz közbeszerzési felhívásának elfogadása. 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 

Határozati javaslat: 

 

Kéthely Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (IV.29.) számú határozata 

 

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

mikrobusz beszerzés közbeszerzési ajánlattételi felhívását.  

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Sipos Balázs polgármester. 

 

 

 

Kéthely, 2014. április 23. 

 

 Sipos Balázs  

 polgármester 



 

 

 

 

                 Kéthely Községi Önkormányzat 

 

 

 

 
 

 

Ajánlattételi felhívás 

 

 

 

               Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő 

                által a Kbt. 122/A.§ (1) bekezdés szerinti, 

     „Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez kapcsolódó 

          pályázatból megvalósuló falugondnoki busz beszerzése 

                    Kéthelyen adásvételi szerződés keretében” 

 

 

tárgyban indított, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

Kéthely, 2014. április 22. 

 

Ajánlattételi határidő: 2014. május 7. 
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Tisztelt Ajánlattevő! 

 

Magyarország Vidékfejlesztési Minisztere a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 

szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – 

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 

hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és  b) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva – a  103/2013. (XI. 8.) VM rendelettel intézkedett az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről.  

A fentiekben részletezett rendelet alapján támogatás vehető igénybe kistérségi közlekedési 

szolgáltatás fejlesztésére falu- és falugondnokigondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan 

(a továbbiakban: 1. célterület), valamint a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére 

egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (a továbbiakban: 2. célterület) 

 

Kéthely Község Önkormányzata (ügyfélazonosító: xxxxxxxxxxxxx) azonosulva a VM 

rendeletben leírtakkal, 2013. 11. 25-én xxxxxxxxxxxxx azonosítószámon nyilvántartott 

támogatási kérelmet nyújtott be a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési 

Támogatási igazgatóságához. 

A támogatást nyújtó a xxxxxxxxxxxxx azonosító számú határozatával a támogatási 

kérelemnek helyt adott, így a területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 841383 

szakfeladatok végzésére xxxxxxxxxxxxx nettó Ft kiadásra jutó támogatási összeget biztosított 

falugondnokibusz beszerzéséhez, valamint xxxxxxxxxxxxx Ft kiadásra jutó mikrobusz 

arculati elem felmatricázásra. Fenti döntésről a Támogatást nyújtó a 2014. xxxxxxxxxxxxx  

kelt, xxxxxxxxxxxxx sz. levelében tájékoztatta Kéthely Község Önkormányzatát. 

 

A fenti célokat Kéthely Község Önkormányzata fontosnak tarja, ezért kívánja támogatásból 

megvalósítani a járműbeszerzést. 

Fenti tény miatt Kéthely Község Önkormányzata, (8713, Kéthely, Ady Endre utca 1.) mint 

ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 

figyelembevételével közbeszerzési eljárást bonyolít le árubeszerzés tárgyában.   

Miután a benyújtott projektből megvalósuló árubeszerzés EU-s alapokból támogatott, így a 

közbeszerzés során a Kbt, és végrehajtási rendeletein kívül, figyelembe kell venni a „2007-

2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 

Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló” 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet közbeszerzésekre vonatkozó 37-46. §-aiban  

http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-000000A0700017TV&hely=81
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1000212KOR&hely=94
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1000212KOR&hely=94
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1000212KOR&hely=94
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1000212KOR&hely=94
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1000212KOR&hely=94
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1000212KOR&hely=94
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1000212KOR&hely=94
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1000212KOR&hely=94
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1000212KOR&hely=94
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1000212KOR&hely=94
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1000212KOR&hely=94


 

 

- 5 - 

- 5 - 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 

 

részletezetteket, a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet pályázati útmutatóban leírtakat, a Nemzeti  

Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 

17.) Korm. rendeletet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 

23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletet. 

Kéthely Község Önkormányzata, (8713, Kéthely, Ady Endre utca 1.) mint Ajánlatkérő 

tájékoztatja lehetséges Ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárást a xxxxxxxxxxxxx 

azonosító számú, Ajánlatkérő támogatási kérelmének helyt adó Támogatást nyújtó 

határozatának figyelembe vételével indította meg, így a támogatás iránti pályázatban 

megjelölt pénzügyi fedezet nettó xxxxxxxxxxxxx,-Ft beszerzési értékig fedezetet nyújt a 

szerződés megkötésére és annak teljesítésére.  

A közbeszerzési eljárás becsült értékét figyelembe véve, ajánlatkérő a Kbt. 122/A. § (1) 

alapján, az ajánlattételi felhívást legalább három - a szerződés teljesítésére való alkalmasság 

feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplő részére, 

közvetlenül, egyidejűleg, azonos módon és azonos tartalommal írásban megküldi, így 

hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást bonyolít le. Tárgyalás megtartását nem 

tartja szükségesnek. 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy ha a legalább három (jelen esetben 3, azaz 

három) ajánlattevőnek átadott/megküldött ajánlattételi felhívás ellenére nem nyújtott be 

legalább három ajánlattevő ajánlatot, úgy ajánlatkérő megkezdheti a beérkezett ajánlatok 

értékelését, és egy darab érvényes ajánlat esetén is eredményessé nyilváníthatja az eljárást, és 

szerződést köthet nyertes ajánlattevővel. 

Kéthely Község Önkormányzata, (xxxxxxxxxxxxx ) ezúton hívja fel ajánlattételre Önt, vagy 

az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban Ajánlattevő) a jelen ajánlattételi 

dokumentációban megnevezett és részletezett árubeszerzés (adásvételi szerződés) 

teljesítésére, a dokumentációban leírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembe 

vételével. 

Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejűleg, azonos időpontban, 

azonos módon és azonos tartalommal adja át/küldi meg valamennyi - a szerződés teljesítésére 

való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági 

szereplő részére. Ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlattételi felhívást, és annak részét képező 

dokumentációt elsődlegesen elektronikus úton küldi meg az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplők részére. Ha az elektronikus úton történő megküldés mellett bármelyik ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplő igényli a papír alapú nyomtatott változat megküldését, akkor az 

ajánlattételi felhívás 1. pontjában megjelölt címre küldött írásos igénylésével megteheti. 

Ebben az esetben a papír alapú nyomtatott változatot igénylő ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplőn kívül, az esélyegyenlőség biztosítás érdekében ajánlatkérő valamennyi ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplő részére átadja/megküldi a papír alapú nyomtatott változatot. 
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Az ajánlattételi dokumentációt Ajánlatkérő ellenérték megfizetése nélkül, térítésmentesen 

bocsátja ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlatkérő a dokumentációt és annak mellékleteit az 

ajánlattételi felhívással egyidejűleg küldi meg valamennyi lehetséges ajánlattevőnek.   

Az ajánlattétel feltétele, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, 

vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozónak át kell vennie, ennek hiányában érvényes ajánlat nem tehető. 

 

Ajánlatot csak a jelen eljárásban felhívott ajánlattevők tehetnek. 

 

 

 

 

Kéthely, 2014. április 22. 

 

 

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

                                                                                                              Sipos Balázs 

                                                                                              Kéthely Község Polgármestere 
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1. Ajánlatkérő neve címe, elérhetőségei: 

   Név: Kéthely Község Önkormányzata 

   Cím: 8713, Kéthely, Ady Endre utca 1. 

         Telefon: +36-85/539-036 

         Fax:       + 36-85/539-035 

   E- mail: hivatal@kethely.hu 

         Internet cím: www: kethely.hu  

   Képviseli: Sipos Balázs polgármester 

  

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást saját nevében bonyolítja. 

 

2. A közbeszerzés eljárás típusa: 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 

122/A. § (1) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás. 

 

3. A hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás jogcíme: 

Az árubeszerzés becsült értéke nem éri el a nettó 25.000.000 ft-ot, ezért Ajánlatkérő élve a 

122/A. § (1) pontja lehetőségével, legalább három - a szerződés teljesítésére való alkalmasság 

feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplő részére 

közvetlenül, egyidejűleg, azonos tartammal, azonos módon küldi meg az ajánlattételi 

felhívást. 

  

4. A közbeszerzés tárgya:  

 Kéthely Község Önkormányzata (8713, Kéthely, Ady Endre utca 1.) részére „Ajánlatkérő 

103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló falugondnoki 

busz beszerzése Kéthelyen adásvételi szerződés keretében” megnevezésű és tárgyú 

árubeszerzés.                  

A beszerezni kívánt gépjármű részletes specifikálása, műszaki leírása, a szakmai 

követelmények leírása a dokumentáció 16. pontjában és a 14. számú mellékletében 

részletezett. 

A közbeszerzés tárgya a Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) alábbi tárgyaihoz tartozik:  

      - Fő tárgy: gépjárművek 

      - Kiegészítő tárgyak: - kisbuszok 

                                        - gépjármű tíznél kevesebb személy szállítására 

 

Fő tárgy: 34.10.00.00-8 

Kiegészítő tárgyak: 34.11.44.00-3 

 34.11.52.00-8 
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5. A beszerzés teljes mennyisége, vagy értéke: 

Volkswagen Transporter Kombi HT, BMT 2.0 CR TDI 4 ajtós (114 LE) (B) gépjármű 

beszerzése         1 db. 

Gépkatalógus száma: 7111 0488 

A közbeszerzés tárgyát képező gépjármű részletes specifikálását a 14. sz. mellékletben lévő 

műszaki leírás tartalmazza.  

A közbeszerzés tárgyát képező mikrobuszt a jelenleg hatályos jogszabályok figyelembe 

vételével Ajánlatkérő Kéthely Község Önkormányzata (8713, Kéthely, Ady Endre utca 1.) 

alatti címén kell nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő részére átadni, üzemképes, 

forgalomba helyezett, és a közúti közlekedésben való közlekedésnek megfelelő állapotban, a 

szükséges tartozékok és kiegészítők tételes felsorolásával és átadásával. A gépkocsiknak meg 

kell felelniük a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 

feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott – 

az átadás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek és a vonatkozó 

jogszabályokban foglaltaknak. Az átadás-átvétel része a műszaki megfelelőségen kívül 

valamennyi, magyar nyelvű javítási-karbantartási, felhasználási, üzemeltetési és a kisbuszhoz 

tartozó valamennyi dokumentáció, úgy mint pl, de nem kizárólagosan, a garanciális 

feltételekre (garancia ideje, garanciális javítást végző szervizek) vonatkozó dokumentumok, a 

garanciális munkák elvégzését igazoló dokumentumok, a szervizek elvégzését igazoló 

dokumentumok stb. A kisbusz átadás-átvételéhez szükséges valamennyi 

engedély/hozzájárulás beszerzése és megkérése Ajánlattevő feladata, ezért további költséget 

nem számíthat fel. 

A nyertes ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás értékének (vételár) tartalmaznia kell 

valamennyi, a sikeres műszaki átadás-átvételhez szükséges tevékenység, engedély stb. 

költségét. 

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a nyertes ajánlatában szereplő kisbusz megfelel a 

Magyarországon jelenleg érvényes, a közbeszerzés tárgyára, és annak üzemeltetésére 

vonatkozó valamennyi jogszabálynak, és közúti közlekedésre korlátozás nélkül alkalmas.   

Az árubeszerzés jellege: A szerződésszerű teljesítés során kizárólag új, 2014. évben gyártott 

gépjármű adható át Ajánlatkérő részére. 

 

6.   Szerződés meghatározása: 

Szállítási szerződés 1 db Volkswagen Transporter Kombi HT, BMT 2.0 CR TDI 4 ajtós (114 

LE) (B) falugondnokibusz (gépkód 7111-0488) beszerzésére Kéthely Község Önkormányzata, 

8713, Kéthely, Ady Endre utca 1. részére  

 

7.  A teljesítés helye: 

Kéthely Község Önkormányzata, 8713, Kéthely, Ady Endre utca 1. 
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Somogy megye - NUTS kód: HU 232. 

 

8. A teljesítés határideje, vagy a szerződés időtartama: 

Kezdés: Az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként megkötött vállalkozási szerződés 

hatálybalépését követően. 

Teljesítés határideje: 2014. szeptember hónap 15. nap. Ajánlatkérő korábbi időpontban történő 

teljesítést elfogad. 

A kezdés nem határozható meg pontosan naptári napra, mert a lefolytatandó közbeszerzési 

eljárás során előzetesen, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 33.§ szerint a közbeszerzési eljárást vizsgálja a támogatást 

nyújtó, és az esetleges hiánypótlás, és/vagy pontosító információk megadása is a kezdési 

határidő változását okozhatja. 

A teljesítési határidő meghatározása kötöttnek tekinthető, túllépése esetén a szerződést 

biztosító mellékkötelezettségek szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli nyertes 

ajánlattevőt. 

 

9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

9.1 Jótállás: A nyertes ajánlattevőt teljes körű jótállási kötelezettség terheli az átadott jármű, 

valamint annak kiegészítőire, tartozékaira, valamennyi jótállás körében tartozó elemére. A 

jótállás időtartama min 36 hónap. Ennél magasabb érték adható, mely bírálati 

résszempontként a dokumentációban részletezett. 

9.2 Késedelmi kötbér: A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a nyertes ajánlattevő a 

szerződés tárgyát, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának 

műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben 

meghatározott – az átadás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek és a vonatkozó 

jogszabályokban foglaltaknak megfelelően forgalomba helyezett állapotban legkésőbb a 8. 

pontban megjelölt időpontig ajánlatkérő részére átadja. A nyertes ajánlattevőt a Szerződésben 

az előzőekben leírt átadási kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-

fizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja a Szerződés szerinti, általános forgalmi adó 

nélkül számított ellenszolgáltatás. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után 

napi 0,5 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a 10 %-a. (Amennyiben a 

fizetendő kötbér összege eléri vagy meghaladja a Szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított 

ellenszolgáltatás 10 %-át, az Ajánlatkérő − a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési 

kötelezettség nélkül − azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést).   

9.3 Meghiúsulási kötbér: a Szerződés nyertes ajánlattevőnek felróható okból történő 

meghiúsulása esetén a Szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a.   
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9.4 Hibás teljesítési kötbér: Ha Szállító által teljesítésként átadott gépjármű nem 

megfelelő (például: minőséghibával rendelkezik a gépjármű, vagy a gépjármű nem alkalmas a 

rendeltetésszerű használatra), úgy Megrendelő hibás teljesítési kötbértért érvényesíthet, és 

érvényesítheti egyéb igényeit Szállítóval szemben. A kötbérösszeg számításának alapja: a 

hibásan teljesített (hibával érintett) gépjármű nettó vételára,  mértéke  5 %. Több minőségi 

kifogás nem megfelelő rendezése esetén a minőségi kötbérigénnyel minden egyes alkalommal 

élhet a Megrendelő.  

A 9.2-9.4.) pontokban leírtak meghatározására a Kbt. 130.§ (1) bekezdése nyújt segítséget, 

mely a „teljesítésigazolás”-t határozza meg. 

Teljesítésigazoláshoz a 10. sz. mellékletben található szerződéses feltételek 1. sz. függelékét 

kell használni. 

 

10. Fő finanszírozási feltételek, pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, 

illetőleg hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

A nyertes ajánlatban szereplő árubeszerzés ára az 1. vagy az 1/1. sz. mellékletben szereplő 

felolvasó lapon a tárgyalásokat befejező véglegesen megadott ár.  

  

A szerződés finanszírozásának pénzügyi fedezete: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 

közbeszerzés tárgyát képező gépjármű beszerzésre vonatkozó, aláírt támogatási szerződés 

birtokában kezdi meg, mely teljeskörűen fedezetet nyújt a beszerzés Áfa nélkül számított 

pénzügyi ellenszolgáltatására. Amennyiben az esetlegesen igényelt kiegészítők miatt a vételár 

meghaladja a támogatási szerződésben biztosított fedezetet, úgy a támogatás feletti részt az 

Önkormányzat saját forrásból fedezi. 

 

Előleg biztosításának lehetősége: Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

 

Számlázás rendje: Nyertes Ajánlattevő 1 db végszámla benyújtásra jogosult, részszámlázási 

lehetőséget Ajánlatkérő nem biztosít. A számlabenyújtás feltétele a teljesítési igazolás 

Ajánlatkérőként szerződő fél általi kiállítása. A számlához csatolni kell a teljesítést, szállítást 

igazoló bizonylatok másolatát.  

Az Ajánlatkérő Európai Uniós forrásból fog rendelkezni a szerződés teljesítését biztosító 

anyagi fedezettel. A finanszírozás – utófinanszírozási rend szerint – Európai Uniós 

támogatásból valósul meg. A finanszírozás és a számlák kiegyenlítése a  

- 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános 

szabályairól, valamint a 

- 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 

fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 

rendeletekben előírtakkal összhangban történik. 
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A nyertes Ajánlattevő kizárólag a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolást követően 

jogosult számla kiállítására. (A gépjármű leszállítását, hatósági jelzésekkel ellátott, 

forgalomba és üzembe helyezését, A HMV Támogatási Határozatban megjelölt matrica 

felhelyezése, a szükséges dokumentumok átadását követően, a megrendelő által kiállított 

teljesítésigazolás alapján) 

 

A teljesítés igazolása a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerint, a benyújtott számla kiegyenlítése a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdése szerint, a számla 

kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással történik. A számlához csatolni kell 

az ajánlatkérő által a szállítások szerződésszerű elvégzéséről kibocsátott teljesítésigazolást. 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) 

és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek 

Fizetési feltételekre vonatkozó jogszabályi rendelkezés az előbbieken túl: az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi XCII. törvény 37. §. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a 

forint. A részletes fizetési feltételeket a szerződéses feltételek és az ajánlattételi dokumentáció 

tartalmazza.    

11. Annak meghatározása, hogy ajánlattevő tehet-e részajánlatot: 

Ajánlatkérő részajánlatot nem fogad el. 

 

11.1 Annak meghatározása, hogy ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)  

ajánlatot: 

Ajánlatkérő többváltozatú (alternatív) ajánlattételt nem fogad el. 

 

11.2. Annak meghatározása, hogy az ajánlatot/közös ajánlatot tevő nyertes(ek)nek létre  

kell-e hozniuk gazdasági társaságot: 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi dokumentáció vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. 

 

      -    Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) pontja szerint nyilatkozza, hogy a közbeszerzési eljárás 

            eredményeképpen megkötendő szerződéskötés feltételeként nem követeli meg a  

           nyertes ajánlattevő(k)től a gazdálkodó szervezet alapítását.  

 

- Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) pontja szerint nyilatkozza, hogy a szerződés teljesítése  

      érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.  

 

12. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 

A bírálati szempont a Kbt. 71.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az összességében 

legelőnyösebb ajánlat kiválasztása az alábbi résszempontokkal:  
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            Résszempont megnevezése                                                        Résszempont súlyszáma 

 

- Ellenszolgáltatás teljes összege (nettó Ft.)                                                                80 

- Előírtnál magasabb jótállás megajánlása (hónap)                                                     15 

- Gyári előírás szerinti névleges fogyasztás (l/100km.)                                                5 

 

13. Kizáró okok: 

Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai 

és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is: 

 

Az Ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), (adott esetben), az 

alkalmasságot kizáró tényezők:  

- az eljárásban nem lehet ajánlattevő, így kizárásra kerül, akivel szemben fennáll a Kbt. 

56.§ (2) bekezdésben részletezett kizáró ok. 

- az eljárásban nem lehet ajánlattevő, így kizárásra kerül az ajánlattevő és 

alvállalkozója, valamint az alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet, ha 

bármelyikük esetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57.§ (1) 

bekezdésében részletezett kizáró okok bármelyike fennáll 

 

Jogi helyzet (kizáró okok) - a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek a Kbt. 122.§ (1) bekezdése, valamint a 310/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 

10-12. §-a figyelembe vételével kell nyilatkoznia, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt. 56.§ 

(2) bekezdésben részletezett kizáró ok, továbbá vele illetve alvállalkozójával és/vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezettel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, 

valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdésében részletezett kizáró okok nem állnak fenn, illetve a 

„tényleges tulajdonosi szerkezetéről” adatot kell szolgáltatnia a Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) 

pontjához kapcsolódóan. A Kbt. 56. § (1) bekezdésének k) pont kc) alpontja esetében a 

310/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja szerint kell adatot szolgáltatnia. A 

Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok tekintetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. 

rendelet 2. § j) alapján benyújtott nyilatkozata alapján kell igazolnia a kizáró okok hiányát. A 

fenti kizáró okok hiányai igazolhatóak a 3. sz. 3/a sz. 3/b sz. mellékletek szerinti nyilatkozatok 

kitöltésével és aláírásával. 

Ajánlattevő a Kbt. 58.§ (3) bekezdése alapján köteles nyilatkozni, hogy a szerződés 

teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ (1) bekezdésben, a Kbt. 56.§ (2) bekezdésben, 

valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdésben részletezett kizáró okok hatálya alá tartozó 
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alvállalkozót (függetlenül az igénybevétel mértékétől, azaz a beszerzés 10 %-át meg nem 

haladó mérték esetében is), valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett 

más szervezet nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdésben, a Kbt. 56.§ (2) bekezdésben, 

valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdésben részletezett kizáró okok hatálya alá.  

 

A fenti kizáró okok igazolhatóak a 4. sz. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével és 

aláírásával. 

A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás megküldésének napjánál 

nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. 

A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása tekintetében a Közbeszerzési Hatóság által 

közzétett útmutató(k)ra (Közbeszerzési Értesítő 2013. évi 141. szám (XI. 29.), illetve 2012. 

évi 61. szám (VI. 1.)) tekintettel kell eljárni. 

 

14. ) Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 55. § - ban foglaltak: 

14.1) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 

14.1.1. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

P 1.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont, valamint a Kbt. 55. § 

(1) bekezdés d) pont alapján az ajánlati határidő lejártakor a hatályos számviteli szabályoknak 

megfelelő, beszámolóval lezárt utolsó üzleti évre (2012.) és az azt megelőző egy üzleti évre 

(2011.) vonatkozó beszámoló szerinti nettó árbevételről szóló 8. sz. mellékletben található 

nyilatkozat benyújtásával, beszámoló és kiegészítő mellékletek nélkül. Nem szükséges a 8. sz. 

mellékletben található nyilatkozat benyújtása, ha ajánlattevő nyilatkozik, hogy mellőzi ezen 

nyilatkozatok benyújtását, és hagyatkozik a www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon elérhető 

adataira, és ez alapján igazolja az alkalmasságát. Ebben az esetben az ajánlatkérő a honlapon 

elérhető adatokból ellenőrzi, hogy az ajánlattevő megfelel-e az előírt alkalmassági 

követelményeknek.  

