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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL, BENYÚJTÁSÁVAL 

ÉS ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 

 

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

 

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az általa használt egyes fogalmakkal kapcsolatban – azok 

egyértelműsítése érdekében – az alábbiakat érti. 

 

1) Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

2) Art.: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

3) Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű aláírást fogadja el. Ajánlatkérő a cégszerű 

aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az adott dokumentum aláírására a 

cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott. 

4) Ajánlattevő általi felelős fordítás: felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely 

tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti 

szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az 

ajánlattevő a felelős. 

5) Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások 

kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 

6) Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 

7) Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 

teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

8) Címke: olyan dokumentum, bizonyítvány vagy tanúsítvány, amely igazolja, hogy az adott építmény, termék, 

szolgáltatás, folyamat vagy eljárás megfelel bizonyos követelményeknek. 

 

AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 

1) A tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, 

önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan 

kialakított eljárási szabályok az eljárást megindító felhívásban kerültek rögzítésre. 

2) Tárgyi eljárás feltételes közbeszerzés! Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be az „Osztatlan 

földtulajdon kimérésnek költségei” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi keret terhére az eljárás 

tárgyát képező árubeszerzés megvalósítása érdekében. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem 

fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt 

az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.  
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3) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a www.bkmkh.hu honlapon (KÖZBESZERZÉSEK menüpont alatt) 

korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi a gazdasági szereplők részére. A Kbt. 57. 

§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az 

ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyről a közbeszerzési dokumentumok 

részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére – az eljárást megindító felhívás I.1.) pontjában 

megadott e-mail címre - történő haladéktalan visszaküldésével nyilatkozni kell. Az eljárásban való részvétel 

feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása.  

A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről szóló regisztrációs lapot a letöltéstől számítva haladéktalanul 

vissza kell küldeni, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást a 

közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplőnek elektronikusan megküldhesse! A gazdasági 

szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg a letöltésről szóló 

visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatást és ez esetben 

a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérésre adott válaszról.  

Amennyiben a regisztrációs lap az ajánlattételi határidő lejártáig nem kerül ajánlatkérő részére 

megküldésre/átadásra (azaz a beérkezés, az ajánlatkérő általi átvétel időpontja későbbi, mint az ajánlattételi 

határidő), az ajánlat érvénytelen.   

4) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen útmutató kiadásával ajánlatkérőnek nem célja az eljárást 

megindító felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre 

tekintettel az útmutató kizárólag a felhívással, a további közbeszerzési dokumentumokkal és a vonatkozó 

jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.-vel) összhangban értelmezendő. 

5) Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a felhívásban és a további 

közbeszerzési dokumentumokban tett előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a műszaki leírásban és a 

szerződéses feltételekben tett előírásokat.  

6) A közbeszerzési dokumentumok iratmintákat tartalmaznak annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt 

megkönnyítse az Ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő nem teszi kötelezővé 

az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasoljuk az 

ajánlattevőnek, hogy az iratminták helyességét minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő az 

iratminta mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes 

dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. A rendelkezésre bocsátott iratminták kitöltése és 

benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is 

elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály 

által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására. 

7) Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez – különösen a műszaki illetve szakmai alkalmasság 

körében – szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához 

szükséges tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa. 

8) A kért információk benyújtásáért Ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye az ajánlat 

érvénytelenségét vonhatja maga után. 

9) Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerint az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia 

az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az adott eljárásban 

előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a 

továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban 

előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy 

a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis 

nyilatkozat), amennyiben 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság 

fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, 

és 

http://www.bkmkh.hu/
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ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott 

helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa 

szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg. 

10) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés 

megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az 

ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (2)-(4) bekezdések). 

11) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok 

alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került 

kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a 

szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás 

becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős magyar 

fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 

nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz 

csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.  

A Kbt. 47. § (2) bekezdésére tekintettel, ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum 

benyújtását írja elő, a dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. 

12) A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő megbizonyosodott a felhívásban és 

dokumentációban megadott, illetve a szerződés-tervezetből ésszerűen következő feladatokra vonatkozó 

szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden a 

dokumentációban, valamint az ennek részét képező szerződés tervezetben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami 

a munka elvégzéséhez szükséges. 

13) A dokumentációban szereplő szerződés-tervezetet nem kell kitölteni, sem az ajánlathoz csatolni. 

A Kbt. 36. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban a) nem tehet másik 

ajánlatot más ajánlattevővel közösen,  

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja. 

 

 

A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

 

1) Az eljárást megindító felhívásban valamint a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban 

kiegészítő (értelmező) tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő (aki az adott beszerzési eljárásban ajánlattevő 

lehet) kiegészítő információért fordulhat az ajánlatkérőhöz.  