Az ajánlattevő választása szerint jogosult arra is (de nem kötelező), hogy a 8 sz. mellékletben 

található nyilatkozat mellőzésével akként igazolja pénzügyi-gazdasági alkalmasságát, hogy 

egyszerű másolatban benyújtja az előző két üzleti évi (2012. és 2011. évi) üzleti 

beszámolójából legalább a mérleget és az eredménykimutatást, ill. amennyiben előírás, a 

könyvvizsgálói jelentéssel együtt. 

Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § 

(1) bekezdés b) pontja szerinti irattal, mert ezen időszakot követően kezdte meg működését, 

akkor ezen pont alatti alkalmasságát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés 

alapján a működés ideje alatti árbevételét 8. sz. mellékletben található nyilatkozattal 

igazolhatja. 

 

http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/
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Amennyiben az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) 

pontjában előírt, a számviteli szabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik, mert 

olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló 

nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) 

pontjában leírtak szerint ezen pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és 

igazolási mód helyett a pénzügyi és gazdasági alkalmasságát bármely, az ajánlatkérő által 

megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozat vagy dokumentum benyújtott másolatával 

igazolhatja. Ilyen nyilatkozat lehet, de nem kizárólagosan az előző két (2012, 2011) üzleti 

évről szóló, az adott jogi-szervezeti formára irányadó pénzügyi beszámoló, vagy egyéni 

vállalkozó esetében az előző két üzleti évi (2012. és 2011. évi) személyi jövedelemadó 

bevallása. 

Fentiekben részletezett benyújtott dokumentumok másolatai helyett ajánlattevő 8. sz. 

mellékletben található nyilatkozat benyújtásával is igazolhatja pénzügyi-gazdasági 

alkalmasságát. 

Fentieknek megfelelően, a fenti gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltétel igazolásához 

jelen dokumentáció 8. sz. mellékletét javasoljuk benyújtani, mely elégséges az 

alkalmasság igazolásához. 

 

P 2.) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 55. § 

(1) bekezdés d) pont alapján valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől 

származó, valamennyi pénzforgalmi bankszámlájára vonatkozó 8/a. sz. mellékletben található 

nyilatkozat benyújtásával. 

Ajánlattevő választása szerint jogosult arra is (de nem kötelező), hogy a 8/a. sz. mellékletben 

található nyilatkozat mellőzésével akként igazolja pénzügyi-gazdasági alkalmasságát, hogy 

egyszerű másolatban benyújtja valamennyi számlavezető pénzintézet valamennyi 

pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 

hónapra vonatkozó nyilatkozatát legalább az alábbi tartalommal: 

 -  pénzforgalmi bankszámla száma, 

 -  mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját 

 -  számlavezető pénzügyi intézmény felé fennálló fizetési kötelezettségeinek határidőben  

    eleget tett-e, 

 -  volt-e a pénzforgalmi számlák bármelyikén sorba állítás a jelen felhívás feladásának   

    napjától visszafelé számított 12 hónapban, ha igen, hány napig.  

(Sorban állítás alatt a 2009. évi LXXXV. Törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat 

kell érteni.) 

A P1.) P2.) alkalmassági követelménynek ajánlattevő, közös ajánlattevők értelemszerűen 

kizárólag egyenként felelhetnek meg, így a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján elegendő, ha 

közülük egy felel meg. 
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A P1.) P2.) esetében ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági 

követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felehetnek meg, 

illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a 

Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 

55. § (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.  

Az ajánlatkérő alkalmazza a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (8) bekezdése szerinti 

igazolási módot, ezért a fenti gazdasági pénzügyi alkalmassági követelményekre vonatkozóan  

az ajánlattevő részéről elegendő egy arra vonatkozó nyilatkozatot becsatolni az ajánlatba, 

hogy megfelel a fenti alkalmassági követelményeknek. Az adott nyilatkozatok a mellékletben 

megtalálhatóak. 

 

14.1.2. Az alkalmasság minimum követelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlatot benyújtó: 

 

P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, amennyiben mindkét vizsgált üzleti évben 

nem rendelkezik évente legalább 60.000.000,- netto Ft árbevétellel. 

Amennyiben ajánlattevő ezen időszakot követően kezdte meg működését, akkor a működése 

ideje alatt nem rendelkezik legalább nettó 50.000.000 –ft árbevétellel. A meghatározott 

árbevételt nem szükséges 1 db. teljesítésből igazolni. 

  

P 2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó 

sorban állás volt az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 

hónapos időtartamban – illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a 

számlanyitás időpontjától.  

(Sorban állítás alatt a 2009. évi LXXXV. Törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat 

kell érteni. 

14.2) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 

14.2.1. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és megkövetelt igazolási mód: 

A műszaki és szakmai alkalmasság igazolására a következő dokumentumokat kell csatolni az 

ajánlattevőnek: 

 

M1.) Ajánlattevő a A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének a) pontja 

alapján igazolja alkalmasságát az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé 
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számított megelőző három év legjelentősebb, a beszerzés  tárgya szerinti szállításainak 

ismertetésével a Rendelet 16. § (5) bekezdésében írt módon. A referencia igazolás vagy 

nyilatkozat (a Rendelet 16. § (2) bekezdése alapján) legalább az alábbiakat tartalmazza:  

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,  

- a szerződés tárgya olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság    

  megállapítható legyen, 

- a teljesítés (közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén a saját teljesítés) ellenértéke ÁFA    

  nélkül, közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén a saját teljesítés %-os aránya, 

- a teljesítés időpontja (év/hónap/nap), 

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e. 

A Kbt. 55. § (5) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevők 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 eljárást megindító felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek 

igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 

nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd 

a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Ugyanezen § (6) bekezdése a következőképpen rendelkezik: 

„Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet 

kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek 

módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 

alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

 

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások teljesítésére 

vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés 

során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, 

amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a 

szerződés teljesítése során” 

A referencia igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 

129. § (7) bekezdésében foglaltakra. 

Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 17. § (6) bekezdése alapján elfogadja a fenti 

igazolási mód helyett ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt 

referenciára vonatkozó alkalmassági követelménynek. 
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Fentieknek megfelelően, a fenti műszaki-szakmi alkalmassági feltétel igazolásához jelen 

dokumentáció 9. sz. mellékletét javasoljuk benyújtani, mely elégséges az alkalmasság 

igazolásához. 

 

14.2.2. Az alkalmasság minimum követelménye(i): 

Az ajánlattevő rendelkezzen: 

 

M1.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének visszafelé számított (3) három év időszakában 

sikeresen lezárt összesen minimum nettó 50.000.000,-HUF értékű gépjármű értékesítésre 

vonatkozó szállítási referenciával, melyből legalább egy db nettó  5.000.000,- ft értékű 

gépjármű értékesítést tartalmazott. 

A 9. sz. melléklet mellőzése esetén a bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági 

előírásoknak megfelelő értékű és számú referenciára. Az egyes (összetett, több alkalmassági 

követelményt is lefedő vagy érintő) referenciák több alkalmassági követelménynek való 

megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az 

alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni 

kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. 

Amennyiben ajánlattevő(k) a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint az előírt alkalmassági 

követelményeknek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánnak 

megfelelni, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül meg kell jelölni az 

ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása 

érdekében az ajánlattevő(k) ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. 

Fentieknek megfelelően, a fenti erőforrásra való támaszkodás igazolásához jelen 

dokumentáció 6. sz. mellékletét javasoljuk benyújtani, mely elégséges az erőforrás 

igazolásához. 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 

nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd 

a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Fentieknek megfelelően, a fenti erőforrás rendelkezésre állásáról szóló igazolásra a jelen 

dokumentáció 7. sz. mellékletét javasoljuk benyújtani, mely elégséges a rendelkezésre állás 

igazolásához. 

 

15) Fenntartott szerződések: 

Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (9) alapján nem tartja fenn a részvételi jogát az évi nettó 

százmillió árbevételt el nem érő ajánlattevők részére. 
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15.1) Védett foglalkoztatók számára fenntartott szerződések: 

Ajánlatkérő a szerződés védett foglalkoztatók számára nem tartja fenn. 

 

16. Hiánypótlás lehetősége, vagy annak kizárása: 

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét valamennyi Ajánlattevő számára azonos módon 

biztosítja a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint. Abban az esetben, ha a hiánypótlással az 

ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e 

gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, az ajánlatkérő nem 

rendel el újabb hiánypótlást. [Kbt. 67 § (5) Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást 

elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles 

az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az 

ajánlattevő (részvételre jelentkező) az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) korábban nem 

szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne 

szükséges az újabb hiánypótlás - feltéve, hogy az eljárást megindító felhívásban feltüntette, 

hogy ilyen esetben nem (vagy csak az általa meghatározott korlátozással) rendel el újabb 

hiánypótlást. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem 

pótolhatók.] 

A be nem nyújtott igazolások hiányosságának pótlására van lehetőség, ha azonban az 

ajánlattevő nem, vagy nem megfelelően igazolja, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, 

akkor az ajánlat a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen, és nem vesz részt a 

további bírálatban. 

 

17. Az ajánlat(ok) benyújtására vonatkozó adatok: 

17.1. Az ajánlattételi határidő: 

 2014. május hónap, 7. nap (szerda), 8,00 óra  

    Ajánlatkérő a 17.2 pontban szereplő címen az alábbi időpontban biztosítja az ajánlatok 

személyes benyújtásának a lehetőségét: 

    H-CS: de 08,00-12,00 óráig, du 13,00-14,00 óráig, P: 10,00-12,00 óráig, az ajánlattételi  

    határidő napján 7,45-8,00 óráig. 

 

17.2.Az ajánlat(ok) benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, ajtószám):  

   Hely: Kéthely Közös Önkormányzati Hivatal jegyző feliratú ajtó. 

   Cím: 8713, Kéthely, Ady Endre utca 1. fszt. 

18. Az ajánlattétel nyelve: 

Az ajánlattétel nyelve a magyar. Ajánlatkérő a magyar nyelven történő ajánlattétel lehetőségét 

minden esetben biztosítja. Az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot, 

műszaki leírást, katalógust, tájékoztatót, stb. magyar nyelvű fordításban is mellékelni kell. 
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Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban becsatolt idegen nyelvű iratok 

megfelelőségéről. A nyilatkozat megtételéhez elég a jelen felhívás részeként megküldött 13. 

sz. mellékleteket kitölteni és aláírni. 

 

19. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának a módja: 

A ajánlattételi dokumentációt Ajánlatkérő jelen ajánlati felhívással egyidejűleg, közvetlenül 

adja át/küldi meg ajánlattevőknek. A dokumentáció tartalmazza az ajánlat összeállítását segítő 

iratmintákat, a szerződés tervezetet, részenkénti műszaki terveket, leírásokat, árazatlan 

költségvetéseket és valamennyi szükséges dokumentumot. 

A dokumentáció térítésmentes. Az ajánlattételi dokumentáció átvétele az eljárásban való 

részvétel feltétele. 

 

20. Az ajánlat(ok) felbontására vonatkozó adatok: 

 

20.1. Az ajánlatok felbontásának időpontja: 

 2014. május hónap, 7. nap (szerda), 8,00 óra 

20.2. Az ajánlatok felbontásának címe (helység, utca, házszám, emelet, ajtószám):  

        Hely: Kéthely Közös Önkormányzati Hivatal jegyző feliratú ajtó. 

        Cím: 8713, Kéthely, Ady Endre utca 1. 

Az ajánlatok bontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 62. § (2) bekezdésében 

meghatározottak. 

 

21. A szerződés finanszírozásával kapcsolatos információk: 
A szerződés ellenértékének teljesítését ajánlatkérő a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki gazdaság és Lajosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatásból fedezi, az 

aláírt MVH határozat alapján. 

A közbeszerzés tárgyát képező gépjármű ellenértékét közvetlenül Ajánlatkérő fizeti meg vagy 
saját erőből, vagy banki előfinanszírozással a nyertes ajánlattevőnek. 

A támogatási szerződésben szereplő elnyert pénz keretösszeg erejéig a Támogatást Nyújtó 
utófinanszírozás keretében biztosítja Ajánlatkérőnek a számlán szereplő ellenszolgáltatás 

összegét. A támogatási szerződésben szereplő elnyert támogatás fölötti pénzösszeget az 
önkormányzat saját forrásból rendezi. 

Fentiek figyelembe vételével a Vállalkozó tudomásul veszi, a Megrendelő a vállalkozói díj 
teljes/meghatározó részét a pályázati támogatásból fedezi, így a díj folyósítása a pályázati 

eljárás során létrejött MVH határozat, vagy vele egyenértékű okirat és a vonatkozó 

előírásokhoz igazodóan történik.  

 

22. Az eredményhirdetés tervezett időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja és 

helye: 

Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2014. május 14. 
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Az eredményhirdetés módja: Az Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről az 

összegzés megküldésével értesíti a Kbt. 77. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

 

A szerződéskötés tervezett időpontja és helye: A szerződéskötés tervezett időpontjának 

Ajánlatkérő az eredményről szóló összegzés megküldésének időpontjától számított 

minimálisan 10. napot követően jelölheti meg.  

Amennyiben ez nem munkanap, akkor az azt követő munkanap, nevezetesen: 

 

Tervezett időpontja: 

 2014. május 26.  

 Hely: Kéthely Közös Önkormányzati Hivatal jegyző feliratú ajtó. 

 Cím: 8713, Kéthely, Ady Endre utca 1. 

  

23. Egyéb információk: 

1.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen felhívás a Közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján készült, ahol Kbt. hivatkozás szerepel e törvény 

rendelkezései értendők. 

 

2.) Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. (2011. évi CVIII. tv.) a 

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

3.) A Kbt. 60.§ (6) bekezdés alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyen az 

ajánlattevőnek az árajánlatát az 1. sz. mellékletben, közös ajánlattétel esetén az 1/1. sz. 

mellékletben található „felolvasó lapon” kell megadnia, amely feltünteti a Kbt. 62.§(3) 

bekezdés szerinti információkat. 

Ajánlattevőnek az árajánlatát a 1. sz. mellékletben, közös ajánlattétel esetén az 1/1. sz. 

mellékletben található „felolvasó lapon” kell megadnia, és a kiadott műszaki leírás alapján, az 

ártáblázat csatolásával kell benyújtania. Ajánlatkérő felhívja t. Ajánlattevők figyelmét, hogy a 

benyújtandó ajánlatban a 14. sz. mellékletben található műszaki leírásban meghatározott 

műszaki feltételek és paraméterek alapján köteles Ajánlattevő az árajánlatát elkészíteni. 

Ajánlatkérő felhívja t. Ajánlattevők figyelmét, hogy az ártáblázatban (árajánlatban) – mely a  

14/a. sz. mellékletben található, az ártáblázat pontos kitöltésével készíthető el – minden egyes 

sort be kell árazni, mert nem lehetséges úgy a legalacsonyabb összegű árajánlatot tenni, 

hogy közben néhány, vagy akár csak egy tétel is nem kerül beárazásra, vagy a műszaki 

paraméterekben, mennyiségben bármilyen adatot kedvezőtlen módon megváltoztat, vagy 

figyelmen kívül hagy.  Az ilyen benyújtott ajánlat érvénytelen és nem vesz részt a további 

bírálatban még akkor sem, ha megfelelő korrigálása esetén ez az ajánlat lett volna a nyertes 

ajánlat. 
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Ajánlatkérő felhívja a tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a benyújtott ajánlatban szereplő 

árat még hiánypótlás keretében sem lehet módosítani, ezért figyelmesen nézzék át a benyújtott 

ajánlatot, nehogy elírás vagy egyéb hiba maradjon benne, mert az ilyen ajánlat érvénytelen, és 

nem vesz részt a további bírálatban ( a Kbt. szerinti, az alapadatokon túli esetleges számítási 

hiba javítását az ajánlatkérő végzi, de hiánypótlásra ebben az esetben sem kerülhet sor, 

figyelembe véve a Kbt. 68. §-ában leírtakat). 

  

4.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a felhívás 17/1. 

pontjában megjelölt határidőre nem érkezik be három ajánlat, újabb ajánlatkérési fordulót nem  

tart, a beérkezett ajánlatokat elbírálja, és akár egy db. érvényes ajánlat esetén az eljárást 

eredményessé nyilvánítja. 

 

5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatát  

az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 

valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, valamint a Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti 

nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. A nyilatkozat megtételéhez 

elég a jelen felhívás részeként megküldött 2. sz. mellékletet kitölteni és aláírni. 

 

6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja 

szerinti nyilatkozatát, így a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. Ezen nyilatkozatban meg 

kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét/részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozó(ka)t kíván igénybe venni. A nyilatkozat megtételéhez elég a jelen felhívás 

részeként megküldött 5. sz. mellékletet kitölteni és aláírni. 

 

7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti 

nyilatkozatát, nemleges esetben is. Igen válasz esetén, meg kell adni a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet nevét és címét, továbbá az ajánlattételi felhívás vonatkozó 

pontjára hivatkozással azt az alkalmassági követelményt, melynek igazolására az ajánlattevő e 

szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik. Igénybevétel esetén a kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet nyilatkozata is csatolandó, miszerint az erőforrások a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni. A nyilatkozat 

megtételéhez elég a jelen felhívás részeként megküldött 6. sz valamint a 7 sz. mellékletet 

kitölteni és aláírni. 

 

8.) Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, a közös ajánlattevőnek az 

ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi 
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megállapodás) a Kbt. 25.§ figyelembe vételével minimálisan az alábbi tartalommal: 

-  a közös ajánlatban részt vevő ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó     

   egyetemleges felelősségvállalása, 

-  a közös ajánlatban részt vevő ajánlattevők által végzett feladatok meghatározása, 

-  a közös ajánlatban részt vevő ajánlattevők vezetőjének a kijelölése és a közös ajánlatban  

    részt vevő ajánlattevők képviseletére történő meghatalmazása, 

-  a közös ajánlatban részt vevő ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek)  

    megnevezése és meghatalmazása. 

A Kbt. 25. § (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban 

benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 

megjelölését. 

 

9.) A Kbt. 36. § (3) bekezdés alapján, ahol igazolás benyújtását írja elő a törvény, vagy az 

Ajánlatkérő, külön az eredeti dokumentumra vonatkozó utalás hiányában az egyszerű 

másolatot is elfogadja Ajánlatkérő.  

A másolatban benyújtott igazolások, dokumentumok stb. esetében Ajánlattevőnek 

nyilatkoznia kell, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban a másolatban becsatolt 

igazolások, dokumentumok stb. teljes egészében megegyeznek az eredeti igazolások 

dokumentumok stb. tartalmával. A nyilatkozat megtételéhez elég a jelen felhívás részeként 

megküldött 11. sz. mellékletet kitölteni és aláírni. 

 

10.) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a 

megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a 

dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást 

kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. A kiegészítő tájékoztatás 

megkérésénél, és az azokra adott pontosító válaszoknál a Kbt 45.§-aiban részletezetteket kell 

figyelembe venni, a Kbt. 122. § (5) bekezdés szerinti eltéréssel.  

Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (7) bekezdése szerinti helyszíni konzultációs lehetőséggel nem kíván 

élni. A kiegészítő tájékoztatásokról az ajánlat részeként csatolni kell a 12. sz. mellékleben 

lévő nyilatkozatot a kiegészítő tájékoztatásról. 

 

11.) Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezet, illetve az ajánlatban megjelölt alvállalkozó nevében aláíró és szignáló személy 

aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának eredeti vagy 

másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt 

vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta 

eredeti vagy egyszerű másolati példányát. 
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12.) Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevőnek, 10 % feletti 

alvállalkozójának illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet adatait a www.e-

cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek, 

10 % feletti alvállalkozójának illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az 

adatai nem találhatóak meg, akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi 

cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges. Az 

ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi 

cégkivonatát, amennyiben az a www.e-cegjegyzek.hu oldalról nem tölthető le.    

 

13.) Az ajánlatkérő szerződéses feltételként előírja környezetvédelmi szempontok 

érvényesítését. A szerződés teljesítése során felek előnyben részesítik az elektronikus 

kommunikációt, a dokumentálás elsősorban elektronikus úton történik, csak a felek által  

 

elfogadott utolsó verzió kerül kinyomtatásra, érvényesítik a papírtakarékossági szempontokat 

(kétoldalas nyomtatás újrahasznosított papírra) 

 

14.) Az ajánlatokat magyar nyelven, papír alapon 1 példányban, valamint az eredetivel 

mindenben megegyező elektronikus adathordozón kell benyújtani olyan módon, hogy a 

benyújtás után az elektronikus adathordozón további szerkeszthetőség ne legyen 

végrehajtható. Az ajánlattal kapcsolatos formai előírásokat a Kbt. 60. §-a részletesen 

tartalmazza: 

     - oldalszámmal ellátott tartalomjegyzéket kell csatolni, 

     - az ajánlat minden írott oldalát oldalszámozással kell ellátni, és roncsolásmentesen, nem 

        bontható módon összefűzni, az összefűzés rögzítését cégszerűen aláírva kell benyújtani, 

     - az ajánlat címlapját a felolvasó lap kövesse az ajánlati dokumentációban megadott minta    

       szerint. 

 

15.) Az ajánlatot zárt csomagolásba helyezve kell benyújtani. A csomagoláson a következő 

feliratot kell feltünteni: „Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez kapcsolódó 

pályázatból megvalósuló falugondnoki busz beszerzése Kéthelyen adásvételi szerződés 

keretében” 2014/05/7-08,00 óra előtt nem bontható fel!” 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatoknak postai kézbesítés 

esetén is a jelen felhívás 17/1. pontjában szereplő ajánlattételi határidő lejártáig be kell 

érkeznie az ajánlatkérőhöz a 17/2. pontjában szereplő címre. Az ajánlatok beadási módja 

megválasztásának minden következménye az ajánlattevőt terheli. Határidőn túli beérkezett 

ajánlatok érvénytelenek, függetlenül a késedelmes benyújtás okától. Postai feladás esetében a 

csomagoláson fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez 

továbbítandó!” 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.e-cegjegyzek,hu/
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16.) A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során 

megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Ajánlatkérési 

dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére 

biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, 

illetve megadni. 

Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat elsősorban hiteles magyar nyelvű vagy 

szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással kérjük benyújtani, de Ajánlatkérő 

elfogadja a Kbt 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is. Amennyiben 

Ajánlattevő által készített felelős fordításban kerül az eredetileg idegen nyelven készült 

dokumentum benyújtásra, Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a magyar 

fordítás megfelel az idegen nyelven csatolt dokumentumnak, valamint a becsatolt magyar 

nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen 

nyelvű eredeti iratok tartalmával, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, hogy 

a téves vagy hibás fordítás miatt Ajánlatkérő az Ajánlattevőt az eljárásból kizárhatja (Kbt. 