2) Az ajánlattevőknek kiegészítő tájékoztatás iránti igényeiket (kérdéseiket) írásban kell benyújtaniuk (személyesen, 

fax útján, levélben vagy e-mail útján*) az eljárást megindító felhívás I.1.) pontjában megadott 

helyen/faxszámon/címen, vagy e-mail címen.  

Az egyéb helyen benyújtott vagy más faxszámra/címre megküldött kérdést ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Az 

ajánlattevő felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz. 

*  Kizárólag e-mail útján történő megküldés esetében csak akkor számít a kérdés megérkezettnek, ha 

 az üzenet az Ajánlatkérő címére megjeleníthető/olvasható formában megérkezik, és 

 az üzenet mellékletében szkennelt (cégszerűen aláírt) formában szerepel a kérdés.  

3) A válaszok elkészítésének megkönnyítése érdekében Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy kérdés(eke)t, a kérdés 

feltételére irányadó határidő lejártáig  lehetőség szerint elektronikusan (szerkeszthető formátumban pl: MS Word) 

is szíveskedjenek továbbítani az eljárást megindító felhívás I.1) pontjában megjelölt e-mail címre, az elektronikus 

levél tárgyában feltüntetve az eljárás megnevezését. 
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4) A fax és az elektronikus elérhetőségek üzemszerű működésének biztosításáért, illetve postai út esetén az átvétel 

biztosításáért kizárólag az Ajánlattevő felel, amennyiben pl.: vevőoldali hiba okán a tájékoztatást Ajánlatkérő nem 

tudja megadni a Kbt.-ben magadott módon, úgy késedelem esetén erre történő hivatkozást Ajánlatkérő nem fogad 

el. 

5) Elektronikus út (e-mail) esetében: Ajánlatkérő nem tud garanciát vállalni, hogy a megküldött dokumentum(ok) 

számítástechnikailag kompatibilisek-e (ideértve, ha a rendszer a továbbított üzenetet spam-ként kezeli) a vevő 

oldallal, Ajánlatkérő csak a megküldés megtörténtéért szavatol. 

6) Mind az Ajánlattevők által megküldött kérdések, mind Ajánlatkérő által adott válaszok esetén, az elektronikus 

(szerkeszthető) formátum és a nyomtatott (cégszerűen aláírt) formátum esetleges eltérésekor a nyomtatott 

formátumot kell figyelembe venni. 

7) A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatos levelezésnél ajánlatkérő a regisztrációs lapon megadott kapcsolattartási 

adatokat veszi figyelembe. 

8) Ajánlatkérő fenntartja annak a jogát, hogy bizonyos kérdéscsoportokat a következetes válaszadás, nyomon 

követhetőség és megfelelő tájékoztatás érdekében együtt válaszoljon meg. 

9) A kiegészítő tájékoztatásra egyebekben a Kbt. 56. § (1)-(7) bekezdésében, illetve 114. § (6) bekezdésében 

foglaltak az irányadóak. 

 

AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK 

 

1) A közbeszerzési dokumentumok átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő 

összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlatért ellenérték nem 

igényelhető. 

2) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben, az ajánlatot 

Ajánlatkérőnek a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint öt évig meg kell őriznie. 

 

AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA 

 

1) Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség beálltáig - az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával - visszavonhatja 

az ajánlatát. (Kbt. 53.§ (8) bekezdés) 

2) Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. Ebben az 

esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni. (Kbt. 55.§ (7) bekezdés) 

3) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat – tekintettel a Kbt. 46. § (2) bekezdésre – sem részekben, sem egészében nem 

tudja visszaszolgáltatni.  

 

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

 

1) Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők 

értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás 

kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a 

közös ajánlattevő képviselőjének küldi meg. A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti 

kommunikációt megfelelően rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, 

valamennyi közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében az 

ajánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit. 
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2) A Kbt. 35. §- értelmében több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők vagy 

részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében 

eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden 

nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a 

szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági 

szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 

3) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési 

kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.  

A közös ajánlattevők megállapodása egyebekben akkor fogadható el, ha 

- tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését, 

- tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül 

jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban 

és az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, 

- tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a 

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért, 

- tartalmazza, hogy a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további 

feltételtől vagy időponttól; 

- tartalmazza, hogy hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági jóváhagyástól, 

továbbá 

- tartalmazza, hogy a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba lép. 

 

AZ AJÁNLATADÁS ALAPJA 

 

1) Az Ajánlat elkészítésének alapját a közbeszerzési dokumentumok kell, hogy képezzék. Az Ajánlatkérő 

részajánlat tételre lehetőséget NEM biztosít. Az ajánlat az Ajánlatkérő által ajánlattétel céljára kibocsátott 

közbeszerzési dokumentumokban és annak műszaki mellékleteiben leírt árubeszerzés egészére kell, hogy 

vonatkozzék, és annak megfelelően teljesítendő. 