56.§ (1) bekezdés j) pont) alapján. 

 

A nyilatkozat megtételéhez elég a jelen felhívás részeként megküldött 13. sz. mellékletet 

kitölteni és aláírni. Amennyiben Ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült 

dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordításban kívánja benyújtani, az 1991. évi XLI. tv 

és végrehajtására kiadott 13/1991.(IX.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT 

rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak. 

 

17.) Ajánlatkérő kiköti, hogy nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a szerződést a következő, 

legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg, amennyiben az eredményhirdetéskor azt megnevezi. 

Ha két vagy több érvényes ajánlat esetében az első helyezett más módon nem állapítható meg, 

az ajánlatkérő a Kbt. 72.§ (3)-(4) bekezdésében foglaltakat alkalmazza. 

 

18.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 

Ajánlattevőt terheli. 

 

19.) A felhívásban található egyes kifejezések értelmezését, továbbá az ajánlattal kapcsolatos 

részletes formai követelményeket a dokumentáció tartalmazza. 

 

20.) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

21.) Az eljárásban ajánlatot csak az ajánlattételre felhívott ajánlattevő tehet. 
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22.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: 2014. április 22. 

 

23.) Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlattételi folyamat bármely szakaszában az 

ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatkérési eljárást jogkövetkezmények nélkül egyoldalú 

aktusával megszüntesse, módosítsa, visszavonja, melyről valamennyi ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplőt egyidejűleg, írásban értesít.  

  

24.) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatok elkészítésének teljes költsége 

az ajánlattevőket terheli, továbbá abban az esetben, ha az eljárás az ajánlatkérő egyoldalú 

aktusával megszüntetésre, módosításra, visszavonásra kerül, illetve az eredménytelen lesz, az 

ajánlattevők az ajánlatkérő felé az ajánlatok elkészítésével kapcsolatos költségeik 

megtérítésére igénnyel nem élhetnek. 

 

25.) Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdése felmerülése esetén munkaidőnek az alábbi 

időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óráig, pénteken, és amennyiben a 

szombati nap munkanap, szombaton 8:00-12:00 óráig terjedő időintervallum. 

 

26.) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha e törvényből 

más nem következik – írásban, elsősorban elektronikus módon (ajánlatkérő e-mail 

elérhetősége: hivatal@kethely.hu vagy fax útján (ajánlatkérő faxszáma: + 36-85/539-035) 

történik, kivéve, ha az Ajánlatkérő által átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy 

speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel a faxon továbbítás nehézkes vagy nem 

lehetséges, ezért személyes átvétel szükséges. A személyes átadás-átvétel minden esetben 

Ajánlatkérő székhelyén, a felhívásban megjelölt címen történik.  

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2014. április 22. Ajánlatkérő kijelenti, hogy az 

ajánlattételi felhívást, és annak részét képező dokumentációt elsődlegesen elektronikus úton 

küldi meg az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők részére. Ha az elektronikus úton 

történő megküldés mellett bármelyik ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő igényli a papír 

alapú nyomtatott változat megküldését, akkor az ajánlattételi felhívás 1. pontjában megjelölt 

címre küldött írásos igénylésével megteheti. Ebben az esetben a papír alapú nyomtatott 

változatot igénylő ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőn kívül, az esélyegyenlőség 

biztosítás érdekében valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő részére 

átadja/megküldi a papír alapú nyomtatott változatot. 

 

Kéthely, 2014. április 22. 

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

                                                                                                             Sipos Balázs                                                                                           

                                                                                                   Kéthely község polgármestere 

mailto:attala@polghiv.tolnamegye.hu
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                 Kéthely Községi Önkormányzat 

  

 

 
  

  

Ajánlattételi Dokumentáció 

 

 

        A Kéthely Községi Önkormányzat, mint ajánlatkérő 

       által a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti, 

„Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez kapcsolódó 

pályázatból megvalósuló falugondnokibusz beszerzése       

                    Kéthelyen adásvételi szerződés keretében” 

 

 

tárgyban indított, hirdetmény közzététele nélküli  közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

Kéthely, 2014. április 22. 

 

Ajánlattételi határidő: 2014. május 7. 
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Ellenőrző lista:                                                                                                                      56.o 

Az ajánlatok felépítése, dokumentumok sorrendje:                                                              57.o 

További csatolandó dokumentumok:                                                                                    58.o 
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MELLÉKLETEK 

 

1. számú melléklet                                                                                                                            60.o. 

 

1.1 számú melléklet                                                                                                                          62.o. 

 

2. számú melléklet                                                                                                                      64.o. 

 

2.1. számú melléklet                                                                                                                          66.o. 

 

3. számú melléklet                                                                                                                             69.o. 

 

3/a. számú melléklet                                                                                                                 73.o. 

 

3/b. számú melléklet                                                                                                                          75.o. 

 

4. számú melléklet                                                                                                                             77.o. 

 

5. számú melléklet                                                                                                                             78.o. 

 

6. számú melléklet                                                                                                                             79.o. 

 

7. számú melléklet                                                                                                                             82.o. 

   

8. számú melléklet                                                                                                                             83.o. 

  

8/a. számú melléklet                                                                                                                          84.o. 

 

9. számú melléklet                                                                                                                             85.o. 

 

10. számú melléklet                                                                                                                           87.o 

 

11. számú melléklet                                                                                                                         105.o. 
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12. számú melléklet                                                                                                                           106.o.   

                                        

13. számú melléklet                                                                                                                           107.o.                                                                                                

 

14. számú melléklet                                                                                                                           108.o. 

 

14/a. számú melléklet                                                                                                                        110.o. 
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I. Útmutató az ajánlattevőknek 

 

a) Általános információk 

  

Az Ajánlatkérőnek a dokumentáció rendelkezésre bocsátásával az a célja, hogy a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) előírásaival 

összhangban segítse a közbeszerzési eljárásban a megfelelő ajánlattételt, figyelembe véve a 

dokumentáció tartalmára vonatkozó Kbt. 49. §-ában részletezetteket. 

Mivel az árubeszerzés becsült értéke nem éri el az Áfa nélkül számított 25 millió ft-t, ezért 

Ajánlatkérő élve a Kbt. 122/A.§ (1) bekezdésének lehetőségével, legalább három - a szerződés 

teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - 

gazdasági szereplő részére közvetlenül, egyidejűleg, azonos tartammal, azonos módon küldi 

meg az ajánlattételi felhívást. Mivel a műszaki paraméterek, a szerződéses feltételek egzakt 

módon úgy kerültek meghatározásra, hogy a felhívás, valamint a dokumentáció alapján 

számszerűsíthető ajánlat készíthető, így a tárgyalás lefolytatását nem tartja szükségesnek az 

ajánlatkérő. 

A dokumentáció tartalmazza azokat az útmutatókat és általános leírásokat, melyek alapján az 

ajánlat összeállítható, valamint a nyilatkozat mintákat, a szerződéses feltételeket és a műszaki 

leírást. A jelen dokumentáció a mellékletek szerinti előírt iratminta alkalmazását kötelezően 

nem írja elő, csak javasolja, de nem teszi kizárólagossá, így a nyilatkozatmintákat tartalmazó 

mellékletek között megtalálható vonatkozó iratmintákat javasolja felhasználni, és megfelelően 

kitöltve az ajánlathoz csatolni. A fent leírtaktól eltérő iratminta mellékelése esetén annak 

tartalmilag mindenben megfelelőnek kell lennie, így teljeskörűen tartalmaznia kell a 

mellékletben található iratmintában szereplő adatokat. 

Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, becsatolt 

igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében a nyilatkozatmintákat és 

formanyomtatványok szövegét szerkeszthető, elektronikus formában biztosítja az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők részére.  

Szintén szándéka az Ajánlatkérőnek, hogy az ajánlatok formai előírása és egységesítése révén 

könnyítse és gyorsítsa az összevethetőséget, így az értékelés folyamatát. Kérjük, hogy ennek 

érdekében az ajánlattételi felhívást és az ajánlati dokumentációt figyelmesen tanulmányozzák 

át, és az ajánlatukat az ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően 

készítsék el. 

Ügyeljenek arra, hogy az ajánlat, valamint a mellékletek (nyilatkozatok) aláírás nélkül nem 

fogadhatók el.  

Kiemelendő, hogy a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha nem 

felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
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meghatározott feltételeknek. A Kbt.60. § (1) szerint az ajánlatot az ajánlattevőnek az 

ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.  

 

A mennyiben az ajánlati felhívás és a dokumentáció tartalmában elírás, és/vagy eltérő adat, 

szöveg, és/vagy információ tapasztalható, minden esetben az ajánlati felhívásban 

meghatározottak a mérvadóak.  

Amennyiben az ajánlattételi felhívás, és/vagy a dokumentációval kapcsolatosan 

ajánlattevőben kétség merül fel, vagy valamelyik meghatározás nem egyértelmű, kérem 

éljenek Kbt-ben szabályozott módon a felvilágosítás és/vagy kiegészítő tájékoztatás kérés 

lehetőségével. 

Az esetlegesen felmerült felvilágosítás és/vagy kiegészítő tájékoztatás kérésére megküldött 

Ajánlatkérői felvilágosítás és/vagy kiegészítő tájékoztatás(ok)ról ajánlattevőnek ajánlatában 

nyilatkoznia kell. A nyilatkozat megtételéhez elég a jelen felhívás részeként megküldött 12. 

sz. mellékleteket kitölteni és aláírni. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban az esetek 

többségében nem ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, így a sikeres ajánlattételhez 

az ajánlati felhívás és dokumentáció együtt kezelendő. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, 

hogy a közbeszerzési eljárás sajátosságainak megfelelő fő szabályokat az ajánlattételi felhívás 

és az ajánlati dokumentáció tartalmazza, de bizonyos esetekben a Kbt. egyéb szabályainak 

ismerete is szükségessé válhat. Az ajánlati felhívástól, és/vagy a dokumentációtól való 

bármilyen eltérés az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A felhíváshoz képest a 

dokumentációban az esetleges eltérések esetében a felhívásban leírtak a mértékadóak, de ha 

ajánlattevőben bizonytalanság merül fel, éljenek a kiegészítő tájékoztatás kéréssel. 

Nyomatékosan felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívás 17.1. 

pontjaiban meghatározott ajánlattételi határidő be nem tartása jogvesztő, függetlenül a 

késedelmes beadás okától. Ajánlatkérő felhívja tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen 

közbeszerzési eljárás során bármelyik határidő esetén a magyar (Budapesti) idő számít 

irányadónak. Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik a Kéthelyi 

Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői titkárság ajtó feliratú helyiségében a 8713, Kéthely, 

Ady Endre utca 1. alatti címen. 

Az ajánlatok benyújtása személyesen és postai úton is történhet az ajánlattételi felhívás 17.2. 

pontaiban meghatározott címre. A határidőn túl beérkező ajánlatok csomagolása a Kbt. 61. § 

(3) bekezdése szerint csak az ajánlattevő személyének megállapítása miatt bontható fel, mely 

eseményről külön jegyzőkönyvet kell felvenni, de az ilyen határidőn túl beérkező ajánlatokat 

az Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésénél nem veszi figyelembe, illetve az ilyen ajánlatok 

érvénytelenek, függetlenül azoktól a körülményektől, amelyek a határidőn túli beadást 

okozták. A nem megfelelően címzett ajánlatok elirányításáért vagy - a kötés minőségéből  
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vagy a kézbesítésből adódó - ajánlat sérülés miatt Ajánlatkérőt nem terheli felelősség. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a személyes ajánlat beadást 

kívánják alkalmazni, úgy vegyék figyelembe, hogy az ajánlat benyújtásának címeként 

meghatározott épület a településen nincs külön megjelölve, így a meglelése a helyismerettel 

nem rendelkezők részéről több időt vehet igénybe, valamint az épületen belül nincs állandó 

ügyfélszolgálat, ahol érdeklődni lehet az ajánlat leadására megadott helyiség iránt.   

 

Ajánlatkérő a fentieken kívül az alábbiakra nyomatékosan felhívja az ajánlattevők 

figyelmét: 

„26. § Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó 

mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása 

esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak 

minősíteni, hanem az ajánlatban (…) és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként 

(…) kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való 

részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának 

általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.” 

„28. § (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban -                    

                részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -  

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 [55. § (5) bekezdés].  

(2) Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci 

magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: 

Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti 

rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a 

Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági 

Versenyhivatalnak”    

1; Határidők számítása: 

Az eljárással kapcsolatos fontosabb időpontokat az ajánlattételi felhívás tartalmazza, a 

határidők számítására a Kbt. 37. §-ában meghatározottak az irányadóak. A felhívásban 

megadott határidők magyarországi helyi idő (CET) szerint értendőek. Ajánlatkérő felhívja a 

figyelmet a határidők pontos betartására. 

2; Definíciók: 

ajánlattevő: Az a gazdasági szereplő (természetes személy, jogi személy, jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet), aki, illetőleg 

amely a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz; ajánlattevőnek minősül a külföldi székhelyű 
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vállalkozás magyarországi fióktelepe is. 

alvállakozó: Az a gazdasági szereplő (természetes személy, jogi személy, jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet), aki, illetőleg 

amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az 

ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve: 

- azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

- a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész-vagy 

alapanyag szállítót, 

gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli 

gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve 

amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását 

vagy szolgáltatások nyújtását kínálja; 

hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat; 

hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz; 

hiteles másolat: valamely dokumentumról közjegyző által, illetve annak jelenlétében készített 

másolat, amelynek az eredetivel való egyezőségét a közjegyző ellenjegyzésével tanúsítja; 

cégszerű aláírás: a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 

2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésére figyelemmel a cégjegyzésre jogosultnak a cég 

nevében olyan módon, illetve formában kell saját kezűleg aláírnia, ahogyan azt a hiteles 

cégaláírási nyilatkozat ( közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) tartalmazza. 

 

3; Pénzforrások, szerződéskötési engedély: 

Ajánlatkérő kijelenti, hogy a jelen közbeszerzés tárgyához tartozó árubeszerzési feladatok 

ellátása ellenértékének nettó pénzügyi fedezetével teljeskörűen rendelkezik. Kijelenti továbbá, 

hogy eredményes közbeszerzési eljárás esetében a dokumentáció szerinti szerződés 

megkötésére vonatkozó jogosultsággal rendelkezik. 

 

4; Üzleti titok;  

Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indoklásban elkülönített 

módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, de az 

üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok kizárólag olyan információkat 

tartamazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából 

aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzák a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdései szerinti 

elemeket. 
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5; Alkalmazandó jogszabályok:  

A jelen dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben a 

közbeszerzéssel összefüggő hatályos magyar jogszabályok, mindenek előtt a 2011. évi CVII. 

(Kbt.) rendelkezései, és azok szabályozására kiadott kormányrendeletek és végrehajtási 

jogszabályok az irányadók. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. és a hozzá 

kapcsolódó végrehajtási rendeletek 2014. március 15-i változásaira. Ha rendelet vagy utasítás 

olyan szabályokat tartalmaz a szerződéskötés folyamatára, előzményeire, feltételeire, 

szerződés kötelező tartalmi elemeire, vagy a szerződés teljesítésére vonatkozóan, amelyek 

nem egyeztethetőek össze a Kbt. rendelkezéseivel, akkor a Kbt. hatálya alá tartozó ügyekben 

kizárólag a Kbt-t kell használni.  

b) Az Ajánlat elkészítése: 

1; Dokumentáció, kiegészítő tájékoztatás: 

A felhívásban és jelen dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál az 

ajánlattevők kiegészítő tájékoztatáskérési lehetősége, melynek során ajánlattevő az 

ajánlattételi felhívásban megjelölt címre, kizárólag írásban tájékoztatást kérhet az ajánlat 

elkészítéséhez szükséges bármilyen információ tekintetében.  Ennek során az ajánlatkérő által 

adott válaszok nem eredményezhetik az ajánlattételi felhívásban és ezen dokumentációban 

foglalt rendelkezések módosítását, a Kbt. 45. § (6) bekezdésében foglalt eset kivételével. 

A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) és (8) bekezdéseiben, a Kbt. 122. § 

(5) bekezdésben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlattevőnek 

valamennyi, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatás átvételéről szóló nyilatkozatát 

az 12. sz. melléklet kitöltésével igazolhatja. 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem 

tudja a Kbt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott határidőben megadni. 

Ajánlatkérő jelen eljárásban helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart. Az Ajánlattevőnek 

a kiegészítő tájékoztatásban feltett kérdéseiket az ajánlattételi felhívás 1) pontban 

meghatározott címek, és elérhetőségek valamelyikére kell megküldeniük. 

Ajánlattevő köteles az ajánlatát a kiegészítő tájékoztatásban leírtak figyelembe vételével 

elkészíteni és benyújtani. 

2; Az ajánlattételi felhívás módosítása, visszavonása: 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az ajánlattételi 

felhívásban, és az annak részét képező dokumentációban meghatározott feltételeket. A 

módosított feltételt, az ebből adódó új ajánlattételi határidőt írásban, egyidejűleg és azonos 

tartalommal közölni kell az ajánlattételre felhívott valamennyi gazdasági szereplővel. Az 

értesítéssel együtt írásban meg kell küldeni az egységes szerkezetben összeállított ajánlattételi 

felhívást és dokumentációt. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult  
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visszavonni az ajánlattételi felhívást. Erről a tényről egyidejűleg, írásban értesíteni kell az 

ajánlattételre felhívott valamennyi gazdasági szereplőt. 

 

3; Az ajánlatok módosítása és visszavonása: 

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja az 

ajánlatát. A módosítást az eredeti ajánlattal megegyező formai követelmények szerint kell 

elkészíteni és benyújtani. A módosítást nem kötelező egységes szerkezetben összeállított 

módosítás formájában elkészíteni és benyújtani, hanem szorítkozhat az ajánlat módosuló 

részeire is, viszont ebben az esetben a módosuló részeket egyérteműen kell meghatározni, (pl. 

oldalszám, fejezetszám vagy bekezdésszám hivatkozásokkal). Az ajánlattevő az ajánlattételi 

határidő lejártáig az ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát. 

 

4; Az ajánlattétel költségei: 

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatok elkészítésének teljes költsége az 

ajánlattevőket terheli, továbbá abban az esetben, ha az eljárást az ajánlatkérő egyoldalú 

aktusával megszüntetésre, módosításra, visszavonásra kerül, illetve az eredménytelen lesz, az 

ajánlattevők az ajánlatkérő felé az ajánlatok elkészítésével kapcsolatos költségeik 

megtérítésére igénnyel nem élhetnek.  

 

5; Az ajánlat pénzneme:  

Ajánlattevő a benyújtott ajánlatában kizárólag Ft-ban (HUF) határozhatja meg az 

ellenszolgáltatás pénzösszegét. 

 

6; Az ajánlat nyelve:  

Az ajánlattétel nyelve a magyar. Ajánlatkérő a magyar nyelven történő ajánlattétel lehetőségét 

minden esetben biztosítja. Az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot 

magyar nyelvű fordításban is mellékelni kell. Ajánlatkérő bármilyen fordító cég, továbbá 

ajánlattevő által készített fordítást elfogad. Ajánlattevő valamennyi idegen nyelven becsatolt 

valamennyi irat magyar nyelvű fordítását is köteles becsatolni, és köteles nyilatkozni arról, 

hogy a becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében 

megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával. A nyilatkozatát a 13. sz. melléklet 

kitöltésével igazolhatja. 

 

7; Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat: 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során részajánlatot nem fogad el. 
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Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt nem 

fogadja el. 

 

8; Az Ajánlati árak:  

Ajánlattevőnek az ajánlatában az 1. sz. melléklet „Felolvasólapon” kell feltüntetni a szerződés 

értelmében a „Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból 

megvalósuló falugondnoki busz beszerzése Kéthelyon adásvételi szerződés keretében” 

tárgyú árubeszerzés nettó ajánlati árát. 

 

9, Szerződéses árak: 

Az árubeszerzés teljes árát egyösszegben, nettó Ft-ban kell megadni. 

 

10; Teljesítési és fizetési határidő:  

A Műszaki leírásban részenként specifikált gépjármű leszállítását a Szerződéses feltételekben 

meghatározott határidőig kell teljesíteni. 

Vállalkozó a Szerződésben foglalt gépjármű leszállításáért a Megbízó által leigazolt átadás-

átvétel alapján, a számlázásra vonatkozó fizetési határidő 30 nap.  

  

11; Ajánlati kötöttség: 

A végleges ajánlatok felbontásával ajánlati kötöttség jön létre, melynek ideje 30 nap. Minden 

ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít. Az 

ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti 

az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, de az 

ajánlati kötöttség kiterjesztése nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség eredeti időpontjától 

számított 30 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőig nem 

nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy az ajánlatát az ajánlatkérő által meghatározott 

időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az 

ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az 

értékelés során az ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésnek az ajánlattevők részére történt 

megküldésének napjától a nyertes ajánlattevő, és ha a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb 

ajánlatot tevő is meghatározásra került, úgy az esetükben az ajánlati kötöttség további harminc 

nappal meghosszabodik. 

 

12; Kizáró okok: 

A Kbt 56. § (1) bekezdése szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem 

vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki: 
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a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 

végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy 

ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 

személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 

nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 

büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) 

pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az 

ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 

alatt; 

 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 

ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 

szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 

megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

 

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 

esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 

7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak 

felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő 

befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 

bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
 
 

 

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 

szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 

elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 

kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy 

pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
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XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - 

ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag 

kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti 

hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős 

bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 

mentesült; 

 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 

szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) 

két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban 

megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban 

megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként 

szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 

 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 

szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye 

van, vagy 

 

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége 

szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó 

visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az 

adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem 

kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján 

fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek 

minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

 

Kbt 56. § (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági 

szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek  
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fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal 

rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos 

társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt 

megfelelően alkalmazni.
 
 

 

A Kbt. 57. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő előírja, hogy az eljárásban nem lehet 

ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki: 

  

a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben 

meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

 

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - 

öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban 

vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és 

végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el 

versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más 

versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal 

bírságot szabott ki; 

 

c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan 

megszegte, és a szerződésszegést két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági 

határozat megállapította;
 
 

 

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

 

e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, 

jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; 

 

f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 

kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai 

eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. 

 

A kizáró okok igazolási módja: 

Ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben 

a Kbt. 56. § (1) bekezdés, a Kbt. 56. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés 

szerinti kizáró okok nem állnak fenn. A fenti kizáró okok igazolhatóak a 3. sz. melléklet 

szerinti nyilatkozat kitöltésével és aláírásával. 
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Ajánlattevő a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok hiányát a 

„közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. 

rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontja szerint köteles igazolni. A fenti 

kizáró okok igazolhatóak a 3.a. sz. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével és aláírásával. 

Ajánlattevő a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 2. § j) pontjában leírtak szerint köteles igazolni a kizáró ok hiányát. A fenti 

kizáró okok igazolhatóak a 3.b. sz. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével és aláírásával. 

Az Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § 

alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 

igénybe az 56. § (1) bekezdése, a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) 

bekezdésében részletezett, kizáró okok hatálya alá eső Alvállalkozót, (függetlenül az 

igénybevétel mértékétől, azaz a beszerzés 10 %-át meg nem haladó mérték esetében is), 

valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. 

§ (1) bekezdése, a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdésében 

részletezett kizáró okok hatálya alá. A fenti kizáró okok igazolhatóak a 4. sz. melléklet szerinti 

nyilatkozat kitöltésével és aláírásával.A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a 

felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. 

 

13; Alkalmasság igazolása más szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva: 

A Kbt. 55. § (5) bekezdése figyelembe vételével az előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 

támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi 

jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása 

érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) 

támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal 

azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá 

köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 

állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Az ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti 

alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására az alábbi esetekben támaszkodhat:  

 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek 

módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként 
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megjelölésre került, vagy 

 

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások teljesítésére vonatkozik, az 

ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a 

teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, 

amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés 

teljesítése során, vagy 

  

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

eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen 

rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, 

amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához 

felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az 

ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 

megtérítéséért.   

14; A szerződés teljesítése során a következő főbb jogszabályok előírásainak 

alkalmazására kerül(het) sor:  

- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)  

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló 

támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM 

rendeletet. 

- Közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 

feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. 

- A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének 

előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 

A fentiekben felsorolt jogszabályok előírások alkalmazásaira sor kerülhet, de ez nem zárja ki, 

hogy az árubeszerzés során más jogszabályok alkalmazása is felmerül/het. Az árubeszerzésen 

alkalmazandó jogszabályok ismerete és betartása kizárólagosan szállító felelőssége. 

 

15.) Tervezett műszaki megoldások, követelmények, feladat leírás: 

1. db. Volkswagen Transporter Kombi HT, BMT 2.0 CR Tdi 4 ajtós (B) 114 LE.  

falugondnokibusz beszerzése, gépkód: 7111-0464 a 14. sz. mellékletben részletezett műszaki 

leírás szerint, továbbá: 
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Egyéb követelmények: 

- Csak új személygépkocsi lehet. E tekintetben új személygépkocsinak minősül az a 

gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön  

nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták. 

- A személygépkocsi átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági 

jelzésekkel ellátva kell történjen. A forgalomba helyezéshez szükséges iratokat 

(megbízás, maghatalmazás stb.) az ajánlatkérő biztosítja. 

- A forintban megadott áraknak tartalmazniuk kell a beszerzéssel összefüggő 

valamennyi adót, illetéket, regisztrációs adót (az ÁFA, a vagyonszerzési illeték és a 

kötelező biztosítás kivételével) és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden 

fizetési kötelezettséget.  

- A gépjárműnek CASCO biztosítással kell rendelkeznie. 

- A személygépkocsikhoz biztosítani kell legalább a vonatkozó jogszabályokban előírt 

garanciális és alkatrészellátási kötelezettséget. 

- A személygépkocsik teljes körű garanciális és garancián túli javítását és karbantartását 

régiónként legalább egy az adott gyártmány és típus javítására a gyártómű vagy 

megbízottja által auditált, márka szakszervizben biztosítani kell. A Dél-dunántúli régió 

kiterjedése: Baranya, Somogy, Tolna megyék 

- A személygépkocsi esetében 24 órás magyarországi mobil szervizszolgáltatást is 

biztosítani kell. 

- A személygépkocsinak meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének 

és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. 

(IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában 

hatályos – követelményeknek. 

- A személygépkocsi rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott 

érvényes típusbizonyítvánnyal. 

- A személygépkocsi rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással. 

- A gyártómű rendelkezzen a gyártás helyén honos – bármely nemzeti rendszerben 

akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel. 

- A megajánlott gépjárművekre legalább 3 évig, vagy 100 000 km-ig (ami előbb 

teljesül) teljes körű garanciát kell biztosítani. 

- A gépjárművek fődarabjai, a motor, a sebességváltó és a hajtáslánc a gyártómű által 

beépítettnek kell lennie. A gyártómű által beépítettnek tekintendő az az elem, amelyet 

a gépjárművet előállító gyártóműnél a gyártósoron építettek be. 

- A beszerzett gépjárművek garancia idő alatti és azon túli javítását és karbantartását az 

adott gyártmány és típus javítására a gyártó vagy megbízottja által auditált márka 

szakszervizben kell elvégeztetni (az ajánlati ár tartalmazza a garanciális javítások 

költségét, nem tartalmazza azonban a garancia idő alatt felmerülő kötelező 
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      karbantartások, valamint a kopó alkatrészek cseréjének anyag és munkadíját). 

- A garancia idő alatti és azon túli javítások és karbantartások során eredeti gyári 

alkatrészeket kell felhasználni. 

- A javítások és karbantartások során a gyártómű által előírt normaidőket és 

technológiai folyamatokat kell alkalmazni. 

- Az üzemanyag fogyasztási, valamint széndioxid kibocsátási értékek esetében a 

Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott típusbizonyítványban szereplő adatokat 

kell figyelembe venni. 

Arculati elemek: 

- A gépjárművet az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 

97/2012 (VIII.15.) közleményében meghatározott arculati előírásoknak megfelelő 

arculati elemekkel ellátva kell szállítani. 

Előfinanszírozás: 

- Nyertes ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a gépjármű megvásárlásához kedvező 

kamatozású előfinanszírozási hitelt biztosít. 

A műszaki meghatározásban illetve a költségvetési kiírásban esetlegesen található típus, 

illetve gyártmány megnevezések kizárólag a beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 

meghatározása miatt lehetséges a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 

meghatározása érdekében történt, az ajánlat azzal egyenértékű (vagy jobb minőségű) tárgyat 

tartalmazhat. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek ajánlatában megfelelő dokumentumok 

benyújtásával igazolnia kell. Az MVH határozatában foglaltak alapján a támogatás kizárólag a  

támogatási határozatban szereplő gépekkel, technológiai berendezésekkel egyenértékű gépek, 

technológiai berendezések beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. 

 

16; Az ajánlatok benyújtásának határideje: 

Az ajánlattételi határidő: az ajánlattételi felhívás 17/1. pontjában megjelölt időpont. (magyar 

idő szerint), nevezetesen: 2014. május hónap, 7. nap (szerda), 08,00 óra (CET) 

Ez a határidő azt az időpontot jelenti, amelyikre legkésőbb, igazolható módon meg kell 

érkezni(ük)e az ajánlat(ok)nak. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az 

ajánlatoknak postai kézbesítés esetén is a jelen felhívás 17/1 pontjában szereplő ajánlattételi 

határidő lejártáig be kell érkeznie az ajánlatkérőhöz. Az ajánlatok beadási módja 

megválasztásának minden következménye az ajánlattevőt terheli. Határidőn túli beérkezett 

ajánlatok érvénytelenek, függetlenül a késedelmes benyújtás okától. 

Az ajánlatok benyújtásának címe: az ajánlattételi felhívás 17/2 pontja, nevezetesen: 

Hely: Kéthely Közös Önkormányzati Hivatal jegyző feliratú ajtó. 

Cím: 8713, Kéthely, Ady Endre utca 1. 
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Az ajánlatokról, illetve benyújtásukkal kapcsolatos szabályokról a Kbt. 60. 61. §-a 

rendelkezik.  

Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A postai kézbesítés 

esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatot az ajánlattevő viseli. 

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét ajánlatkérő a helyszínen átvételi elismervény 

formájában visszaigazolja.  Az átvételkor a dátumon kívül pontosan rögzíteni kell az óra, perc 

adatokat is.   

A postai benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül, ami a 

tértivevényen, illetve az átvételi elismervényen szereplő időpont.  

Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (2) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattételi felhívásban 

meghatározott ajánlattételi határidőt - indokolt esetben - egy alkalommal 

meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás indokáról és a meghosszabbított ajánlattételi 

határidőről ajánlatkérő egyidejűleg írásos értesítést küld valamennyi ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplő részére. 

 

17; Késedelmes ajánlatok:  

Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, melyet az általa az ajánlattételi felhívás 17/1. pontjában 

előírt ajánlat-benyújtási határidőn túl kap meg, érvénytelenné nyilvánít. A kbt. 61. § (3) 

bekezdése alapján a határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő, illetve 

részvételre jelentkező személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön 

jegyzőkönyvet kell felvenni. Az ilyen ajánlat nem vesz rész az eljárás további szakaszában, 

és nem kell elbírálni. 

 

18; Az ajánlatok felbontása: 

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok bontását az ajánlattételi felhívás 20/1 és 20/2 pontjában 

meghatározott időpontban és helyen kezdi meg, nevezetesen. 

Az ajánlatok felbontásának időpontja: 

 

 - 2014. május hónap, 7. nap (szerda), 08,00 óra 

 

Az ajánlatok felbontásának címe (helység, utca, házszám, emelet, helyiség szám): 

         

        Hely: Kéthely Közös Önkormányzati Hivatal jegyző feliratú ajtó. 

        Cím: 8713, Kéthely, Ady Endre utca 1.  

 

A bontási idő kezdete az ajánlattételi határidő lejárta. Ajánlattevők a bontás időpontjáról 

külön értesítést nem kapnak. A jelen lévők a képviselői részvételük igazolására egy jelenléti 

ívet írnak alá, mely része a bontási eljárásról készült jegyzőkönyvnek. 
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Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát és a bontási eljárás kezdeti időpontját a Magyar 

Telekom Nyrt. 180-as hívószám pontos időjelzése szerint állapítja meg. A Kbt. 62. § (1) ponja 

alapján a bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra 

nem kerül.  

A Kbt. 62. § (2) pontja alapján az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, 

valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban 

részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, 

valamint személyek lehetnek jelen. 

A Kbt. 62. § (3) pontja alapján ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, 

címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az  

értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 

A Kbt. 62. § (4) pontja alapján az ajánlatkérő a véglegesen benyújtott ajánlatok felbontása 

előtt közvetlenül ismerteti a 18.§ (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült 

értéket és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és a bontási eljárás során lezajlott lényeges 

eseményekről, jognyilatkozatokról jegyzőkönyvet készít, melyet öt napon belül megküld az 

ajánlattevők részére. 

 

19; Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása: 

Az ajánlatok felbontását követően az ajánlatkérő által megbízott személyek (Bíráló Bizottsági 

tagok) elvégzik az ajánlatok részletes átvizsgálását, a benyújtott dokumentumok tételes alaki 

és tartalmi ellenőrzését. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az 

ajánlatok esetleges érvénytelenítésére, vagy az ajánlattevő kizárására okot adó körülmények. 

Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásakor megállapított hiányosságainak pótlására, 

továbbá az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások 

tartalmának felvilágosítás keretében történő tisztázására az összes ajánlattevő számára azonos 

feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.   

A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi 

ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére megküldeni, 

megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban ajánlattevőnként a pótlandó 

hiányokat. 

A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni 

is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a Kbt, az ajánlattételi felhívás, a 

dokumentáció és a jogszabályok előírásainak A hiánypótlás során a 26. § nem megfelelő 

alkalmazása esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi 

jelentkezésben alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek vagy több 

szakaszból álló eljárásban kizárólag a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezőnek 

minősíthető. 
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A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: 

a) a 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 

 

b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés  

feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. 

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 árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra 

vonatkozó összeg tekintetében, amely a 71. § szerint önállóan értékelésre kerül. 

 

Ha az ajánlatnak az értékelési szempontok szerinti tartalmi eleme (megajánlott 

ellenszolgáltatás összege) lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, 

illetve kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő a  

érintett értékelési szempontok szerinti tartalmi ajánlati elemre vonatkozó adato(ka)t, valamint 

indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi ajánlattevőt 

egyidejűleg, írásban értesítenie kell. 

 

Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásának eredményeként az ajánlattételi felhívásban, 

és az annak részét képező dokumentációban és a Kbt-ben előírtaknak megfelelően 

megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetve van-e olyan ajánlattevő, akit az 

eljárásból ki kell zárni. 

 

20; Az ajánlat érvénytelensége: 

Az ajánlatok érvénytelensége a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-e) pontjaira, illetve a (2) bekezdés 

(a)-(c)  pontjaira hivatkozással kerül megállapításra, az ajánlattevő eljárásból való kizárásáról 

ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1)-(2) bekezdései szerint dönt. 

A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján érvénytelen az ajánlat, ha: 

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevő vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban az alkalmasság igazolásában    

   részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §]; 

c) az ajánlattevőt, vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő  

               szervezetet az eljárásból kizárták; 

d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági  

    követelményeknek; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a  

   dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem  

   értve az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 
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A Kbt. 75. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az 

ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 

 

a) a kizáró okok [56-57. §] hatálya alá tartozik; 

b) részéről a kizáró ok [56-57. §] az eljárás során következett be. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, az eljárás 

eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való 

alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a 74. § szerinti egyéb okból történt 

érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést 

követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 

 

21; Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása: 

Az elbírálás eredményeképpen a véglegesen benyújtott érvényes ajánlatok közül az 

„összességében legelőnyösebb ajánlatot” tartalmazó ajánlat kerül kiválasztásra, mint nyertes 

ajánlat. 

 

22; Az értékelés szempontja: 

Az ajánlatkérő a kizáró okok hatálya alatt nem álló, szerződés teljesítésére pénzügyi, 

gazdasági, műszaki és szakmai szempontból alkalmas ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési 

eljárás ajánlattételi felhívásában és az annak részét képező dokumentációban meghatározott 

szakmai követelményeket kielégítő ajánlatait a Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pontja alapján az 

összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása értékelés módszerével választja ki. 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 

határ 1, felső határ 100 pont. 

A megajánlások vonatkozásában (1., 3., részszempontok) a bírálat módszere az összességében 

legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok 

elbírálásáról szóló, Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott útmutató (megjelent a 

Közbeszerzési Értesítő, a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja KÉ. 2012. évi 61. 

számában, 2012. június 1.) III.A.1.ba) pont alapján a fordított arányosítás.  

A (2.,részszempont) esetében a bírálat módszere az Útmutató III.A.1.bb) pont alapján az 

egyenes arányosítás. A fordított arányosítás, valamint az egyenes arányosítás számítási 

képlete az alábbiakban részletezve: 

1. A fordított arányosítás módszere és képlete a következő: 

Fordított arányosítás: Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 

legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 
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tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan 

számolja ki a pontszámokat.  
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P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax:   a pontskála felső határa  

Pmin:   a pontskála alsó határa  

Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)  

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  

 

Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a 

legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat 

tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a 

pontszámokat. 
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ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
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Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

Az ellenszolgáltatás összege tekintetében (1. bírálati részszempont) legkedvezőbb tartalmi 

elemet tartalmazó ajánlat kapja a maximális 100 pontot, az összes további Ajánlat pontszáma 

a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra. 

A gyári előírás szerinti névleges fogyasztás tekintetében (3. bírálati részszempont) 

legkedvezőbb tartalmi elemet tartalmazó ajánlat kapja a maximális 100 pontot, az összes 

további Ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással kerül 

kiszámításra. A 9 l/100km-es névleges átlag fogyasztást meghaladó ajánlat érvénytelen. 

A 2. bírálati részszempont (jótállás időtartama) esetében a minimális 36 hónap értéket el nem 

érő ajánlati elem alapján az ajánlat érvénytelen. Az ajánlatban a további megajánlást a 

kötelezően megajánlandó 36 hónaphoz hozzáadva kell megadni, tehát ha ajánlattevő 12 hónap 

további megajánlást vállal, akkor a felolvasó lapra nem 12 hónap értéket, hanem 36+12=48 

hónap értéket kell írni. Ajánlatkérő legfeljebb 60 hónap megajánlásig értékeli ezt a 

részszempontot.  

A maximális értéknél nagyobb megajánlások nem teszik érvénytelenné az ajánlatot, de az 

értékelés során csak a maximális érték (60 hónap) kerül a pontozásnál figyelembe vételre. A 

2. bírálati részszempontban a megajánlások felső határa nem került korlátozásra, Ajánlatkérő 

csupán olyan, még értékelésre kerülő felső szintet határozott meg, mely az ajánlatok pénzügyi 

és kivitelezési kockázatát és ezzel a kockázatokhoz kapcsolódó ellenszolgáltatás növekedést – 

a rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel – az általa megfizethetőnek tekintett szintig 

értékeli.  

Az 1., 3. bírálati részszempontokban a legkisebb, míg a 2. bírálati részszempontban a 

legnagyobb tartalmi elem a legkedvezőbb az Ajánlatkérő részére, mely tartalmi elem 100 

pontot kap, a többi ehhez arányosított pontszámot kap a fenti képletek alapján. 

 Ajánlatkérő a 2. bírálati részszempont esetében az általa még elfogadható szintű 

legalacsonyabb szerződéses elemeket határozta meg minimális elvárásként.  

A résszempontokhoz tartozó kiszámított pontok összeszorzásra kerülnek a résszemponthoz 

tartozó súlyszámmal, majd ezek a szorzatok összeadásra kerülnek. Az a nyertes ajánlattevő, 

akinek az ajánlatához a fenti módszerrel kiszámítva a legmagasabb összes pontszám tartozik. 

23; Az eljárás eredménye: 

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérőnek jelen közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívásában és az annak részét képező dokumentációban meghatározott feltételek 

 

és bírálati szempont szerint, a tárgyalást követően az összességében legelőnyösebb végleges 

ajánlatot tette. 
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A Kbt. 76. § (1) bekezdése értelmében jelen közbeszerzési eljárás eredménytelen, ha  

a) nem nyújtottak be ajánlatot; 

b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be; 

c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett -     

    az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő  

    ajánlatot; 

d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása  

    miatt eredménytelenné nyilvánítja [66. § (1) bekezdése, 44. § (3) bekezdése]; 

e) valamelyik ajánlattevőnek vagy az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit  

   súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné  

    nyilvánításáról dönt; 

f) a 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat  

   tekintetében lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát; 

g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és 

    ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás  

    lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja  

    eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés  

    megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége  

    helyreállítható. 

 

24; Az eljárás eredményének kihirdetése és közzététele: 

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást 

olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való 

értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján írásban tájékoztatja az ajánlattevőkett az eljárás 

eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő(k) kizárásáról, a szerződés 

teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a 74. § szerinti egyéb 

okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott 

döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön 

jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról.  

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást 

az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus 

úton történő megküldésével teljesíti. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § alapján az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles  

 

tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított 

előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes 
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ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is. 

 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 30. § (2) bekezdése értelmében az eljárás eredményéről, vagy 

eredménytelenségéről szóló tájékoztatót legkésőbb a szerződéskötést, vagy ennek hiányában 

az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról  

 

[124. § (9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül a Közbeszerzési 

Értesítőben történő közzétételre megküldi. A közbeszerzési eljárás e hirdetmény 

közzétételével zárul le. 

 

25; A szerződés megkötése: 

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) – 

közös ajánlattétel esetében a nyertes szervezetekkel (személyekkel) kell írásban megkötni a 

közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, a szerződéses feltételeinek és az ajánlat 

tartalmának megfelelően. 

Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, 

amennyiben e törvény másként nem rendelkezik nem köthető meg azonban a szerződés az 

írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig. 

Amennyiben jogorvoslati kérelmet [137. § (2) bekezdés] vagy kezdeményezést [140. §] 

nyújtanak be, a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését 

eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési 

Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [144. § (4) bekezdés]. Amennyiben 

időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele 

szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja. 

Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a 

közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló 

írásbeli összegezés megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok 

következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére 

vagy teljesítésére nem képes. 

 

26; Az eljárás nyertesének visszalépése:  

Ajánlatkérő a Kbt. 124. (4) bekezdésében foglaltak szerint csak az eljárás részenkénti 

nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok 

értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 

(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

 

 

27; Cégszerű aláírás: 
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Az ajánlattevő, illetve alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevők 

részéről minden nyilatkozaton, dokumentumon, hitelesítésen a cégszerű aláírás fogadható el. 

Cégszerű 

 

aláírásnak minősül, ha a rendelkezésre álló iratokból (cégkivonat, aláírási címpéldány) 

megállapítható, hogy az aláíró személy az ajánlattevő képviseleti joggal felruházott személye. 

Amennyiben az ajánlattevő cégszerű aláírásához cégpecsét is tartozik, akkor az aláírás mellé 

az is kötelező. 
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Ellenőrző lista 

 

Kérjük t. ajánlattevőket, hogy az ajánlatuk beadása előtt pontosan ellenőrizzék, hogy azt a 

felhívásban és a dokumentációban leírtak szerint állították össze. Ehhez segítséget nyújt az 

alábbi ellenőrző lista szerinti áttekintés. 

 

1. Hiánytalanul kitöltötték a Felolvasólapot, és cégszerűen aláírták                                          □ 

 

2. Minden mellékletet csatoltak az előírásoknak megfelelően                                                   □ 

 

3. A nyilatkozatokat cégszerűen aláírták                                                                                    □ 

 

4. Összeállították az ajánlatot tartalmazó benyújtandó garnitúrát, majd folyamatos  

    oldalszámozással látták el az oldalakat, a mellékleteket is beleértve.                                    □ 

 

5. Az eredeti példányokat tartalmazó garnitúráról javasoljuk, hogy saját  

    részre is készítsen ajánlattevő egy teljes körű másolati példányt,   

    továbbá a teljes eredeti ajánlatot szkennelve készítettek – e 1 példányt  

    pdf formátumban elektronikus adathordozóra?                                                                      □                                                                                    

       

6. A benyújtandó példányokat a dokumentáció előírásainak megfelelő   

    kötéssel rögzítették.                                                                                                                □           

 

7. A garnitúrákat a célnak megfelelő, jól záródó, kevésbé sérülékeny borítékba,  

    vagy csomagolásba, vagy megfelelő méretű dobozba csomagolták.                                      □ 

 

8. A csomagolásra jól láthatóan ráírták:    

  „Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló 

    falugondnokibusz beszerzése Kéthelyen adásvételi szerződés keretében” 

    2014/05/07- 08,00 óra előtt nem bontható fel!”  