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékekre vonatkozóan kell ajánlatot adni. Az ajánlati 

árnak a műszaki leírásban meghatározott műszaki megoldásra kell vonatkoznia.  

2) Kereskedelmi és szakmai ajánlat 

Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokkal átadott műszaki leírás alapján kell az ajánlati árát 

kialakítani, melynek fix összegűnek és teljes körűnek kell lennie, vagyis Ajánlattevő semmilyen formában és 

semmilyen hivatkozással nem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot, illetve az ajánlatának minden ajánlattevői 

kifizetési igényt magába kell foglalnia. 

 A kért ellenszolgáltatást Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok részét képező Felolvasólapon, 

az ott meghatározott formában és módon kell megadnia magyar forintban (HUF).  

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy az ajánlati árat oly módon kell meghatározni, hogy az tartalmazza  

- a gépkocsi vételárát, a regisztrációs adóval együtt 

- legalább 7 év vagy 160.000 km garancia biztosítását (A gyári garancia az első forgalomba helyezéstől 

számítva 7 évig vagy legfeljebb 160.000 km futásteljesítményig érvényes, amelyik az előbbiek közül 

először bekövetkezik a regisztrációs kártyán megadott garanciális időtartam kezdetétől számítva.) 

Az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a teljesítés időtartama alatt bekövetkező esetleges árváltozásokra, és 

tartalmaznia kell mindazon költségeket, melyek a felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban 

rögzítettek betartásához, valamint a közbeszerzési eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai 

szokások szerint a kifogástalan és a hatályos jogszabályoknak megfelelő teljesítéshez kapcsolódó tevékenység 

ellátásához és a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek.  



7 

 

Az ajánlati ár mellett a további értékelési részszempontokra (minőségi szempontok) vonatkozó ajánlatát 

szintén a Felolvasólapon kell az Ajánlattevőnek megadnia az eljárást megindító felhívásban előírt módon. 

 

AZ AJÁNLATOK BONTÁSÁNAK RÖVID BEMUTATÁSA 

 

1) Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést, illetve a bontási eljárásra meghívást nem kapnak, arra a 

felhívásban foglaltak az irányadók. A bontáson megjelent ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy 

jelenléti ívet írnak alá. 

2) Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdése előtt – döntése szerint – ismertetheti a szerződés teljesítéséhez 

rendelkezésre álló fedezet összegét. 

3) Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint 

azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek. 

4) Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a 

bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. 

5) A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az összes - beleértve az 

elkésett – ajánlattevőnek megküldeni. 

 

AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATÁNAK FOLYAMATA, AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSE 

 

A Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok 

megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

A Kbt. 69. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy 

van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági 

követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles a Kbt. 67. § 

(1) bekezdése szerinti „saját” nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét 

ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. A 67. § (1) bekezdése szerinti 

nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági 

követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles 

megadni. 

Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, az 

Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas 

adatbázisok adatait is. 

A Kbt. 69. (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az eljárást megindító 

felhívásban megadott értékelési szempontok szerint értékeli. 

 

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra 

figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az 

alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében 

a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek 

csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által 

ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott 

igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, 

kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások 

benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja 

fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az 

ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 
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Ha a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést 

követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül 

hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a (4) bekezdés 

szerint az igazolások benyújtására.  

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az 

alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében a Kbt.-ben 

és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. 

A Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy 

a (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott 

számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben 

csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően 

őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés 

módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított 

sorrendje nem változik. 

Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának 

valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy 

nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásokat. 

 

A SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA 

 

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével az eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezés megküldését követően 

felveszi a kapcsolatot a szerződéskötéshez szükséges további teendők és információk megadása érdekében. A 

szerződéskötés kapcsán a Kbt. 131. § (1) – (9) bekezdésében foglaltak is irányadók. 

 

 

A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS 

 

A Kbt. 73 § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és 

elérhetőségét, amelyektől az Ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon 

követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 

 

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.  

Tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390,  

E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Munkafelügyeleti Főosztály 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 

Fax: (06 1) 795-0884 

Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Levélcím: 1024 Budapest, Margit krt. 85. 

Telefon: (1) 336 - 7843  

FAX: 336 – 7445 

E-mail: ebh@ebh.gov.hu 

Honlap: www.egyenlobanasmod.hu 

   

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 

Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675. 

Telefon: +36 1 224 9100 

mailto:tisztifoorvos@oth.antsz.hu
mailto:munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
mailto:ebh@ebh.gov.hu
http://www.egyenlobanasmod.hu/
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Fax: +36 1 224 9163 

E-mail: orszagos@zoldhatosag.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 

Telefon: 1/301-2900 

Fax: 1/301-2903 

http://www.mbfh.hu/hu 

 

 

AZ AJÁNLAT ÖSSZETÉTELE, AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 

 

1) Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell legalább feltüntetni: 

1. ajánlattevő neve és címe; 

2. a közbeszerzés tárgyának megnevezése; 

 

2) Tartalomjegyzék (oldalszámokkal) 

 

3)  Regisztrációs lap másolati példánya 

 

4) Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján) 1. számú melléklet 

 

5) Szakmai ajánlat - A megajánlott gépjármű(vek)re vonatkozó műszaki árajánlat, cégszerűen aláírva, olyan 

részletességgel, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az előírt műszaki tartalom és felszereltség megléte, 

valamint a gyár által megadott vegyes átlagfogyasztás. 

 

6)Ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feltételeire, a Szerződés megkötésére és teljesítésére, 

valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Kbt. 66. § (2) bekezdés) 2. számú melléklet 

 

7)Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 66. § (4) bekezdés). 3. számú melléklet 

 

8) Az ajánlattevő nyilatkozatai alvállalkozókról: Kbt. 66.§ (6) bekezdés alapján 4. számú melléklet  

A „nemleges tartalmú” nyilatkozatok is benyújtandók. 

9)  Ajánlattevő Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdése szerinti nyilatkozata  

 

9.A) Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá 5. 

számú melléklet*. 

 

9.B) Az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az alábbiak szerint kell igazolnia: 

 

 

 Igazolási mód* 

 

Kbt. 62. § (1) bekezdés  k) 

pontra vonatkozóan 

kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan 

társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy 

amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre 

jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 

évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) 

pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 

tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 

nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 

pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti 

tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; 6. 

mailto:orszagos@zoldhatosag.hu
http://www.mbfh.hu/hu
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számú melléklet 

 

9.C) Ajánlattevő részéről egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozat (Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint) arról, hogy 

a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet. 7. számú melléklet 

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók 

megnevezését. 

 

10) Műszaki-szakmai alkalmassági igazolása 

Ajánlattevő nyilatkozata, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek. 

8. számú melléklet 

 

11) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 

szereplő azon cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírás minta) egyszerű másolatát, akik az ajánlatot, vagy abban szereplő valamely dokumentumot aláírták, szignálták. 

Amennyiben az ajánlatot vagy valamely dokumentumot meghatalmazott személy írja alá, úgy a meghatalmazás is 

csatolandó. 

 

12) Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz 

csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolás is [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben nincs folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárás, erről az ajánlattevőnek külön nyilatkozatot nem kell csatolnia! 

 

13) Ajánlattevő Kbt. 44.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely információk – üzleti titkok – 

nyilvánosságra hozatalát tiltja meg. Amennyiben az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz, erről az ajánlattevőnek külön 

nyilatkozatot nem kell csatolnia! 
 

 Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, külön fejezetben (közvetlenül a nyilatkozat 

után, az ajánlat legvégén) kell elhelyezni. 

Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen 

alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna 

számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az 

általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

 

14)Ajánlattevő nyilatkozata az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági szereplőről. 

A nyilatkozatot abban az esetben kell kitölteni, ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más 

szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni! 9. számú melléklet 

 

Az iratokat lehetőség szerint a fenti sorrendben csoportosítva, közvetlenül egymást követően kell az ajánlatban 

elhelyezni. 
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II. REGISZTRÁCIÓS LAP 

 

 

Regisztrációs lap 

(A dokumentáció letöltését követően haladéktalanul Ajánlatkérő részére megküldendő!) 

a 

„5 darab PICK-UP haszongépjármű beszerzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

(egy példányban elegendő benyújtani!) 

 

A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai: 

Neve:  

Kapcsolattartó személy neve:  

Címe:  

Telefonszáma:  

Telefaxszáma:  

E-mail címe:  

Kitöltve és cégszerűen aláírva haladéktalanul meg kell küldeni a +3676-998-346 telefax számra vagy a 

kozbeszerzes@bacs.gov.hu e-mail címre, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig! 

 

 

Kelt………………………., 2017. év …………………. hó ….. napján. 