    Postai feladás esetében a csomagoláson fel kell tüntetni:  

   „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!”                                     □ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 9. Intézkedtek, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidőre megérkezzen az 

     Ajánlatkérőhöz.                                                                                                                      □                                                                                                                    
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(felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatot postai megküldés esetén ajánlott, elsőbbségi 

tértivevényes küldeményként adják fel)    

 

  

Az ajánlatok felépítése, a dokumentumok sorrendje: 

 

Dok. száma                                Dokumentum megnevezése                                       Oldalsz. 

 

- Címlap 

 

- Tartalomjegyzék 

 

1. sz. mell.                           Felolvasólap önálló ajánlattétel esetén                                     60.o 

 

1/1. sz. mell.                        Felolvasólap közös ajánlattétel esetén                                       62.o 

 

2. sz. mell.                     Ajánlati nyilatkozat (önálló ajánlattétel esetén)                             64.o 

 

2/1. sz. mell.                   Ajánlati nyilatkozat (közös ajánlattétel esetén)                             66.o 

  

3. sz. mell.                        Nyilatkozat kizáró okokról Kbt. 56. § (1) bekezdés,                       

                                          56. § (2) bekezdés, 57. § (1) bekezdés szerint                            69.o 

 

3/a. sz. mell.                   Nyilatkozat (a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i)  

                                           alpontja, vagy a 4. § f) pont fc) alpontja szerint)                      73.o 

 

3/b. sz. mell.                   Nyilatkozat (a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet  

                                                              2. § j)   pontja szerint)                                             75.o 

 

4. sz. mell.                             Nyilatkozat kizáró okokról alvállalkozók és   

                                          kapacitást rendelkezésre bocsátó tekintetében 

                                                    a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint                                      77.o 

 

5. sz. mell.                              Nyilatkozat alvállalkozók igénybevételéről 

                                                        a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerint                                 78.o 

 

6. sz. mell.                        Nyilatkozat kapacitást nyújtó(k) igénybevételéről  

                                                    a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint                                     79.o 
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7. sz. mell                         Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint 

                                       a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről             82.o 

 

8. sz. mell.                        Nyilatkozat pénzügyi és gazdasági alkalmasságról                  

                                                                  nettó árbevétel                                                     83.o 

 

8/a. sz. mell.                        Nyilatkozat pénzügyi és gazdasági alkalmasságról        

                                                          pénzintézeti igazolás         84.o 

                                        

9. sz. mell.      Nyilatkozat műszaki és szakmai alkalmasságról a Kbt. 55.§ (1) bekezdés  

           a) pontja és a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés a) pontja   

                         szerint a legjelentősebb teljesített  szállítások ismertetése                         85.o 

 

10. sz. mell.                             Vállalkozói szerződéstervezet                                              87.o   

 

11. sz. mell                    Nyilatkozat a fénymásolatban becsatolt iratokról                         105.o 

  

12. sz. mell                            Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásról                                106.o 

 

13. sz. mell                      Nyilatkozat az idegen nyelvű becsatolt iratokról                         107.o 

  

14. sz. mell                              Műszaki leírás                       108.o 

 

14/a. sz. mell                           Ártáblázat                                                                             110.o 
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További csatolandó dokumentumok: 

 

 

 

Nem előre elkészített 

minta alapján 

30 napnál nem régebbi cégkivonat, mely abban az esetben nyújtandó 

be, amennyiben az abban foglalt adatok eltérnek az ajánlatkérő 

rendelkezésére álló ingyenes nyilvános www.e-cegjegyzek.hu 

elektronikus adatbázisokban fellehető adatoktól 

 

Nem előre elkészített 

minta alapján 

Aláírási címpéldány, annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetve az 

abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő írta alá. 

Meghatalmazás esetén a meghatalmazás is csatolandó, valamint a 

meghatalmazást adó cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási 

címpéldánya(i) (egyszerű másolat elegendő) 

 

 

Nem előre elkészített 

minta alapján 

Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, a közös 

ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a 

jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 

közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi 

megállapodás) a Kbt. 25.§ figyelembe vételével minimálisan az 

ajánlati felhívás 23. egyebek 8. pontjában részletezett  tartalommal. 

 

Nem előre elkészített 

minta alapján 

Nyertes ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a gépjármű 

megvásárlásához kedvező kamatozású előfinanszírozási hitelt 

biztosít. 

Nem előre elkészített 

minta alapján 

Nyertes ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy gépjármű CASCO 

biztosítással rendelkezik. 

 

A fenti ellenőrző lista, valamint az ajánlatok felépítése, és dokumentumok sorrendje kizárólag 

tájékoztató jellegű, csak az ajánlat áttekinthetőségét és egységesítését szolgálja, viszont a 

felolvasó lapot a címlapot követő tartalomjegyzék után szíveskedjen a t. ajánlattevő 

elhelyezni. Ugyanúgy a felhívásban elhelyezett nyilatkozatminták is ajánlott formátumúak, de 

a benyújtott más formátumú nyilatkozatoknak egyértelműen tartalmaznia kell legalább a 

felhívásban szereplő nyilatkozatokban kért adatokat és nyilatkozatokat. Amennyiben egy 

benyújtott igazolás és/vagy nyilatkozat több alkalmassági feltétel és/vagy több rész esetében is 

kellő igazolást nyújt, akkor elég egy darabot benyújtani belőle, csak az adott alkalmasság 

igazolásánál, vagy rész esetében erre egyértelműen hivatkozni kell.  

 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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1. sz. melléklet 

 

Felolvasólap 

(Önálló ajánlattétel esetén) 

 

Alulírott: ………………………………………………………………………………………. 

Ajánlattevő cég neve:…………………………………………………………………………. 

Ajánlattevő székhelye: ………………………………………………………………………... 

Ajánlattevő cégjegyzék száma:……………………………………………………………….. 

Ajánlattevő számlaszáma:…………………………………………………………………….. 

 

mint ajánlattevő kötelezettség vállalásra feljogosított/megbízott* képviselője nyilatkozom, 

hogy az alábbi ajánlatot tesszük az Kéthelyi Önkormányzat – mint ajánlatkérő által a 

„Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló 

falugondnoki busz beszerzése Kéthelyen adásvételi szerződés keretében„ tárgyában 

indított, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban: 

 

1, (Ellenszolgáltatás teljes összege, ajánlati ár, netto ……...…( arab számokkal írva), -Ft, 

azaz ..…………………….………………………….………..… ( szövegesen írva), - nettó Ft 

 

2,  Előírtnál magasabb jótállás megajánlása: ……… (hónap), azaz ………..……. (hónap) 

                                           

3, Gyári előírás szerinti névleges fogyasztás: …… (l/100km), azaz …………….(l/100km)                                    

 

Kapcsolattartó személy neve: ………………………………………………………………… 

Telefonszáma: …………………………………………………………………………………  

Fax száma: ……………………………………………………………………………………. 

E-mail elérhetősége: …………………………………………………………………………... 

 

…………………..….., 2014. év ……………..… hónap, .…. nap 

 

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

                                                                                                   képviseletre jogosult aláírása 

*Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni       

  



 

 

- 59 - 

- 59 - 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 

 

 

 

 

                                                                                                                            1/1. sz. melléklet 

 

 

Felolvasólap 

(Közös ajánlattétel esetén) 

 

 

Alulírott: ………………………………………………………………………………………. 

Ajánlattevő konzorcium, vagy közös ajánlattevő(k) neve(i):** 

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

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

Ajánlattevő/k székhelye/i:**    

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

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

Ajánlattevő/k cégjegyzék száma/i:** 

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

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

Ajánlattevő/k számlaszáma/i:** 

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

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

 

mint közös ajánlattevők kötelezettség vállalásra feljogosított/megbízott* képviselője 

nyilatkozom, hogy az alábbi ajánlatot tesszük az Kéthelyi Önkormányzat – mint ajánlatkérő 

által a „Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból 

megvalósuló falugondnoki busz beszerzése Kéthelyen adásvételi szerződés keretében„  

tárgyában indított, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban: 

  

(Ellenszolgáltatás teljes összege, ajánlati ár, netto ………...…( arab számokkal írva), -Ft, 

azaz ..…………………….………………………….………..… ( szövegesen írva), - nettó Ft 

 

Előírtnál magasabb jótállás megajánlása: ……… (hónap), azaz …………..……. (hónap) 

                                           

Gyári előírás szerinti névleges fogyasztás: ……… (l/100km), azaz …………….(l/100km)                                    

  

Kapcsolattartó személy neve: ………………………………………………………………… 
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Telefonszáma: ………………………………………………………………………………… 

 

 

Fax száma: ……………………………………………………………………………………. 

 

E-mail elérhetősége: …………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

…………………..….., 2014. év ……………..… hónap, .…. nap 

 

  

 

 

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

                                                                                                   képviseletre jogosult aláírása 

 

 

 

* Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni       

* a sorok száma a közös ajánlattevő/k száma alapján változtatható 
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                                                                                                                               2. sz. melléklet   

                                                                                                                                                             

Ajánlattevői nyilatkozat 

 a (Kbt. 60.§ (3) és (5) bek. szerint) 

 (önálló ajánlattétel esetén) 

 

Alulírott …………………………………..………………… ……….………… ( képviselő 

neve ), a(z)…………………………………………………………………………..(ajánlattevő 

szervezet neve), ……………………………………………………………. (címe), 

…………………….(fax száma), …………...………………………………………… (e-mail 

címe), mint ajánlattevő kötelezettség vállalásra feljogosított/megbízott* képviselője 

nyilatkozom, hogy a Kéthelyi Önkormányzat – mint ajánlatkérő által az „Ajánlatkérő 

103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló falugondnoki 

busz beszerzése Kéthelyen adásvételi szerződés keretében„ tárgyában indított, hirdetmény 

közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban az 1. sz. mellékletben szereplő ajánlatot tesszük. 

Az ajánlattételi felhívásban, az ajánlati dokumentációban, és a kiegészítő tájékoztatásban 

foglalt követelményeket megismertük, azokat magunkra nézve, kötelezőként, feltétel nélkül 

elfogadjuk.  

Nyilatkozom továbbá arra vonatkozóan, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő 

kiválasztásra kerülünk, készek és képesek vagyunk szerződéses jogviszonyt létesíteni, és a 

szerződést teljesíteni. 

Kifejezetten nyilatkozom továbbá, hogy a szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítésére 

az ajánlatban benyújtott ajánlati áron kötelezettséget vállalunk. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a vállalkozásunk a Kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis-és középvállalkozásnak 

(azaz KKV-nak) 

 -    minősül                             □ 

                    - ezen belül középvállalkozásnak                            □ 

                    - ezen belül kisvállalkozásnak                                 □ 

                    - ezen belül mikrovállalkozásnak                            

-     nem minősül                     □ 

 

…………………..….., 2014. év ……………..… hónap, .…. nap 

 

                                                                                           ……………………………………… 
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                                                                                                   képviseletre jogosult aláírása  

* Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni       

 

A fentiek kiválasztásának elősegítése céljából mellékeljük a különböző vállalkozási formákra 

vonatkozó fenti törvényi idézetek ide vonatkozó rövidített részét.  

KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek: 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérleg 

főösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

 

A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek: 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérleg főösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg 

 

A KKV-n belül mikro vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek: 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérleg főösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg 

 

Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy 

közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön vagy együttesen 

meghaladja a 25%-ot. 

Az előző bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pont pontjában 

meghatározott befektetők részesedése esetén.  
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                                                                                                                            2/1. sz. melléklet 

 

Közös Ajánlattevői, valamint az együttműködésről szóló nyilatkozat 

 (Kbt. 60. § (3) és (5) bek. szerint) 

Csak közös ajánlattétel esetén kell kitölteni ! 

  

Az Kéthelyi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a „Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM 

rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló falugondnoki busz beszerzése 

Kéthelyen adásvételi szerződés keretében„ tárgyában indított, hirdetmény közzététele 

nélküli közbeszerzési eljárásban  

 

a(z)………………………….(cégnév), ……………………………...…… (székhely) valamint 

a(z)………………………….(cégnév), ……………….………………..….(székhely) valamint 

a(z) ………...……………….(cégnév), ……………………………..……  (székhely) 

 

(a felsorolás a közös ajánlattételben résztvevők számától függően bővíthető) 

a Kbt. 25. § (1) bekezdése alapján közösen az 1.1. sz. mellékletben szereplő ajánlatot tesszük 

az ajánlattételi felhívásban jelölt építési kivitelezési munkákra.  

A Kbt. 60. §-ának (3) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívásban, 

az ajánlati dokumentációban, és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt követelményeket 

megismertük, megértettük, azokat jelen nyilatkozatunkkal magunkra nézve, kötelezőként, 

feltétel nélkül elfogadjuk. 

Nyilatkozom továbbá arra vonatkozóan, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő 

kiválasztásra kerülünk, készek és képesek vagyunk szerződéses jogviszonyt létesíteni, és a 

szerződést teljesíteni. 

Kifejezetten nyilatkozom továbbá, hogy a szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítésére 

az ajánlatban benyújtott ajánlati áron kötelezettséget vállalunk. 

Egymás közti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.   

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a nevünkben történő kötelezettségvállalásra a 

………………………………..(cégnév),.…………………………………………....(székhely) 

…………………………….(név) ………...……………..(munkakör) teljes jogkörrel jogosult. 
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Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggő 

szerződéses feladataink teljesítésekor, mint közös ajánlattevőket egyetemleges felelősség 

terhel. 

 

 

 

A teljesítés igazolás alapján kiállított számla ellenértékét kérjük a ………………bank által 

vezetett ………..…..    ………..…..    ………….… számú számlára átutalni szíveskedjenek. 

 

A közbeszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatokat egymás között az 

alábbiak szerint osztjuk fel: 

  „A. cég” feladatkörében   „B. cég” feladatkörében      „C. cég „feladatkörében 

 

1. ………………………  1. ………………………    1. …………………....…… 

2. ……………………… 2. ………………………    2. ………………………… 

 

3. ……………………… 3. ………………………    3. ………………………… 

 

(a felsorolás a konzorciumban résztvevők számától függően bővíthető) 

 

Nyilatkozzuk továbbá, hogy a vállalkozásunk a Kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján:  

 

  „A. cég” esetében 

 

 mikro-, kis-és középvállalkozásnak (azaz KKV-nak) 

 -    minősül                              

 

                    - ezen belül középvállalkozásnak                            □ 

                    - ezen belül kisvállalkozásnak                                 □ 

                    - ezen belül mikrovállalkozásnak                            □ 

  

 

-     nem minősül                     □ 

 

  „B. cég” esetében 
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 mikro-, kis-és középvállalkozásnak (azaz KKV-nak) 

 -    minősül                             □ 

 

                    - ezen belül középvállalkozásnak                            □ 

                    - ezen belül kisvállalkozásnak                                 □ 

 

                    - ezen belül mikrovállalkozásnak                            □ 

 

-     nem minősül                     □ 

 

  „C. cég” esetében 

 

 mikro-, kis-és középvállalkozásnak (azaz KKV-nak) 

 -    minősül                             □ 

 

                    - ezen belül középvállalkozásnak                            □ 

                    - ezen belül kisvállalkozásnak                                 □ 

                    - ezen belül mikrovállalkozásnak                            □ 

 

-     nem minősül                     □ 

 

……………………, 2014. év,. ………… hó … nap 

      „A. cég” nevében            „B. cég” nevében                     „C. cég  nevében 

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

       cégszerű aláírás                           cégszerű aláírás                          cégszerű aláírás 

 

             P.H.                                                P.H.                                            P.H. 

 

(Csak közös ajánlattétel esetén kell kitölteni, és az ajánlat mellékleteként benyújtani.)   
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                                                                                                                               3. sz. melléklet 

 

 

Nyilatkozat kizáró okokról 

  

 

Alulírott …………………………………..…………………………… ( képviselő neve ), a(z) 

…………………………………………………………………………..(ajánlattevő szervezet 

neve), ……………………………………………………………. (címe), ……………………. 

(fax száma), …………...………………………………………… (e-mail címe), mint 

ajánlattevő kötelezettség vállalásra feljogosított/megbízott* képviselője nyilatkozom, hogy az 

„Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló 

falugondnoki busz beszerzése Kéthelyen adásvételi szerződés keretében„ 1. sz. (1/1 sz.) 

melléklet szerinti ajánlatot tettünk az Kéthelyi Önkormányzat – mint ajánlatkérő által a  

tárgyában indított, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban, és egyúttal 

nyilatkozom, hogy cégünkkel szemben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok: 

 

56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem 

vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 

végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy 

ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 

személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 

nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 

büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g)  

pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az 

ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 
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c) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra 

került, az eltiltás ideje alatt; 

d)  

 

 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 

ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 

szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 

megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

 

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 

esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 

7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak 

felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő 

befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 

bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
 
 

 

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 

szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 

elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 

kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy 

pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - 

ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag 

kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti 

hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős 

bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 

mentesült; 

 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 

szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) 

két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban 

megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban 

megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként 

szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 



 

 

- 68 - 

- 68 - 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 

  

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 

szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

 

 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye 

van, vagy 

 

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége 

szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-

visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az 

adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem 

kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján 

fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek 

minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

 

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

 

Kbt 56. § (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági 

szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek 

fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal 

rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos 

társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt 

megfelelően alkalmazni.
 
 

 

A Kbt. 57. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő előírja, hogy az eljárásban nem lehet 

ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki: 

  

a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben 

meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 
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b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke 

szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti 

határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 

jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést 

követett el  

 

versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más 

versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal 

bírságot szabott ki; 

 

c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan 

megszegte, és a szerződésszegést két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági 

határozat megállapította;
 
 

 

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

 

e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, 

jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; 

 

f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 

kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai 

eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. 
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                                                                                                                                 3/a melléklet 

 

Nyilatkozat (a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) alpontja, vagy a 4. § f) pont fc) 

alpontja szerint) 

 

Alulírott …………………………………..………………………… ( képviselő neve ), a(z) 

…………………………………………………………………………..(ajánlattevő szervezet 

neve), ……………………………………………………………. (címe), ……………………. 

(fax száma), …………...………………………………………………… (e-mail címe), mint 

ajánlattevő kötelezettség vállalásra feljogosított/megbízott* képviselője nyilatkozom, hogy az 

Kéthelyi Önkormányzat – mint ajánlatkérő által a „Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM 

rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló falugondnoki busz beszerzése 

Kéthelyen adásvételi szerződés keretében” tárgyában indított, hirdetmény közzététele 

nélküli közbeszerzési eljárásban az 1. sz. melléklet szerinti ajánlatot tesszük, és egyúttal a 

310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 12.§ - ának előírása alapján az alábbiak szerint a 

hivatkozott Korm. rendelet 2.§ i) pont ib) alpontjához igazodóan nyilatkozom, hogy cégünk 

olyan olyan társaságnak minősül, melyet: 

 

jegyeznek** a szabályozott tőzsdén/nem jegyeznek** a szabályozott tőzsdén 

 

Amennyiben nem jegyeznek a szabályozott tőzsdén, akkor nyilatkozom, hogy a pénzmosás 

és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. Törvény 3.§ r) pontja szerinti „tényleges tulajdonos” nevét és állandó lakhelyét az 

alábbiakban adom meg: 

 

„Tényleges tulajdonos” 

Neve Állandó lakhelye 
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vagy: a fenti jogszabály szerinti „tényleges tulajdonos nincs” (ebben az esetben ez a 

szövegrész aláhúzandó).  

 

 

 

Megjegyzés: Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozás teljes (100%) tulajdonával maga az 

egyéni vállalkozó rendelkezik, ezért ha a 25%-os mértéket meghaladja, így a táblázatba az 

egyéni vállalkozó nevét és lakhelyét kell beírni. 

 

A táblázat kitöltéséhez segítséget nyújt a „tényleges tulajdonos” fogalmának meghatározása, 

melyet a – pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. Törvény 3.§ r) pontja -, valamint a 2013. évi V. törvény, Polgári 

Törvénykönyv 8:2.§ (2)  és a 8:2.§ (4) bekezdése részletez. 

 

 

 

 

 

 

…………………..….., 2014. év ……………..… hónap, .…. nap 

 

 

 

 

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

                                                                                                  képviseletre jogosult aláírása 

 

 

* Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni       

**  Megfelelő rész aláhúzandó, illetve kitöltendő    
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                                                                                                                                  3/b melléklet 

 

Nyilatkozat 

(a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § j) pontja szerint) 

 

 

Alulírott …………………………………..…………………………… ( képviselő neve ), a(z) 

…………………………………………………………………………..(ajánlattevő szervezet 

neve), ……………………………………………………………. (címe), ……………………. 

(fax száma), …………...………………………………………… (e-mail címe), mint 

ajánlattevő kötelezettség vállalásra feljogosított/megbízott* képviselője nyilatkozom, hogy az 

Kéthelyi Önkormányzat – mint ajánlatkérő által az „Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM 

rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló falugondnoki busz beszerzése 

Kéthelyen adásvételi szerződés keretében”  tárgyában indított, hirdetmény közzététele 

nélküli közbeszerzési eljárásban az 1. sz. melléklet szerinti ajánlatot tesszük, és egyúttal a 

310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 2.§ j) pontja előírása alapján nyilatkozzuk, hogy 

cégünkben    

 

                                VAN**                                                           NINCS** 

 

olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a cégünkben 

közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 

rendelkezik. 

 

VAN válasz esetén: 

  

Több mint 25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal rendelkező 

jogi személy vagy jogi sze-

mélyiséggel nem rendelkező szer-

vezet megnevezése 

Több mint 25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal rendelkező jogi 

személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet címe 

Tulajdoni rész, 

vagy szavazati 

jog aránya % 

 (a táblázat a jogi személy/szervezet számától függően szükség szerint folytatható) 
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Nyilatkozom továbbá, hogy a fentiekben megnevezett több mint 25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek 

nem állnak fenn. 

 

 

 

 

…………………..….., 2014. év ……………..… hónap, .…. nap 

 

 

 

 

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

                                                                                                  képviseletre jogosult aláírása 

 

 

* Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni       

**  Megfelelő rész aláhúzandó 
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                                                                                                                               4. sz. melléklet  

 

Nyilatkozat 

A Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint 

 

 

 

Alulírott …………………………………..…………………………… ( képviselő neve ), a(z) 

…………………………………………………………………………..(ajánlattevő szervezet 

neve), ……………………………………………………………. (címe), ……………………. 

(fax száma), …………...………………………………………… (e-mail címe), mint 

ajánlattevő kötelezettség vállalásra feljogosított/megbízott* képviselője nyilatkozom, hogy az 

Kéthelyi Önkormányzat – mint ajánlatkérő által a „Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM 

rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló falugondnoki busz beszerzése 

Kéthelyen adásvételi szerződés keretében” tárgyában indított, hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, az 1. sz. mellékletben szereplő ajánlatot tettük, és 

egyúttal nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56.§ (1) 

bekezdésében, a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében, valamint Kbt. 57.§ (1) bekezdésében  

részletezett kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására 

igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, a Kbt. 56.§ (2) 

bekezdésében, valamint Kbt. 57.§ (1) bekezdésében részletezett kizáró okok hatálya alá. 

 

 

 

…………………..….., 2014. év ……………..… hónap, .…. nap 

 

 

 

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

                                                                                                  képviseletre jogosult aláírása  

 

 

* Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni       
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                                                                                                                                             5. sz. melléklet 

Nyilatkozat 

a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerint 

 

Alulírott …………………………………..…………………………… ( képviselő neve ), a(z) 

…………………………………………………………………………..(ajánlattevő szervezet neve), 

……………………………………………………………. (címe), ……………………. 

(fax száma), …………...………………………………………… (e-mail címe), mint ajánlattevő 

kötelezettség vállalásra feljogosított/megbízott* képviselője nyilatkozom, hogy az Kéthelyi 

Önkormányzat – mint ajánlatkérő által a „Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez 

kapcsolódó pályázatból megvalósuló falugondnoki busz beszerzése Kéthelyen adásvételi 

szerződés keretében„ tárgyában indított, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban, az 

1. sz. mellékletben szereplő ajánlatot tettük, és egyúttal nyilatkozom, hogy  

a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó(ka)t  

igénybe veszünk   nem veszünk igénybe  

(a kívánt válasz x-el jelölendő) 

Igen válasz esetén: 

 

a közbeszerzésnek az a része 

(részei), amelynek teljesítéséhez 

alvállalkozót kívánunk igénybe 

venni 

ezen részek tekintetében a 

közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozók neve 

és székhelye 

a közbeszerzésnek az a 

százalékos aránya, amelynek 

teljesítésében a megjelölt 

alvállalkozó közre fog 

működni. 

                                           

                                            % 

                                         

                                            % 

( a táblázat a szükséges alvállalkozói számnak megfelelően  folytatható) 

 

 

…………………..….., 2014. év ……………..… hónap, .…. nap 
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                                                                                           ……………………………………… 

                                                                                                   képviseletre jogosult aláírása 

* Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                               6. sz. melléklet   

 

Nyilatkozat 

a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint 

 

Alulírott …………………………………..…………………………… ( képviselő neve ), a(z) 

…………………………………………………………………………..(ajánlattevő szervezet 

neve), ……………………………………………………………. (címe), ……………………. 

(fax száma), …………...………………………………………… (e-mail címe), mint 

ajánlattevő kötelezettség vállalásra feljogosított/megbízott* képviselője nyilatkozom, hogy az 

Kéthelyi Önkormányzat – mint ajánlatkérő által a „Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM 

rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló falugondnoki busz beszerzése 

Kéthelyen adásvételi szerződés keretében„ tárgyában indított, hirdetmény közzététele 

nélküli közbeszerzési eljárásban, az 1. sz. mellékletben szereplő ajánlatot tettük, és egyúttal 

nyilatkozom, hogy: 

Az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet (vagy személy) kapacitására 

támaszkodva kívánunk megfelelni. 

 

igen  nem  

(a kívánt válasz X-el jelölendő) 

 

Igen válasz esetén: 

  

Kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet (vagy 

személy) megnevezése, címe  

 Hivatkozás az ajánlattételi 

felhívás 13. pontjának azon 

alkalmassági feltételére, 

amelynek igazolásához a 

kapacitást nyújtó szervezet 

erőforrására támaszkodik 

 A rendelkezésre bocsátott 

erőforrás tényleges igénybe 

vételének jogalapja [Kbt. 55. 

§. (6) bekezdés a) vagy b) 

vagy c) pont] és az 

igénybevétel módja: 
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(a táblázat a szükséges kapacitást rendelkezésre bocsátó számnak megfelelően folytatható) 

 

 

…………………..….., 2014. év ……………..… hónap, .…. nap 

 

 

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

                                                                                                   képviseletre jogosult aláírása 

 

* Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 

Kbt. 55.§ 

(5) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 

bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük 

fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, 

több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást 

megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 

(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 

ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 

történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

(6) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés 

szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:  

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 

nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre 

került, vagy  

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 

beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, 

hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az 

alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai 

tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése 
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során, vagy  

 

 

 

 

 

  

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - 

akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) 

benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e 

más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő 

mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok 

érvényesítésével nem térült meg. 
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7. sz. melléklet 

Nyilatkozat 

a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint 

a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről 

(kitöltése csak az 6. melléklet szerinti „IGEN” nyilatkozat esetén szükséges) 

Alulírott ………………………………………………… (képviselő neve), a(z) ………… 

…………………………………………………………………...... (kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet neve, címe) – kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet – nyilatkozattételre feljogosított 

képviselője az Kéthelyi Önkormányzat – mint ajánlatkérő – által „Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM 

rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló falugondnoki busz beszerzése Kéthelyen 

adásvételi szerződés keretében” elnevezéssel indított, Kbt. Harmadik Része szerinti hirdetmény 

nélküli közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az eljárás eredményeként megkötendő szerződés 

teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt: 

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

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

[Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai 

alkalmasság tekintetében az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció szerint]. 

Továbbá a 2011. évi CVIII. törvény 55.§-ának (6) bekezdésére tekintettel az alábbiakban nyilatkozom 

kapacitásunk ajánlattevő felé történő rendelkezésre bocsátásának módjáról: 

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

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

…………………., 2014. év ……………….. hó …. nap                                                                                 

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

                                                                                                     képviseletre jogosult aláírása  
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                                                                             (kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

részéről) 

 

  

 

                                                                                                                               8. sz. melléklet  

Nyilatkozat 

Pénzügyi és gazdasági alkalmasságról 

a Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és a  

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

alapján a 2011-2012 évekre vonatkozó nettó árbevételéről.  

 

Alulírott …………………………………..…………………………… ( képviselő neve ), a(z) 

…………………………………………………………………………..(ajánlattevő szervezet 

neve), ……………………………………………………………. (címe), ……………………. 

(fax száma), …………...………………………………………… (e-mail címe), mint 

ajánlattevő/közös ajánlattevők kötelezettség vállalásra feljogosított/megbízott* képviselője az 

Kéthelyi Önkormányzat – mint ajánlatkérő által a „Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM 

rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló falugondnoki busz beszerzése 

Kéthelyen adásvételi szerződés keretében” tárgyában indított, hirdetmény közzététele 

nélküli közbeszerzési eljárásban, az 1. sz. mellékletben szereplő ajánlatot tettük, és egyúttal 

nyilatkozom, hogy cégünk az eljárást megindító ajánlati felhívásában, dokumentációban, 

foglalt P 1.) gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményeket megismerte, és azoknak 

cégünk/vállalkozásunk megfelel.  

Alkalmassági követelmény: Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, amennyiben mindkét 

vizsgált üzleti évben nem rendelkezik legalább évente, legalább 60.000.000,- netto Ft 

árbevétellel. 

Amennyiben ajánlattevő ezen időszakot követően kezdte meg működését, akkor a működése 

ideje alatt nem rendelkezik legalább nettó 50.000.000 –ft árbevétellel. A meghatározott 

árbevételt nem szükséges 1 db. teljesítésből igazolni. 

Mivel ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (8) bekezdése szerint lehetővé tette a 

„könnyített igazolási módon” történő nyilatkozattételt, ezért jelen nyilatkozatban külön nem 

jelöljük meg az irányadó üzemi eredmény mértékét. Tudomásul vesszük ugyanakkor, hogy 

amennyiben az alkalmassági követelmény teljesülése tekintetében az ajánlatkérő részéről 

kétség merül fel, úgy felvilágosítást kérhet az érintett adatokra vonatkozóan, illetőleg más 

úton is (pl. internetes honlapokon elérhető adatok útján) ellenőrizheti. 
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…………………..….., 2014. év ……………..… hónap, .…. nap 

 

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

                                                                                                   képviseletre jogosult aláírása 

* Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni                                                                                                                    

                                                                                                                      

                                                                                                                            8/a. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat 

Pénzügyi és gazdasági alkalmasságról a Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja 

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

alapján valamennyi számlavezető pénzintézet  

valamennyi pénzforgalmi számlájáról .  

 

Alulírott …………………………………..…………………………… ( képviselő neve ), a(z) 

…………………………………………………………………………..(ajánlattevő szervezet neve), 

……………………………………………………………. (címe), ……………………. 

(fax száma), …………...………………………………………… (e-mail címe), mint ajánlattevő/közös 

ajánlattevők kötelezettség vállalásra feljogosított/megbízott* képviselője az Kéthelyi Önkormányzat 

– mint ajánlatkérő által a „Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból 

megvalósuló falugondnoki busz beszerzése Kéthelyen adásvételi szerződés keretében” tárgyában 

indított, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban, az 1. sz. mellékletben szereplő 

ajánlatot tettük, és egyúttal nyilatkozom, hogy cégünk az eljárást megindító ajánlati felhívásában, 

dokumentációban, foglalt P 2.) gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményeket megismerte, és 

azoknak cégünk/vállalkozásunk megfelel.  

(Alkalmassági követelmény: Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, amennyiben 

bármelyiküknek a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint bármelyik bankszámláján az 

ajánlati felhívás feladását megelőző egy évben legalább egy alkalommal (egy alkalommal is) 15 napot 

meghaladó sorban állás fordult elő. (Sorban állítás alatt a 2009. évi LXXXV. Törvény 2. § 25. 

pontjában meghatározott fogalmat kell érteni). 

Mivel ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (8) bekezdése szerint lehetővé tette a 

„könnyített igazolási módon” történő nyilatkozattételt, ezért jelen nyilatkozatban külön nem jelöljük 

meg az irányadó üzemi eredmény mértékét. Tudomásul vesszük ugyanakkor, hogy amennyiben az 

alkalmassági követelmény teljesülése tekintetében az ajánlatkérő részéről kétség merül fel, úgy 

felvilágosítást kérhet az érintett adatokra vonatkozóan, illetőleg más úton is (pl. internetes honlapokon 

elérhető adatok útján) ellenőrizheti. 

 

…………………..….., 2014. év ……………..… hónap, .…. nap 
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                                                                                           ……………………………………… 

                                                                                                   képviseletre jogosult aláírása 

* Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni     

 

 

 

 

                                                                                                                               9. sz. melléklet                      

 

Nyilatkozat  

műszaki és szakmai alkalmasságról a Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja  

és a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés a) pontja  

szerint a legjelentősebb teljesített gépkocsi értékesítések ismertetése 

  

Alulírott …………………………………..…………………………… ( képviselő neve ), a(z) 

…………………………...(ajánlattevő szervezet neve),………………………………(címe), 

…………………….(fax száma), …………...………………………………… (e-mail címe), 

mint ajánlattevő kötelezettség vállalásra feljogosított/megbízott* képviselője nyilatkozom, 

hogy az Kéthelyi Önkormányzat – mint ajánlatkérő által a „Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) 

VM rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló falugondnoki busz beszerzése 

Kéthelyen adásvételi szerződés keretében„ tárgyában indított, hirdetmény közzététele 

nélküli közbeszerzési eljárásban, az 1. sz. mellékletben szereplő ajánlatot tettük, és egyúttal 

nyilatkozom, hogy az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban (dokumentációban, 

kiegészítő tájékoztatásban) foglalt M 1.) műszaki-szakmai alkalmassági követelményeket 

megismertük, és azoknak cégünk megfelel.  

 

Alkalmassági feltételek: 

 

Az ajánlattételi felhívás megküldésének visszafelé számított (3) három év időszakában 

sikeresen lezárt összesen minimum nettó 50.000.000,-HUF értékű gépjárműértékesítésre 

vonatkozó szállítási referenciával, melyből legalább egy db nettó  5.000.000,- ft értékű 

gépjármű értékesítést tartalmazott. 

 

Nyilatkozom arról, hogy a megjelölt referenciák esetében a teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt. 

  

Miután az alkalmasság igazolásához az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 

számított 3 évet vehet ajánlatkérő figyelembe, ezért ebben az időszakban akár egy év 

teljesítésével is igazolható az alkalmasság. 
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Mivel ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (8) bekezdése szerint lehetővé tette a  

„könnyített igazolási módon” történő nyilatkozattételt, ezért jelen nyilatkozatban külön nem 

jelöljük meg a teljesített szolgáltatások mértékét. 

 

 

 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő fenntartja magának a lehetőséget, ha ezen 

alkalmassági követelmény teljesülése tekintetében kétség merül fel, úgy felvilágosítást kérhet 

a nyilatkozatban megadott adatokra, vagy azokat más úton is ellenőrizheti.  

 

 

Kelt. ………………………… 2014. év ………………………. hónap ……… nap 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

                                                                                       képviseletre jogosult aláírása 

 

* Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.                                                                                                                       
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                                                                                                                             10. sz. melléklet 

  IV. Szerződéstervezet 

(aláírása még nem szükséges, az ajánlathoz nem kell csatolni!) 

 

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről  

 

Név: Kéthely Község Önkormányzata 

Székhelye: 8713, Kéthely, Ady Endre utca 1. 

Adószáma: xxxxxxxxxxxxxx 

Pénzforgalmi jelzőszám: xxxxxxxxxxxxxx 

MVH regisztrációs szám: xxxxxxxxxxxxxx  

Támogatási határozat száma: xxxxxxxxxxxxxx  

Telefon: +36-85/539-036 

Fax:       + 36-85/539-035 

E- mail: hivatal@kethely.hu 

Internet cím: www: kethely.hu  

Képviseli: Sipos Balázs polgármester 

  

másrészről a(z) 

 

Cégnév:  

Képviseli:  

Székhely:  

Adóigazgatási szám:  

Pénzforgalmi jelzőszám: 

Cégjegyzékszám: 

mint Szállító (a továbbiakban Szállító) 

a  – továbbiakban együttesen Szerződő Felek – között, alulírott helyen és napon, az alábbi 

feltételekkel. 

I. 
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PREAMBULUM 

 

1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2014. év április 14. napján „Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 

8.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló falugondnoki busz beszerzése 

Kéthelyen adásvételi szerződés keretében” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A. § (1) bekezdése szerinti, hirdetmény  

 

közzététele nélküli közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.  

2. Megrendelő a gépjármű beszerzéssel szemben támasztott alapvető műszaki 

követelményeket a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott 

ajánlatkérési dokumentációban (a továbbiakban: dokumentáció) részletesen meghatározta. 

Vállalkozó ezeket a követelményeket a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában (a 

továbbiakban: ajánlat) elfogadta, és Vállalkozó ajánlatát hirdette ki győztes ajánlatként.   

 A Kbt. szerinti eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen 

Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös 

tekintettel az alábbi dokumentumokra:  

- A kiírt közbeszerzési eljárás Ajánlattételi Felhívása, Ajánlati Dokumentációja,  

- a Szállító nyertes ajánlata. (1. számú melléklet) 

Az említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a szerződés 

törzsszövegéhez, ám a Felek számára ismert azok tartalma. A fenti dokumentumok 

közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési 

nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a következő: az Ajánlattételi Felhívás, az 

Ajánlattételi Dokumentáció, a szerződés törzsszövege, Ajánlattevő nyertes ajánlata. Az 

eljárás dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossági, mennyiségi és minőségi feltételek a 

Szállítóra nézve kötelező érvényűek a szerződés időtartama alatt. 

 

3. Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással 

összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 2014. […]. 

év […] hó […] napján írásban ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő a hivatkozott 

közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő – vagy amennyiben a 

Kbt. 124. § (4) bekezdésében megadott körülmény az eredményhirdetést követően előállt, a   

4. nyertes ajánlatot következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezet – 

Vállalkozó lett. 

5. Ilyen előzmények után a Szerződő Felek az ajánlattételi felhívásnak, a dokumentáció részét 

képező feladatleírásnak és műszaki leírásnak, a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban 

benyújtott ajánlatának, valamint a tárgyaláson rögzített feltételeknek megfelelően az alábbiak 

szerint állapodnak meg: 
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II. 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

6. A jelen szállítási szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó az „Ajánlatkérő 

103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló falugondnoki  

 

mikrobusz beszerzése Kéthelyen adásvételi szerződés keretében” közbeszerzési eljáráshoz 

kapcsolódóan a nyertes ajánlatában szereplő Volkswagen Transporter Kombi HT, BMT 2.0 

CR TDI 4 ajtós (B) 114 LE. gépjármű leszállítására, mint munkával elérhető eredmény 

létrehozására vállalkozik. 

A leszállítás magában foglalja a gépjármű leszállítását, hatósági jelzésekkel ellátott 

forgalomba és üzembe helyezését, a szükséges dokumentumok átadását is. 

 

III. 

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 

7. Vállalkozó haladéktalanul értesíti a Megrendelőt minden olyan körülményről, amely jelen 

szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érdemben érinti vagy 

befolyásolja. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. 

8. Vállalkozó és Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is 

együttműködnek. A teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul 

tájékoztatják egymást. 

9. Szerződő felek az adataikban bekövetkezett valamennyi, a szerződés szempontjából 

lényeges változást (pl. cégforma, név, számlázási cím, bankszámlaszám változás, stb.) 

kötelesek 5 munkanapon belül írásban a másik fél tudomására hozni. 

  

IV. 

MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

 

10. Megrendelő jogosult beletekinteni a szállítási folyamatba és észrevételeit jelezni, melyet 

Vállalkozónak figyelembe kell vennie a szállítási folyamat során.   

11. Megrendelő köteles a Vállalkozó által kért adatszolgáltatást határidőn belül biztosítani. A 

szállítási határidő csak abban az esetben érvényes, ha Megrendelő időben eleget tesz 

meghatározott – Tőle elvárható – adatszolgáltatási kötelezettségének. Ellenkező esetben a 

szállítási határidők a késedelem mértékével automatikusan kitolódnak. 
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V. 

VÁLLALKOZÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

 

12. A Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben megfelelő, 

hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú betartására köteles. 

 

 

13. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 

Megrendelőt írásban értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanul 

megszüntetni, elhárítani. 

14. Vállalkozó kötelezettséget vállal azért, hogy a szállítás teljesítése során valamennyi 

jogszabályi, valamint egyéb szakmai, stb. előírást maradéktalanul betart és érvényesít, s 

kijelenti, hogy mindezek érvényesítésével kapcsolatos költségeket a szállítási díjába 

beépítette. Azok a károk, illetve többletköltségek, melyek ezen előírások be nem tartásából 

keletkeznek teljes mértékben a Vállalkozót terhelik.  

15. Vállalkozó jogosult a - Megrendelő beleegyezése esetén – az ajánlatában megjelölt 

határidő előtti szállításra is.  

16. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a 

szállítást akadályozza, vagy korlátozza. 

17. Vállalkozó köteles a vállalt szállítást a gépjármű átadás-átvételére vonatkozó szabályok, 

hatósági előírások, valamint egyéb szakmai követelmények szerinti tartalomban és 

minőségben teljesíteni, a megállapodott határidőig és a megadott helyen a Megrendelő 

képviselőjének átadni.  

18. Vállalkozó - a szerződésben meghatározott díjért és határidőre - a szerződéses ajánlatának 

a megtételekor érvényes jogszabályok szerinti teljesítésére köteles, valamint ha a gépkocsi 

szállítása előkészítése során szükségessé válik további szakemberek bevonása, ez Vállalkozó 

feladatát képezi, mely vonatkozásában többlet költség elszámolására nem jogosult. 

19. A Felek által az ajánlat megtétele után hatályba lépett jogszabályok miatt történő 

szerződésmódosítása nem eredményezheti a nyertes ajánlatban megadott ár növekedését.  

20. Vállalkozó köteles együttműködni Megrendelő egyéb vállalkozóival, akik a pályázat 

megvalósításával állnak kapcsolatban (így különösen: pályázatíró, közbeszerzési szakértő 

stb). 

21. Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet 

biztosításáért. Vállalkozó felelős az alkalmazottainak magatartásáért a teljesítés helyén. 
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22. A Vállalkozó jogosult alvállalkozókat igénybe venni. A Vállalkozó teljesítésében 

köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban 

részt vett az alkalmasságának igazolásában. Ha a Vállalkozó a munkát – az ajánlatában nem 

nevesített – alvállalkozó bevonásával végzi, arról köteles előzetesen tájékoztatni a 

Megrendelőt, az alvállalkozók teljesítésbe történő bevonása, illetőleg az alvállalkozók 

személyének módosítása tekintetében a Vállalkozónak a Kbt. 128. § (2)-(5) bekezdését 

alkalmazva kell eljárnia. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a 

munkát maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős 

minden olyan kárért is,  

 

amely anélkül nem következett volna be. Ha a Vállalkozó a jelen fejezet rendelkezéseit 

megszegi, a Megrendelő jogosult a szerződésszegés következményeit alkalmazni. 

23. A Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. E 

körben a Vállalkozó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége folytán 

eredő károkat teljes körűen megtéríti. 

24. Vállalkozó a gépjármű szállításra előkészítése és a szükséges átalakítás végzése során 

köteles folyamatosan egyeztetni a Megrendelővel vagy annak képviselőivel, továbbá az összes 

érintett hatósággal. 

25. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és Megrendelőt haladéktalanul 

értesíteni a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ügyleteiről.  

26. Az Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

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

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak. (Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja) 

27. A Vállalkozó - amennyiben külföldi adóilletőségű – köteles a szerződéshez arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül.  

 

VI. 

TELJESÍTÉS 

 

28. Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba és a szerződésszerű teljesítéssel szűnik 

meg. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésből fakadó egyes igények jellegüknél fogva (pld: 

szavatossági helytálláson, kártérítési felelősségen alapuló kötelezettségek időtartama) ezen 

időponton túlnyúlnak 
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29. A teljesítés véghatárideje jelen szerződés aláírását követő 2014 év július 

hónap, 31. naptári nap. Szállító a gépjárművet az előírt mennyiségben, I. osztályú 

minőségben, köteles a Megrendelő által megadott, jelen szerződés 30. pontjában megadott 

teljesítési helyre leszállítani. 