 

 

 
……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:kozbeszerzes@bacs.gov.hu
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III. AJÁNLOTT  IRATMINTÁK 

 

 

Az ajánlattevő ajánlatában tett nyilatkozatai, igazolásai vonatkozásában a mellékelt mintáktól eltérő formátumú 

nyilatkozatot is adhat, azonban a nyilatkozatok, igazolások tartalmának meg kell felelnie a Kbt., illetve a végrehajtási 

rendeletek előírásainak. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben bármely az Ajánlatkérő által adott ajánlott minta adminisztratív 

(nem megfelelő hivatkozás, stb.) elírást tartalmaz, úgy az nem mentesíti ajánlattevőt az alól, hogy a Kbt-nek, illetve a 

vonatkozó végrehajtási rendeleteknek mindenben megfelelő nyilatkozatot tegyen. 

 

Az ajánlott minták felhasználása önmagában nem helyettesíti mindazon egyéb (további) előírt nyilatkozat, irat vagy 

dokumentum csatolási kötelezettségét, amelyet a Kbt., a vonatkozó végrehajtási rendeletek vagy a felhívás és bármely 

közbeszerzési dokumentum egyebekben előír.  

 

 

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről KÜLÖN csatolni kell az ajánlathoz, 

vagy a közös ajánlattevők képviseletében tett nyilatkozat esetében a nyilatkozatnak egyértelműen (felsorolás 

szerűen is) tartalmaznia kell valamennyi közös ajánlattevő megjelölését (nevét, székhelyét), nem elegendő, ha a 

kijelölt képviselő szervezet csak a maga nevében teszi a nyilatkozatot!  
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1. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP  

a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján 

„5 darab PICK-UP haszongépjármű beszerzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

1.  

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  

Ajánlattevő adószáma:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő telefax száma:  

Ajánlattevő e-mail címe:  

 

2.  

Kapcsolattartó  neve:*   

Kapcsolattartó címe:  

Kapcsolattartó telefon száma:  

Kapcsolattartó telefax száma:  

Kapcsolattartó e-mail címe:  

 

-- A közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő adatát meg kell adni egymást követően – 

Értékelési részszempont Ajánlat 

1. részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft/haszongépjármű) nettó ....................... Ft/haszongépjármű 

2. részszempont: A gyártó által megadott vegyes 

átlagfogyasztás (l/100km) 
.............. l/100 km 

3. részszempont: A gyártó által megadott vegyes szén-dioxid 

kibocsátás (g/km) 
.................... g/km 

 

 

 

 

 

Kelt………………………., 2017. év …………………. hó ….. napján. 

 

 

 
……………………………… 

 cégszerű aláírás 
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2. számú melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐI  NYILATKOZAT 

a Kbt. 66 § (2) bekezdése szerint 

 

„5 darab PICK-UP haszongépjármű beszerzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

1) Alulírott………................., mint a(z)…………..….….................. (székhely:…………………….……), ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük az „5 darab 

PICK-UP haszongépjármű beszerzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére” tárgyú közbeszerzési 

eljárást megindító felhívását és a további közbeszerzési dokumentumokat, beleértve az esetlegesen kibocsátott 

kiegészítéseket és módosításokat, valamint az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokat, továbbá a szerződéstervezetet, 

elfogadjuk az azokban megfogalmazott feltételeket. 

2) Amennyiben ajánlatunkat elfogadják, kötelezettséget vállalunk az Ajánlatkérővel a szerződés megkötésére és 

teljesítésére, a Felolvasólapon és az ajánlatunkban megjelölt ellenszolgáltatásért. 

3) Kijelentjük, hogy ajánlatunkat az eljárást megindító felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk. 

 

 

Kelt………………………., 2017. év …………………. hó ….. napján. 

 

 

 
……………………………… 

 cégszerű aláírás 
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3. számú melléklet  

 

NYILATKOZAT  

a Kbt. 66 § (4) bekezdése szerint 

 

„5 darab PICK-UP haszongépjármű beszerzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

n  y  i  l  a  t  k  o  z  o  m  

 

 

hogy a(z) ………………………………………………………………………………  ajánlattevő 

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. XXXIV. törvény (Kkvtv.) 2-3. §-ai 

értelmében: 

 

- kisvállalkozásnak minősül* 

 

- középvállalkozásnak minősül* 

 

- mikrovállalkozásnak minősül* 

 

- nem minősül kis/közép/mikro vállalkozásnak * 

 

 

 

 

Kelt………………………., 2017. év …………………. hó ….. napján. 

 

 

 
……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről KÜLÖN kell csatolni az ajánlathoz! 

* A megfelelő aláhúzandó!   
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4. számú melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT  

alvállalkozó bevonásáról 

 

(Ajánlattevő részéről a Kbt. 66.§ (6) bekezdésre figyelemmel) 

„5 darab PICK-UP haszongépjármű beszerzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az 

„5 darab haszongépjármű beszerzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére” tárgyban megindított 

közbeszerzési eljárásban cégünk nyertessége esetén a teljesítésbe a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint, 

alvállalkozó(ka)t: 

 

A) nem kíván igénybe venni * 
 

B) igénybe kíván venni az alábbi az alábbiak szerint*: 

 

 

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni 

Az e részek tekintetében igénybe venni 

kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozó(k) megnevezése 

  

  

  

 

 

Kelt………………………., 2017. év …………………. hó ….. napján. 

 

 
……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

 

*A megfelelő rész értelemszerűen aláhúzandó vagy a nem megfelelő törlendő, illetve a táblázat kitöltendő(adott 

esetben)! 

 

A nyilatkozatot értelemszerűen kitöltve akkor is csatolni kell az ajánlat részeként, ha alvállalkozó igénybevételére 

nem fog sor kerülni. Ebben az esetben a nyilatkozatban a nemleges választ kell szerepeltetni. 

 

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot mindenegyes ajánlattevő részéről KÜLÖN kell csatolni az ajánlathoz! 
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5. számú melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐI  NYILATKOZAT 

a kizáró okok tekintetében  

„5 darab PICK-UP haszongépjármű beszerzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

Alulírott………................., mint a(z)…………..….….. (székhely:…………………….……), cégjegyzésre jogosult 

képviselője az „5 darab PICK-UP haszongépjármű beszerzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

részére” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében büntetőjogi felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m 

hogy a(z) ..…………………………………….. (cég megnevezése) 

 

mint ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint 

megadott részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatunkat az ajánlat részeként csatoljuk. 

 

 

Kelt………………………., 2017. év …………………. hó ….. napján. 

 

 
……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot mindenegyes ajánlattevő részéről KÜLÖN kell csatolni az ajánlathoz!  
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6. számú melléklet 

 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpont vonatkozásában  

„5 darab PICK-UP haszongépjármű beszerzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

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

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában, az „5 darab haszongépjármű beszerzése a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal részére” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m  

 

* 1. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

 

* 2. Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, erre tekintettel 

nyilatkozunk, hogy társaságunkban az alábbi – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja ** szerint definiált  

– tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek): 

 

Név Állandó lakhely 

  

  

 

* 3. Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-

rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa nincsen. 

 

 

Kelt………………………., 2017. év …………………. hó ….. napján. 

 

 
……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot mindenegyes ajánlattevő részéről KÜLÖN kell csatolni az ajánlathoz! 

 

 

 

* Csak a megfelelő rész (1. vagy 2. vagy 3. pont) aláhúzandó, vagy a nem megfelelő törlendő!  

 

** A 2. pont esetében csak természetes személy adható meg, cég (jogi személy) nem 
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7. számú melléklet 
 

AJÁNLATTEVŐI  NYILATKOZAT 

a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint  

 

 (Az ajánlattevő részéről) 

„5 darab PICK-UP haszongépjármű beszerzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

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

jogosult képviselője az „5 darab PICK-UP haszongépjármű beszerzése a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal részére” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében büntetőjogi felelősségem tudatában     

 

n y i l a t k o z o m, 

 

 

hogy cégünk nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti 

kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. 

 

 

 

Kelt………………………., 2017. év …………………. hó ….. napján. 

 

 
……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot mindenegyes ajánlattevő részéről KÜLÖN kell csatolni az ajánlathoz! 
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8. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

a műszaki és szakmai alkalmasság igazolásáról  

 „5 darab PICK-UP haszongépjármű beszerzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

  

Alulírott………....................., mint a(z)……….……...…..  (székhely:…………………….…) cégjegyzésre jogosult 

képviselője nyilatkozom, hogy a …………………………..…. ajánlattevő / alkalmasság igazolásában résztvevő 

szervezet* megfelel az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek az alábbiak szerint:  

Jelen közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításai az 

alábbiak voltak:* 

Teljesítés dátuma: 

(kezdő és befejező 

időpont, év hónap 

nap pontossággal) 

A szerződést 

kötő másik fél 

megnevezése és 

kapcsolattartó 

elérhetőségének 

feltüntetése: 

Új, összkerékhajtású 

haszongépjármű 

értékesítése (pontos típus 

és darabszám 

feltüntetésével):: 

A teljesítés az 

előírásoknak és a 

szerződésnek 

megfelelően 

történt-e (IGEN / 

NEM)? 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

* A sorok száma bővíthető!  

 

 

Jelen nyilatkozatot az „5 darab PICK-UP haszongépjármű beszerzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk részeként tettük. 

 

 

 

Kelt………………………., 2017. év …………………. hó ….. napján. 

 

 
……………………………… 

 cégszerű aláírás 
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9. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében 

 

„5 darab PICK-UP haszongépjármű beszerzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

(A nyilatkozatot abban az esetben kell kitölteni, ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más 

szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni!) 