Szállító előszállításra jogosult. 

30. A teljesítés helye: Kéthely Község Önkormányzata, 8713, Kéthely, Ady E. utca 1. 

31. A Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben megfelelő, 

 

 

hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidő szigorú betartására köteles. 

32. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 

Megrendelőt írásban értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanul 

megszüntetni, elhárítani. 

33. Megrendelő a szerződésben szereplő gépjárművet átvételi elismervénnyel (mennyiségi 

teljesítés), ill. a leszállított gépjármű minőségét jóváhagyó jegyzőkönyvvel (teljesítés-

igazolás) veszi át a Vállalkozótól. Vállalkozó köteles a rendeltetésszerű használathoz 

szükséges valamennyi iratot, dokumentációt, használati útmutatót – magyar nyelven – 

Megrendelő részére átadni. Megrendelő a minőségi ellenőrzést köteles az átadáskor elvégezni. 

Megrendelő köteles az észlelt minőségi hibát - annak felfedezése után haladéktalanul - a 

Vállalkozóval közölni, és egyben szavatossági igényét megjelölni. Amennyiben a megvizsgált 

gépjármű minőségileg nem megfelelő, kifogás esetén Vállalkozó köteles a gépjárművet saját 

költségén visszaszállítani és térítésmentesen kicserélni. 

 

34. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha az átadott gépjármű a műszaki-esztétikai 

követelményeknek, a hatósági és jogszabályi előírásoknak, valamint a jelen szerződésben 

foglalt rendelkezéseknek megfelel. 

35. Ha a gépjármű a fenti követelményeket nem elégíti ki, a szállítás kellékhiányos. 

Amennyiben az átvételre felajánlott gépjármű kellékhiányos, úgy Vállalkozó köteles az összes 

mennyiségi vagy minőségi hiány pótlására, ill. javítására és a munka ismételt felajánlására 5 

naptári napon belül a hiány közlésétől számítva azzal, hogy a hibás teljesítésről jegyzőkönyvet 

kell felvenni.  

36. Hibás teljesítés esetén a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és minőségi hiba 

pontos leírását, a kijavítás minőségének meghatározását (megfelelő utalással, vagy a felek 

megállapodása szerint) és a kijavítás határidejét, mely maximum 5 naptári nap. 

37. Az elvégzett munka/szerelés/átalakítás bármely részét jogában áll a Megrendelőnek 
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visszautasítani, amennyiben azt hibásnak, vagy nem megfelelő minőségűnek találja, 

de ennek tételes indokolását a kijavítás érdekében köteles a Vállalkozó tudomására hozni.  

38. A Vállalkozónak a hibát a jegyzőkönyvben megjelölt határidőn belül ki kell javítani. Ha 

ezt a Vállalkozó elmulasztja, a Megrendelő jogosult más személyekkel elvégeztetni, és összes 

kiadását a Vállalkozóra továbbhárítani.  

39. Amennyiben a teljesítés hibás volta a felek között vitás, megfelelő szakértő kirendelését 

kérhetik. Amennyiben a szakértő megállapítja, hogy a teljesítés hibás volt, a 

szakértőeljárásával kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik, ellenkező esetben a 

Megrendelőt. 

 

40. A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan kisebb jelentőségű 

hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem 

akadályozzák, és egyébként a gépjármű a kikötött műszaki feltételeknek megfelel. Ebben az 

esetben a Vállalkozó köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és öt 

munkanapon belül elhárítani. 

41. Amennyiben az átvételi ellenőrzéseket a Vállalkozó hibájából részben vagy egészben 

meg kell ismételni, úgy a Vállalkozó köteles viselni az újbóli ellenőrzések bizonylatolt 

költségeit. A harmadik sikertelen műszaki átadás-átvétel után a Megrendelő jogosult a munkát 

mással befejeztetni a Vállalkozó költségére. 

 

VII. 

GÉPJÁRMŰ SZÁLLÍTÁSI DÍJ 

 

42. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a gépjármű szerződésszerű és 

hiánytalan leszállítása és átadása ellenében […] Ft + ÁFA, azaz […] forint plusz általános 

forgalmi adó összegű szállítási díj illeti meg. Szerződő Felek az általános forgalmi adó 

fizetése tekintetében a mindenkori ÁFA törvény szabályaival összhangban járnak el. A 

Vállalkozó előleg igénylésére nem jogosult.   

43. A szállítási díj a pályázatban jóváhagyott, és a Megrendelő által az ajánlattételi 

felhívásban és dokumentációban meghatározott műszaki tartalomra vonatkozik és a vállalás 

szerződésszerű, hibátlan és hiánytalan teljesítéséért jár. A Vállalkozó a szállítási díjért teljes 

körűen vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására. A szállítási díj a szerződés 

szerinti teljesítésig változatlan.  

44. A Vállalkozó kijelenti, hogy a fent megjelölt szállítási díjban a feladat és a műszaki 

követelmények ismeretében állapodott meg és a díjában megfelelő tartalékkeretet kalkulált az 

esetleges átalakítási és üzembehelyezési bizonytalanságokra. 

45. A szállítási díj magában foglalja a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi 
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költséget. 

46. Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a szerződésben meghatározott feladatokra, az 

eredmény létrehozására teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, mely a szerződésben 

szereplő feladatok szakszerű és a Megrendelő igényeinek megfelelő elvégzéséhez, valamint az 

eredménynek a mindenkori hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak, 

irányelveknek, szakmai előírásoknak és a szerződésben foglalt elvárásoknak megfelelő, 

rendeltetésszerű használatához szükséges.  

A szerződés létrejöttét követően a fentiekre való vagy bármilyen más hivatkozással a szállítási 

díj módosítására többletköltségek érvényesítésére a Vállalkozó nem jogosult.  

 

VIII. 

ELSZÁMOLÁS, SZÁMLÁZÁS 

 

47. A szerződés ellenértéke a jelen Szerződés mellékletét képező "RÉSZLETES 

ÁRAJÁNLAT", valamint az 1. sz. melléklet felolvasó lapalapján, mindösszesen nettó 

………………….,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó ……………………………...…………..,- Ft.  

48. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés időtartalma alatt Vállalkozó 1 db 

végszámla benyújtására jogosult az igazolt teljesítést követően. Megrendelő előleget nem 

fizet. Megrendelő a teljesítés elismeréséről legkésőbb a teljesítést követő 5. munkanapig 

köteles nyilatkozni (teljesítési igazolás), Vállalkozó ezt követően jogosult számla 

benyújtására. 

49. Szerződő felek rögzítik, hogy a teljesítés igazolása önmagában nem teszi a Vállalkozó 

követelését elismertté, s nem teremt alapot a Vállalkozó számára a leszállított és átadott 

gépjármű árának követelésére. Pénzügyi és jogi szempontból a díjkövetelés létrejöttéhez az is 

szükséges, hogy a Vállalkozó a teljesítési igazolásban szereplő gépjármű díj összegéről az 

alább részletesen megjelölt szabályoknak megfelelően kiállítsa a számláját és azt benyújtsa a 

Megrendelőhöz, s azt a Megrendelő befogadja.  

50. A számla benyújtását megelőzően Vállalkozó köteles a Megrendelő illetékes 

képviselőjével egyeztetni. A számla tartalmának a tényleges és az igazolt teljesítésekkel 

összhangban kell lennie. 

51. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés finanszírozása az Európai Unió forrásaiból 

történik. A teljes nettó számlaösszeg 100 %-a (a támogatott költség erejéig) utófinanszírozási 

rend szerint Európai Uniós támogatásból valósul meg, de a teljes számlaösszegre eső ÁFA 

kiegyenlítése teljes egészében Megrendelőt terheli.  

Megrendelő a gépkocsi árának teljes összegét az igazolt szerződésszerű végteljesítést követően 

a Kbt. 130. § (3)-(4) bekezdésében és a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:130. §-ában foglaltak 
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szerint a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében 

szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, 

számla ellenében, átutalással, forintban (HUF), fizeti meg a Vállalkozónak a 

……..…………..… Banknál vezetett ……………. …………. …………… számú számlájára.  

  

52. Az Ajánlatkérő jelen eljárás keretében kötött szerződés teljesítése során az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át teljes körben alkalmazza. 

53. A számlát Megrendelő nevére kell kiállítani és címére megküldeni. A számlának 

tartalmaznia kell a Megrendelő nevét, székhelyét, adószámát, valamint a projekt 

azonosítószámát is.  

 

54. A fizetési határidő csak abban az esetben indul, amennyiben a Vállalkozó minden 

szükséges elszámolási okmányt benyújt, a számla helyesen, számvitelileg szabályosan van 

kitöltve. 

55. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően 

jogosult a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott késedelmi kamatot követelni. 

56. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés 

megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló 

írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

57. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

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

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

58. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben harmadik fél követelést támaszt vele 

szemben, nem hivatkozik arra, hogy követelése áll fenn a Megrendelő irányában, továbbá 

kötelezi magát, hogy a követelést nem ajánlja fel biztosítékul. 

IX. 

SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

 

59. Szállító szavatolja, hogy a teljesítése a szerződés rendelkezéseinek, a hatályos 

jogszabályoknak és szabványoknak, hatósági előírásoknak, valamint az általános szakmai 

szokásoknak megfelel.  Szállító mindezekre figyelemmel I. osztályú minőségben köteles a 

teljesítésére. Szállító feltétel nélküli szavatosságot vállal arra, hogy a gépjármű a teljesítés 

időpontjában szerződésszerű teljesítésre alkalmas. Szállító nem hivatkozhat arra, hogy 

Megrendelőnek a gépjármű minőségi hibáját ismernie kellett az átadás időpontjában, és 

Megrendelő erről (ti: a hibáról) tudva vette át a gépjárművet, és a szállítást a szerződésben 
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kikötöttek szerinti szerződésszerű teljesítésnek, és minőségileg megfelelőnek 

minősítette.  Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó köteles a hiba tudomására jutásától, vagy a 

Megrendelő általi kifogás közlésétől számított 5 munkanapon belül a javítást megkezdeni, 

intézkedéseiről a Megrendelőt értesíteni. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem 

tesz eleget a Megrendelő jogosult a hiba kijavítását a Vállalkozó költségére saját maga 

elvégezni, vagyharmadik fél által elvégeztetni. 

60. Szállító biztosítja legalább a vonatkozó jogszabályokban előírt garanciális és                  

alkatrészellátási kötelezettséget. 

- A garancia idő alatti és azon túli javítások és karbantartások során eredeti gyári 

alkatrészeket kell felhasználni. 

 

- A javítások és karbantartások során a gyártómű által előírt normaidőket és 

technológiai folyamatokat kell alkalmazni. 

 

61. Szállító a teljes körű garanciális és garancián túli javítást és karbantartást régiónként 

legalább egy az adott gyártmány és típus javítására a gyártómű vagy megbízottja által auditált, 

márka szakszervizben biztosítja: A szerviz elérhetőségének adatai: 

Cégnév: 

Cím: 

Mobiltelefonszám: 

Telefon: 

 

62. Szállító 24 órás magyarországi mobil szervizszolgáltatást biztosít. 

63. Jótállás: Szállító az általa jelen szerződés keretében átadott gépjármű, illetve azokhoz 

felhasznált anyagok, alkatrészek tekintetében 3 év, vagy 100.000 km (ami előbb teljesül), 

vagy a nyertes ajánlatban szereplő teljes körű garanciális kötelezettséget vállal. Felek rögzítik, 

hogy a garanciális időtartama alatt, azzal összefüggésben Megrendelőt semmiféle utólagos 

fizetési kötelezettség nem terheli sem Szállítóval, sem harmadik személlyel szemben.  

64. A Vállalkozót hibás teljesítés esetére, amennyiben a hibás teljesítést nem javítja ki, 

kötbérfizetési kötelezettség terheli. Hibás teljesítés esetén a kötbér a kifogás közlésével válik 

esedékessé.   

65. A kötbér alapja: a Szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás. 

66. Késedelmi kötbér: A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a nyertes ajánlattevő a 

szerződés tárgyát, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának 

műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben 

meghatározott – az átadás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek és a vonatkozó 

jogszabályokban foglaltaknak megfelelően forgalomba helyezett állapotban legkésőbb az 
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ajánlati felhívás 8. pontjában megjelölt időpontig ajánlatkérő részére átadja. A 

nyertes ajánlattevőt a Szerződésben az előzőekben leírt átadási kötelezettségének késedelmes 

teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja a Szerződés 

szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás.  

A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5 % a kötbéralapra vetítetten, 

de összesen legfeljebb a 10 %-a. (Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri vagy 

meghaladja a Szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-át, az 

Ajánlatkérő − a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül − azonnali 

hatállyal felmondhatja a Szerződést). 

 

   

67. Meghiúsulási kötbér: a Szerződés nyertes ajánlattevőnek felróható okból történő 

meghiúsulása esetén a Szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a. 

Amennyiben a szerződés a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból meghiúsul, vagy 

ellehetetlenül, avagy a Megrendelő a szerződés rendkívüli felmondására vagy szankciós 

elállás gyakorlására kényszerül, a Szállító egyszeri meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A 

meghiúsulási kötbér mértéke 10 %, alapja a meghiúsulással érintett teljes ellenérték. A 

meghiúsulási kötbér vetítési alapja a teljesítés arányában csökken. Megrendelő jogosult a 

meghiúsulást megelőzően felmerült késedelmi kötbért és/vagy minőségi kötbért a 

meghiúsulási kötbér mellett követelni. Késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött 

kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés teljesítése alól. 

68. Hibás teljesítési kötbér: Ha Vállalkozó által teljesítésként átadott gépjármű nem 

megfelelő (például: minőséghibával rendelkezik a gépjármű, vagy a gépjármű nem alkalmas a 

rendeltetésszerű használatra), úgy Megrendelő hibás teljesítési kötbértért érvényesíthet, és 

érvényesítheti egyéb igényeit Szállítóval szemben. A kötbérösszeg számításának alapja: a 

hibásan teljesített  (hibával érintett) gépjármű nettó vételára,  mértéke  5 %. Több minőségi 

kifogás nem megfelelő rendezése esetén a minőségi kötbérigénnyel minden egyes alkalommal 

élhet a Megrendelő.   

69. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Megrendelő kötbért meghaladó kárainak 

érvényesítését. 

70. A kellékszavatossági igényeket a Megrendelő a jótállás időtartama alatt a jótállásra 

vonatkozó szabályok szerint érvényesítheti. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 

kellékszavatossági igények érvényesítésének sorrendjét a Megrendelő a saját belátása szerint 

határozhatja meg. 

71. A kötbér összege a számlából kerül levonásra, beszámítás alkalmazásával. Felek 

megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbért a még ki nem 

egyenlített ellenértékből levonni, avagy Vállalkozó felé kiszámlázni; valamint amennyiben 
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Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult 

Vállalkozó felé továbbhárítani. Vállalkozó Megrendelő részére köteles megtéríteni az általa 

szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott és Megrendelő partnerei és ügyfelei által 

jogosultan Megrendelőre hárított kártérítést.  

Amennyiben a Megrendelő felé benyújtott számla nem fedezi a késedelmi kötbér összegét a 

Vállalkozó köteles a kötbért az arról szóló számla alapján 15 nap alatt kiegyenlíteni.   

72. A Megrendelő elállási, azonnali hatályú felmondási jogát kiköti arra az esetre is, 

amennyiben a Vállalkozóval szemben, neki felróható olyan körülmény merül fel, amely a 

szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvalóan akadályozza vagy meghiúsítja, a 

Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadja, vagy a hibát nem javítja ki. Ezekben az  

 

esetekben a Vállalkozó a fent írt összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.  

73. Kártérítés: A munkavégzésből származó vétkes magatartással okozott károkért a 

Vállalkozó felelős, a károk rendezése az ő feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka 

határidőre történő elvégzésének elmulasztásából adódó, a Megrendelőnek vagy harmadik 

személynek okozott károkért a Vállalkozó közvetlenül felelős, akkor is, ha a kárt 

alvállalkozója okozta.   

X. 

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

 

74. Szerződő Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 132. § szerinti körülmények fennállta 

esetén írásban módosíthatják.  

75. A szerződés a határozott időtartam lejártával vagy a teljesítés végeztével megszűnik. 

76. Szerződő felek a határozott időtartamú jogviszonyukra figyelemmel a szerződés rendes 

felmondással történő megszüntetését kizárják. 

77. Amennyiben a Szerződő Felek egyike szerződésszegést követ el, a szerződésszegés 

folytán kárt szenvedett fél kártérítésre és/vagy kötbérre és/vagy azonnali hatályú felmondásra 

jogosult. 

78. A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség 

nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha  

-  a súlyos szerződésszegést követ el, azaz a szerződésből eredő valamely lényeges 

kötelezettségét nem teljesíti; 

-  a Vállalkozó ésszerű időn belül nem teljesíti a Megrendelő arra vonatkozó felszólítását, 

hogy tegyen maradéktalanul eleget a szerződésben meghatározott kötelezettsége 

kifogástalan és időben pontos teljesítésének, 
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-  a Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a Megrendelő által adott 

utasítások végrehajtását; 

- a Vállalkozó felszámítható késedelme (késedelmi kötbér) eléri a maximumot, 

-  a  Vállalkozó a Megrendelő jóváhagyása nélkül köt alvállalkozási szerződést; 

-  a  Vállalkozó ellen csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul. 

79. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

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

gondoskodni tudjon –, ha a Vállalkozó tulajdoni helyzetében vagy tulajdoni viszonyaiban 

bármely, a Kbt. 125. § (5) bekezdésében meghatározott körülmény bekövetkezik. 

80. A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal elállhat a  

 

Szerződéstől a Közbeszerzési Döntőbizottság vonatkozó határozatának kézhez vételétől 

számított 30 napon belül, amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 152. § szerinti 

határozatában megállapította a közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok megsértését, 

feltéve, hogy a jogsértés befolyásolta a közbeszerzési eljárást lezáró döntést. 

81. Vállalkozónak a Megrendelő esetleges kárát meg kell térítenie és lehetőség szerint 

mentesítenie kell a Megrendelőt, illetve annak vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, 

igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely a Vállalkozó tevékenységéből vagy 

mulasztásából ered jelen szerződés teljesítése során.  

 

XI. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

82. A szerződést érintő kérdések, a munkavégzés összehangolása, a szállítás során 

szükségessé váló intézkedések megtétele tekintetében 

Vállalkozó részéről kijelölt kapcsolattartó személy: 

név: […] 

telefon: […] 

fax: […] 

e-mail: […] 

Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó személy: 

név: […] 

telefon: […] 

fax: […] 

e-mail: […] 
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83. Szerződő felek jelen szerződésben felhatalmazzák az előző pontban 

megnevezett képviselőiket, hogy a szállítás megvalósításával kapcsolatos döntéseknél, a 

teljesítési jegyzőkönyvek aláírásánál a feleket teljes jogkörrel képviseljék. Ezen képviselők 

jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon műszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely 

a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, s a szerződés 

mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes.  

Szerződő felek képviselőinek a jelen szerződésben biztosított jogkörének korlátozása a másik 

féllel szemben csak írásbeli közléstől kezdve hatályos. A képviselők személyében történő 

változást a felek egymással azonnal, írásban közlik.  

 

 

84. Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 

döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. A postai úton eljuttatott 

nyilatkozatok kézbesítettnek tekintendőek, amennyiben azok „nem kereste”, „átvételt 

megtagadta”, „címzett ismeretlen” vagy hasonló tartalmú postai jelzéssel érkeznek vissza a 

nyilatkozattevőhöz. 

Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon, e-mailben elküldött üzeneteket is. 

Kétség esetén mind levél, mind fax 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, hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax-igazoló 

szelvénnyel, amelyből megállapítható, hogy hiba-visszajelentés nem történt. Felek ugyanakkor 

kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos 

okiratokat személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére.  

85. Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy 

közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, 

amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban felmerül. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó 

ésszerű határidőn belül nem tudják megoldani a szerződéssel összefüggésben keletkezett 

jogvitájukat, annak eldöntése érdekében alávetik magukat a hatásköri szabályokra 

figyelemmel a Kaposvári Járásbíróság vagy a Kaposvári Törvényszék kizárólagos 

illetékességének. 

 

XII. 

 

BIZALMAS INFORMÁCIÓK 

86. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályának tartama alatt és azt 

követően bizalmasan, üzleti titokként kezelik a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra 

jutott információikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formában 
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nem adják tovább. A fenti információk, tények, valamint adatok – a másik fél által 

előzetesen adott kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül – kizárólag a szerződés teljesítésére 

használhatók fel. 

87. Mindkét fél tájékoztatja érintett munkavállalóit a jelen szerződésben foglalt 

kötelezettségeiről és felelősséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti 

kötelezettségek teljesítéséért.  

88. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 80. §-ának (3) bekezdése szerint nem 

korlátozható, illetve nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan információ 

nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből 

nyilvános adatra vonatkozó külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 

kötelezettség alá esik. 

 

XIII. 

NYILATKOZATOK 

 

89. Mindkét fél kijelenti, hogy: 

(a)  kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és 

teljesítésére; 

(b)  a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága vagy 

vezető testülete, illetve a Megrendelő döntéshozatalra jogosult képviselője 

szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek; 

(c)  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; 

(d)  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. 

 

XIV. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

90. Szerződő felek a teljesítéssel kapcsolatban történő hivatalos értesítéseiket – lehetőség sze-

rint – elsősorban kézbesítéssel vagy elektronikus úton juttatják el egymás részére. 

 

91. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése vagy 

annak bármely része utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés vagy az adott rendelkezés 
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többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen rész 

nélkül nem kötötték volna meg. Amennyiben a szerződés valamely rendelkezésének vagy 

bármely részének értelmezése során vita merül fel, úgy Felek elsősorban a rendelkezés célja 

szerinti értelmezést alkalmazzák a vitás rendezés tartalmának megállapítása körében a 

nyelvtani vagy logikai értelmezéssel szemben. 

 

92. Szállító kijelenti, hogy megismert valamennyi jelen szerződés teljesítéséhez szükséges 

adatot, tényt, információt és jogilag kötelező dokumentumot. Szállító kijelenti, hogy 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.  

 

 

 

93. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény, a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 

feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, az egyéb 

kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, valamint a közbeszerzési eljárásban 

készített ajánlatételi felhívás, valamint dokumentáció előírásait kell alkalmazni. 

 

94. Jelen megállapodást felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá, melyből 3 példány 

Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illeti. 

 

95. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet:  Ajánlattételi Felhívás 

2. számú melléklet:  Dokumentáció és azok melléklettei 

3. számú melléklet: Ajánlattevő ajánlata (ehhez kapcsolódó hiánypótlás, felvilágosítás, 

illetőleg indoklás) 

A Szerződő felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek 

csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő felek számára ismert azok tartalma. 

Ezen iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét 

képezik, azzal együtt értelmezendőek. 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a mellékletek értelmezése vagy esetleges 

ellentmondásuk esetén jelen szerződés 95. pontja szerinti sorrendjük irányadó. 

 

Kelt: Kéthely, 2014. év […] hónap […] napján 
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........................................................................... .............................................................. 

 Sall István 

 Kéthely község polgármestere […………………….] 

 Megrendelő Vállalkozó 

 

Jogi ellenjegyző:………………………..…  Pénzügyi ellenjegyző:…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                1. sz. függelék 

 

Teljesítés igazolás 

 

(tervezett minta, változtatás jogát ajánlatkérő fenntartja) 

  

1. Tárgy: Kéthelyi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő megbízásából megvalósult 

„Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló 

falugondnoki busz beszerzése Kéthelyen adásvételi szerződés keretében” tárgyú 

közbeszerzési eljárás keretében gépjármű műszaki átadás – átvétel. 

2. Jelen vannak: ………………………..........…… megrendelő aláírásra jogosult képviselője  

                             ………………………………….. szállító  aláírásra jogosult képviselője 

 

3. Időpont: Kéthely, 2014. év, …………………….hónap, …..nap  

 

4. Helyszín: Kéthely Község Önkormányzata, 8713 , Kéthely, Ady Endre utca 1.    

 

A jelenlevők a gépjármű dokumentációi áttanulmányozása, valamint a tételes átvizsgáláson 

tapasztaltak alapján megállapítják, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti munkálatokat a 

Vállalkozói Szerződésben rögzített módon elvégezte. A jelenlevők megállapítják, hogy a 

végszámlához tartozó műszaki teljesítést 100 %-osnak tekintik, így a vállalkozó jogosult a 

végszámla kiállítására, azt a megrendelő befogadja.                                           
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          …………………………                                                   ………………………… 

                      Megrendelő                                                                      Vállalkozó                          

                          átvevő                                                                              átadó                                                                         

 

 

Mellékletek:  

1. Műszaki dokumentációk, átadáshoz és üzemeltetéshez szükséges dokumentációk 

2. Minőségügyi- és mérési jegyzőkönyvek (amennyiben releváns).  

3. Szállítói megfelelőségi nyilatkozatok (amennyiben releváns).  

4. Műszaki átadáshoz és üzemeltetéshez szükséges tartozékok (amennyiben releváns). 

                                                                                                           

  

 

                                                                                                                             11. sz. melléklet 

 

 

Nyilatkozat a fénymásolatban becsatolt iratokról 

 

 

Alulírott …………………………………..…………………………… ( képviselő neve ), a(z) 

…………………………………………………………………………..(ajánlattevő szervezet 

neve), ……………………………………………………………. (címe), ……………………. 

(fax száma), …………...………………………………………… (e-mail címe), mint 

ajánlattevő kötelezettség vállalásra feljogosított/megbízott* képviselője nyilatkozom, hogy az  

Kéthelyi önkormányzat – mint ajánlatkérő által a „Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM 

rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló falugondnoki busz beszerzése 

Kéthelyen adásvételi szerződés keretében„ tárgyában indított, hirdetmény közzététele 

nélküli közbeszerzési eljárásban, az 1. sz. mellékletben szereplő ajánlatot tettük, és egyúttal 

nyilatkozom, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban a fénymásolatban becsatolt iratokat 

az eredeti iratokról fénymásolás útján készítettem, azok az eredeti iratokkal tartalmukban és 

formájukban teljes egészében megegyeznek. 

 

 

 

 

…………………..….., 2014. év ……………..… hónap, .…. nap 
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                                                                                           ……………………………………… 

                                                                                                 képviseletre jogosult aláírása  

 

 

* Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni       

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                             12. sz. melléklet 

 

 

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásról 

 

 

 

Alulírott …………………………………..…………………………… ( képviselő neve ), a(z) 

…………………………………………………………………………..(ajánlattevő szervezet 

neve), ……………………………………………………………. (címe), ……………………. 

(fax száma), …………...………………………………………… (e-mail címe), mint 

ajánlattevő kötelezettség vállalásra feljogosított/megbízott* képviselője nyilatkozom, hogy az  

Kéthelyi önkormányzat – mint ajánlatkérő által a „Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM 

rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló falugondnoki busz beszerzése 

Kéthelyen adásvételi szerződés keretében„ tárgyában indított, hirdetmény közzététele 

nélküli közbeszerzési eljárásban, az 1. sz. mellékletben szereplő ajánlatot tettük, és egyúttal 

nyilatkozom, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban ………… számú, valamennyi, az 

eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem, és jelen ajánlatom elkészítésénél 

azokat figyelembe vettem. 

 

 

 

 

 

…………………..….., 2014. év ……………..… hónap, .…. nap 
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                                                                                           ……………………………………… 

                                                                                                 képviseletre jogosult aláírása  

 

 

* Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni       

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                             13. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat az idegen nyelvű iratokról 

 

 

 

Alulírott …………………………………..…………………………… ( képviselő neve ), a(z) 

…………………………………………………………………………..(ajánlattevő szervezet 

neve), ……………………………………………………………. (címe), ……………………. 

(fax száma), …………...………………………………………… (e-mail címe), mint 

ajánlattevő kötelezettség vállalásra feljogosított/megbízott* képviselője nyilatkozom, hogy az 

Kéthelyi Önkormányzat  – mint ajánlatkérő által a „Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM 

rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló falugondnoki busz beszerzése 

Kéthelyen adásvételi szerződés keretében„ tárgyában indított, hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, az 1. sz. mellékletben szereplő ajánlatot tettük, 

és egyúttal nyilatkozom, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban az idegen nyelven 

becsatolt valamennyi irat magyar nyelvű fordítását is becsatoltam, valamint a becsatolt 

magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az 

idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.   

 

 

…………………..….., 2014. év ……………..… hónap, .…. nap 

 

 

 



 

 

- 104 - 

- 104 - 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 

 

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

                                                                                                 képviseletre jogosult aláírása  

 

 

* Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni     

  

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                             14. sz. melléklet                                            

 

Műszaki leírás  

 

Volkswagen Transporter Kombi HT, BMT 2.0 CR TDI 4 ajtós (B) 114 LE. gépjármű 

kötelezően előírt műszaki jellemzők és követelmények: 

Gépkatalógus azonosító: 71110488  

Főbb műszaki jellemzők, követelmények: 

- B kategóriás jogosítvánnyal vezethető 

- Hosszúság: nagyobb, mint 4600 mm 

- Magasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 1800 mm 

- Tengelytáv: nagyobb, mint 2900 mm 

- Szállítható személyek száma: 9 fő. 

- Ülések száma: 9  

- Hajtás: 2WD 

- Ajtók száma: 4 

- Váltó: manuális 

- Teljesítmény: 82 kW 

- Euro 5 vagy annál korszerűbb motor 

- Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 km 

- Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb vagy egyenlő, mint 230 g/km 

- Csomagtér mérete: a hátsó ülések alaphelyzetében (hátratolt állapotban) az üléstámla 

magasságáig mért 

- csomagterének térfogata rövid tengelytáv esetén nagyobb, mint 0,8 m3, hosszú 

tengelytáv esetén nagyobb, 
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- mint 1,3 m3 

 

Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények: 

- Ködlámpa első 

- Ködlámpa hátsó 

- Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő) 

- Blokkolásgátló 

- Menetstabilizáló rendszer  

- Kipörgésgátló 

- Vezető és utas oldali első légzsák 

- Oldallégzsákok legalább az első üléssorhoz 

- Függöny(fej)légzsákok legalább az első üléssorhoz 

- Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés 

 

- Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez, első két szélső üléshez 

magasság állítással 

- Állítható fejtámla valamennyi üléshez 

- Audio berendezés 

- Központi zár 

- Pollenszűrő 

- Belső levegőkeringtetés 

- Légkondicionáló berendezés hővédő üvegezéssel, elől-hátul klíma, levegő befúvóval 

minden üléssorhoz 

- Elektromos ablakemelő elöl 

- Szervokormány 

- Állítható magasságú fényszóró 

- Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök 

- Állítható magasságú vezetőülés 

- Állítható magasságú és mélységű kormányoszlop 

- Zárható üzemanyagtöltő nyílás 

- Indításgátló 

- Teljes értékű pótkerék 

 

További elvárt felszerelések: 

- legalább 2 darab Isofix gyerekülés rögzítési pont 

- 3 darab biztonsági gyerekülés vagy ülésmagasító 

- oldalsó fellépő (elektromos mozgatású, műszerfalon visszajelzéssel) 

- vonóhorog 

- 4 darab téli gumiabroncs, hólánc 
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- porral oltó 

- telefon kihangosító Bluetooth, rádió 

 

Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy a támogatási szerződés a 103/2013. (XI. 8.) VM 

rendelethez kapcsolódó pályázathoz benyújtott, fenti műszaki tartalom alapján készült, ezért 

felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírásban leírt valamennyi feltételt 

szíveskedjenek a benyújtott ajánlatukban kötelezően figyelembe venni! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  14/a. sz. melléklet 

 

Ártáblázat                                               

Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy a támogatási szerződés a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez 

kapcsolódó pályázathoz benyújtott, fenti műszaki tartalom alapján készült, ezért felhívjuk az 

ajánlattevők figyelmét, hogy az ártáblázatban leírt valamennyi feltételt szíveskedjenek a benyújtott 

ajánlatukban kötelezően figyelembe venni.   

 

3. melléklet a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez. A biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő 

eszközök, berendezések és műszaki paraméterek 

 

Általános elvárások  
 

Sorsz. Általánosan elvárt követelmények Elvárt követelménynek megfelelőség * 

Igen Nem  

1. Kizárólag a gépjárműkatalógusban 

feltüntetett gépkocsik szerezhetők be. 
  

2. A beszerzett gépjárművek garancia idő 

alatti és azon túli javítását és 

karbantartását az adott gyártmány és 

típus javítására a gyártó vagy 

megbízottja által auditált márka 

szakszervizben kell elvégeztetni (az 

ajánlati ár tartalmazza a garanciális 

javítások költségét, nem tartalmazza 

azonban a garancia idő alatt felmerülő 

kötelező karbantartások, valamint a kopó 

alkatrészek cseréjének anyag és 

munkadíját). 

  

3 A garancia idő alatti és azon túli 

javítások és karbantartások során eredeti 

gyári alkatrészeket kell felhasználni 
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4. A javítások és karbantartások során a 

gyártómű által előírt normaidőket és 

technológiai folyamatokat kell 

alkalmazni. 

  

5. Az üzemanyag fogyasztási, valamint 

széndioxid kibocsátási értékek esetében 

a Nemzeti Közlekedési Hatóság által 

kiadott típusbizonyítványban szereplő 

adatokat kell figyelembe venni. 

 

  

  

  * A táblázatban X jellel kell megjelölni a megfelelőséget. Akár csak egy nem megfelelőség 

is az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

 

 

 
 

  

 
Mikrobuszok 

 

Főbb műszaki jellemzők, követelmények: 

 

Sorsz. Főbb műszaki jellemzők, követelm. Megajánlott paraméter Megfelelőség** 

Igen Nem  

1. B kategóriás jogosítvánnyal vezethető    

2. Hosszúság: nagyobb, mint 4600 mm    

3. Magasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 

1800 mm 

   

4. Tengelytáv: nagyobb, mint 2900 mm    

5. Szállítható személyek száma: 8–9 fő.    

6. Ülések száma: a gépkocsi rendelhető 

legyen 8 üléssel és 9 üléssel is (kizárólag 8 

üléssel rendelhető gépkocsi nem 

megfelelő). A 8 és 9 üléssel rendelkező 

gépjárműveket és azok ajánlati árát 

egyaránt fel kell tüntetni a gépjármű 

katalógusban. 

 

8 üléssel 

Ajánlott ár 

Nettó ft. 

  

 

 

9 üléssel 

Ajánlott ár 

Nettó ft. 

  

 

7. Hajtás: kétkerék (2WD).  

A megajánlott típus rendelhető legyen 

összkerék (4WD) meghajtással is. 

Mindkét (2WD és 4WD) meghajtással 

rendelkező gépjárművet és azok ajánlati 

árát fel kell tüntetni a gépjármű 

katalógusban. 

4WD 

hajtással 

Tájékoztató  

ár Nettó ft. 

  

 

2 WD 

hajtással 

Ajánlott ár 

Nettó ft. 

  

 

8. Ajtók száma: 4 vagy 5 ( Ajánlatkérő a 4 

ajtós változatot kívánja beszerezni) 

   

9. Váltó: manuális    

10. Teljesítmény: nagyobb, mint 60 kW 

(82LE)          ( Ajánlatkérő a 82 kW 

(104LE) változatot kívánja beszerezni) 

   

11. Euro 5 vagy annál korszerűbb motor    
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12. 

Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás 

kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 km 

   

 

13. 

Széndioxid-emisszió: vegyes CO  2 

kibocsátás kisebb vagy egyenlő, mint 230 

g/km 

   

 

 

 

14. 

Csomagtér mérete: a hátsó ülések 

alaphelyzetében (hátratolt állapotban) az 

üléstámla magasságáig mért 

csomagterének térfogata rövid tengelytáv 

esetén nagyobb, mint 0,8 m  3, hosszú 

tengelytáv esetén nagyobb, mint 1,3 m  3 

   

  

** A táblázatban X jellel kell megjelölni a megfelelőséget. Akár csak egy nem megfelelőség 

is az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

 

 

 

 

 

 

 

Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények: 

 
 

Sorsz. Általánosan elvárt követelmények Elvárt követelmény- 

nek megfelelőség*** 

Igen Nem  

1. Ködlámpa első   

2. Ködlámpa hátsó   

3 Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)   

4. Blokkolásgátló   

5. Menetstabilizáló rendszer   

6. Kipörgésgátló   

7. Vezető és utas oldali első légzsák   

8. Oldallégzsákok legalább az első üléssorhoz   

9. Függöny(fej)légzsákok legalább az első üléssorhoz   

10. Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés   

11. Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi 

üléshez, első két szélső üléshez magasság állítással 

  

12. Állítható fejtámla valamennyi üléshez   

13. Audio berendezés   

14. Központi zár   

15. Pollenszűrő   

16. Belső levegőkeringtetés   

17. Légkondicionáló berendezés hővédő üvegezéssel,  

elől-hátul klíma, levegő befúvóval minden üléssorhoz. 

  

18. Elektromos ablakemelő elöl   

19. Szervokormány   

20. Állítható magasságú fényszóró   

21. Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök   

22. Állítható magasságú vezetőülés   
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23. Állítható magasságú és mélységű kormányoszlop   

24. Zárható üzemanyagtöltő nyílás   

25. Indításgátló   

26. Teljes értékű pótkerék   

  

  *** A táblázatban X jellel kell megjelölni a megfelelőséget. Akár csak egy nem 

megfelelőség is az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

További elvárt felszerelések: 

 

Sorsz. További elvárt követelmények Elvárt követelmény- 

nek megfelelőség**** 

Egységár 

Nettó Ft. 

Ajánlati 

ár 

Bruttó Ft Igen Nem 

1. 3 darab biztonsági gyerekülés vagy ülésmagasító     

2. Legalább 2 darab Isofix gyerekülés rögzítési pont     

3. Kerekesszék rögzítési lehetőség (opcionálisan kérjük 

megadni) 

     

4 Oldalsó fellépő (elektromos mozgatású, műszerfalon 

visszajelzéssel) 

    

5. Vonóhorog     

6. 4 darab téli gumiabroncs, hólánc     

7. Porral oltó     

8. Telefon kihangosító Bluetooth, rádió     

  

  **** A táblázatban X jellel kell megjelölni a megfelelőséget. Akár csak egy nem 

megfelelőség is az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

 

 

 

Ajánlatkérő által elvárt kiegészítők 

 

 

Sorsz. További elvárt követelmények Elvárt követelmény- 

nek megfelelőség**** 

Egységár 

Nettó Ft. 

Ajánlati 

ár 

Bruttó Ft Igen Nem 

1. Ide kell írni, ha valami pluszt igényük van     

 

     2. 
Ide kell írni, ha valami pluszt igényük van     
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3. Ide kell írni, ha valami pluszt igényük van     

4. Ide kell írni, ha valami pluszt igényük van     

5. Ide kell írni, ha valami pluszt igényük van     

  6. Ide kell írni, ha valami pluszt igényük van     

  

  **** A táblázatban X jellel kell megjelölni a megfelelőséget. Akár csak egy nem 

megfelelőség is az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb követelmények 

 

Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények: 

 

Sorsz. Általánosan elvárt követelmények Elvárt követelménynek  

megfelelőség***** 

Igen Nem  

1. A katalógusba csak új személygépkocsik kerülhetnek be. 

E tekintetben új személygépkocsinak minősül az a 

gépjármű, amely forgalomba helyezve sem 

Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, 

bemutató, illetve próbajárműként nem használták. 

  

2. A személygépkocsik átadása forgalomba és üzembe 

helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva kell 

történjen. A forgalomba helyezéshez szükséges iratokat 

(megbízás, maghatalmazás stb.) az ajánlatkérő biztosítja. 

  

3. A gépjárműnek CASCO biztosítással rendelkeznie kell.   

4. A forintban megadott áraknak tartalmazniuk kell a 

beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket (az 

ÁFA, a vagyonszerzési illeték és a kötelező biztosítás 

kivételével) és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos 

minden fizetési kötelezettséget. 

  

5. A személygépkocsikhoz biztosítani kell legalább a 

vonatkozó jogszabályokban előírt garanciális és 

alkatrészellátási kötelezettséget. 

  

6. A személygépkocsik teljes körű garanciális és garancián 

túli javítását és karbantartását régiónként legalább egy az 

adott gyártmány és típus javítására a gyártómű vagy 

megbízottja által auditált, márka szakszervizben 

biztosítani kell. 

Dél-Dunántúli régió: Baranya, Somogy-Tolna 
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7. A személygépkocsik esetében 24 órás magyarországi 

mobil szervizszolgáltatást is biztosítani kell. 

  

8. A személygépkocsinak meg kell felelnie a közúti 

járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 

tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott – a 

szállítás tervezett időpontjában hatályos – 

követelményeknek 

  

9. A személygépkocsi rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési 

Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal. 
 

  

 

10. 
A személygépkocsi rendelkezzen magyar nyelvű kezelési 

utasítással 

  

 

11. A gyártómű rendelkezzen a gyártás helyén honos – 

bármely nemzeti rendszerben akkreditált – 

minőségbiztosítási rendszerrel. 

  

12. A megajánlott gépjárművekre legalább 3 évig, vagy 100 

000 km-ig (ami előbb teljesül) teljes körű garanciát kell 

biztosítani. 

  

13. A gépjárművek fődarabjai, a motor, a sebességváltó és a 

hajtáslánc a gyártómű által beépítettnek kell lennie. A 

gyártómű által beépítettnek tekintendő az az elem, amelyet 

a gépjárművet előállító gyártóműnél a gyártósoron 

építettek be. 

  

  

  ***** A táblázatban X jellel kell megjelölni a megfelelőséget. Akár csak egy nem 

megfelelőség is az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 

 

 

 

Ajánlattevő által megajánlott mikrobuszra a  az Ajánlati dokumentációban megjelölt gépjármű 

műszaki paraméterei elfogadottak, de Ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Kormány rendelet 

26.§ (6) bekezdés értelmében az Ajánlati dokumentációban megadott mikrobusszal 

egyenértékű árut is megajánlhat, de Ajánlattevőnek ajánlatában megadott mikrobusz 

egyenértékűségét megfelelő dokumentumok benyújtásával igazolnia kell.  

 

 

Több helyre piros háttérrel írtam, mert nem tudtam az adatokat. Az MVH-

s határozat kellene, mert abban vannak azok az adatok, amelyek 

kellenének. Ha ezeket megkapom, azonnl, még aznap indíthatom az 

eljárást. 

Az oldalszámozást majd a végleges formátumon készítem el. 

 

 

http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-0000099000006KOH
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Összesített ártábla 

 

Elvárásoknak megfelelő 

gépjármű ajánlati ára 

Menny. Lista ár 

Nettó Ft  

Ajánlati ár 

Nettó Ft 

Bruttó vétel ár 

Áfá-val növelt Ft 

Volkswagen Transporter Kom-

bi HT, BMT 2.0 CR TDi 4 

ajtós (B) 114 LE. 

falugondnokibusz a 103/2013. 

(XI. 8.) VM rendelet 3. 

mellékletben részletezett minimá-

lis műszaki, szakmai elvárásokkal  

Gépkód: 71110488 

 

 

 

1 Db. 

   

A fentieken kívül vállalt kie-

gészítő műszaki paraméter/ 

felszereltség megnevezése 

 

Db. 

 

Lista ár 

Nettó Ft  

 

Ajánlati ár 

Nettó Ft 

 

Bruttó vétel ár 

Áfá-val növelt Ft 

      

     

     

     

     

******     
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A vállalt kiegészítő műszaki felszereltségekkel számított Volkswagen Transporter Kom-bi RT, 

2.0 CR TDi 4 ajtós (A) falugondnokibusz összértéke: …………,- nettó Ft. Ezt az értéket kell 

szerepeltetni az 1. sz. melléklet Felolvasó lap 1, sz. bírálati résszempontként. 

****** a sorok száma szükségszerűen növelhető 

A részletes árlistához csatolom a megajánlott gépjármű fényképét és termékleírást! 

Jelen részletes árajánlatot a KéthelyKözségi Önkormányzat által kiírt, a 103/2013. (XI. 8.) VM 

rendelet alapján a vidéki gazdaság és Lajosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése jogcím 

keretében Falugondnokibusz beszerzése Kéthelyon címmel megvalósításra kerülő, 

XXXXXXXXXXXX Támogatási határozat számú projektjének keretében  

Falugondnokibusz beszerzése Kéthelyon 

tárgyú közbeszerzési eljárásban, a benyújtott ajánlat részeként teszem. 

 

………………….., ……, év ……. hónap ….. nap 

             ……………………………………………….. 

               cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

                      meghatalmazott képviselő aláírása 
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