 

 

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

jogosult képviselője, mint ajánlattevő az „5 darab PICK-UP haszongépjármű beszerzése a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem és nyilatkozom, hogy az 

- az általam képviselt társaság az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitására 

támaszkodva felel meg, 

 

- az ajánlattételi felhívás azon pontjának megjelölése, amelynek más szervezet/személy kapacitására támaszkodva 

kívánunk megfelelni: ……………..  

 

- a fenti pontban meghatározott alkalmassági feltétel, amelynek más szervezet/személy kapacitására támaszkodva 

kívánunk megfelelni: …………………………………………… 

 

- a kapacitást biztosító szervezet vagy személy megnevezése: 

Név:  

Cím:  

Cégjegyzékszám/ Egyéni 

vállalkozói nyilvántartási 

szám: 

 

Adószám:  

 

 

 

Kelt………………………., 2017. év …………………. hó ….. napján. 

 

 
……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

 

A fentieken túl csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt! 
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IV. SZERZŐDÉSTERVEZET 
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS  

(tervezet) 

[   *  gépjárművenként külön-külön kerül megkötésre nyertes ajánlattevővel  ] 

 

Amely köttetett egyrészről a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Székhely:    6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

Képviseli:    Kovács Ernő kormánymegbízott 

Adószám:     15789257-2-03 

Alapító okiratszám:   TER-2/211/48/2015. 

Törzskönyvi azonosító szám:  789257 

Statisztikai számjel:   15789257-8411-312-03 

Számlavezető pénzintézet:  Magyar Államkincstár 

Bankszámlaszám:    10025004-00299657-00000000 

Telefon: +36-76/513-713 

Telefax: +36-76/513-703  

 

továbbiakban, mint Vevő, 

 

másrészről a  

Székhely:      

Képviseli:      

Cégjegyzékszám:    

Adószám:     

Bankszámlaszám:    

Számlavezető pénzintézet:   

Telefon:       

Telefax:       

E-mail:      

továbbiakban, mint Eladó 

 

együttesen: Felek - továbbiakban: Felek - között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek és tartalom mellett: 

 

I. Előzmények 

 

Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. §-a 

szerinti, nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást folytatott le „5 darab PICK-UP haszongépjármű 

beszerzése a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére” tárgyában. Eladó, mint ajánlattevő az eljárásban a 

törvényes feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be. Az közbeszerzési eljárás eredményeként Eladó 

került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre az eljárás eredményéről szóló összegezés tanúsága szerint. Jelen 

szerződés 1. számú mellékletét képezi a közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 

dokumentumok, 2. számú mellékletét Eladó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata. 

 

II. A szerződés tárgya, hatálybalépése, teljesítési határidő, teljesítésigazolás 

 

Jelen visszterhes szerződés alapján Eladó az alábbiakban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező gépkocsi 

tulajdonjogának és birtokának Vevő részére történő átruházására, továbbá a II.3. pontban meghatározott kapcsolódó 

szolgáltatások nyújtására köteles. Feltételes közbeszerzés! Ajánlatkérő a megkötendő szerződés 

finanszírozására támogatási igényt nyújtott be az „Osztatlan közös földtulajdon kimérésének költségei” 

elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2017. évi keret terhére, ezért a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján az 

eljárás eredményeként kötendő szerződés addig nem lép hatályba, amíg a támogatást ajánlatkérő el nem 

nyerte. 

1.1. Alapadatok: 
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FORGALMI RENDSZÁM: JÁRMŰ GYÁRTMÁNYA, TÍPUSA: 

ALVÁZSZÁM: FORGALMI ENGEDÉLY SZÁMA: 

MOTORSZÁM: TÖRZSKÖNYV SZÁMA: 

Felek megállapodnak, hogy a birtokbaadásáról írásos jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv a szerződés 

3. sz. mellékletét képezi. 

1.2. A részletes specifikációkat a Közbeszerzési dokumentumokban található Műszaki Leírás tartalmazza. 

2. Eladó a gépkocsikat per-, igény és tehermentesen köteles Vevő tulajdonába és birtokába adni. 

3. Eladó köteles elvégezni az alábbi kapcsolódó szolgáltatásokat: 

Forgalomba helyezést az ehhez szükséges valamennyi szolgáltatás elvégzésével. Vevő az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja személyes illetékmentességben részesül a vagyonszerzési illeték 

tekintetében. A kapcsolódó szolgáltatások elvégzéséhez szükség van Vevő – a jelen szerződésben foglaltakkal nem 

ellentétes – nyilatkozatára vagy az általa kiállított meghatalmazásra, így Vevő a szükséges nyilatkozatot, 

meghatalmazást Eladó kérésére haladéktalanul kiállítja. Eladó köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges 

valamennyi – jelen szerződésben vagy Közbeszerzési Eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai szokások 

szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó – tevékenység ellátására. 

 

4. Amennyiben a teljesítés során a Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül 

fel, úgy Eladó köteles vevőt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően eljárni.  

 

5. Teljesítési határidő:  

A szerződés megkötésétől számított 30 nap. Eladónak ezen időtartamon belüli időpontra kell lehetővé tenni a 

gépkocsi Vevő általi birtokbavételét.  

 

6. Akadályközlés: 

Eladó köteles Vevőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről 

haladéktalanul értesíteni, amely a kötelezettségei szerződésszerű elvégzését veszélyezteti (akadályközlő levél). Az 

akadályközlő levél a szerződés szerinti teljesítési határidőt automatikusan nem módosítja, a Vevő késedelmes 

teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő 

kárért Eladó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése 

céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében. 

 

7 .  Teljesítés helye: Eladó telephelye 

 

8. A gépkocsik birtokbaadása: 

Eladó a birtokbaadás tervezett időpontjáról legalább 3 munkanappal megelőzően írásban tájékoztatja Vevőt. Eladó 

köteles úgy időzíteni a birtokbaadás időpontját, hogy arra munkanapokon 08:00 és 12:00 óra között kerüljön sor. A 

gépkocsik birtokbaadása Eladó telephelyén történik. 

 

9. Ellenőrzés: 

Vevő jogosult Eladónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét, különösen a 

szerződés teljesítésére vonatkozó Kbt-ben meghatározott szabályok teljesülését önállóan vagy megbízólevéllel 

ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy Eladó teljesítését Vevő ez irányú tevékenysége ne 

akadályozza. Nem minősül az ellenőrzési jog gyakorlása akadályozónak, ha a közpénzekkel való felelős 

gazdálkodás elvének szerződés teljesítése során való érvényesítése céljából történik [Kbt. 142. §]. 

Vevő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 142. § (4) bekezdése alapján a Közbeszerzési Hatóság is jogosult a 

szerződés teljesítésére vagy módosítására vonatkozó követelmények teljesülését ellenőrizni. 

 

10. A teljesítésigazolás kiállítása: 

A jelen szerződés szerinti kötelezettségekkel kapcsolatos teljesítés igazolására Vevő részéről Kovács Ernő 

kormánymegbízott jogosult. Felek hangsúlyozzák, hogy Vevő nem minősül szakvállalatnak a szerződés tárgya 

vonatkozásában, ezért Vevőtől nem elvárható, hogy észlelje a hozzá nem értő által fel nem ismerhető hibákat, vagy, 

hogy az észlelt hibákat, hiányosságokat teljes szakszerűséggel és pontossággal megjelölje.  
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III. A SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK 

 

1. Az ellenérték tartalmazza Eladó jelen szerződés teljesítése során felmerülő mindennemű költségét és egyéb 

kiadását, ezért Eladó Vevővel szemben további költség,- és díjigénnyel semmilyen jogcímen nem élhet. 

 

2. Az ellenérték összege: 

2.1. A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező ellenérték (vételár) teljes összege az 1.1. pont szerinti 

gépkocsi vonatkozásában: ..............………………………… Ft,- + ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 

……………………………………… Ft. 

2.2. Az ellenérték tartalmazza: 

- a gépkocsi és tartozékai vételárát, a regisztrációs adóval együtt 

- 7 év / 160.000 km garanciát  

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

1. A vételár kifizetésére csak a szerződésszerű teljesítés leigazolását követően kerül sor. Eladó a számlát 

[gépjárművenként elkülönítve] a teljesítésigazolás kiállítását követő 10. napig köteles kibocsátani. A 

végszámlán fel kell tüntetni külön soron a gépkocsi azonosító adatait (márka, típus, alvázszám, motorszám). 

 

2. Eladó az ellenszolgáltatás összegéről, a Vevő által leigazolt teljesítést követően jogosult számlát benyújtani, 

mely a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján átutalással, forintban (HUF) kerülnek kifizetésre a számla 

kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

 

3. A kifizetés a Kbt. 135. § (1),  (6) bekezdései, valamint az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 

36/A. § rendelkezéseinek megfelelően történik. 

 

4. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. 

 

5. Vevő késedelembe esik, amennyiben a teljesítésigazolással ellátott számla kézhezvételétől számított 30 napon 

belül fizetési kötelezettségét nem teljesíti. Vevő fizetési késedelme esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 6:155. §-nak vonatkozó rendelkezései az irányadók.  

 

6. Eladó a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Vevő csak a Eladó által – a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény 167. § (3) bekezdésének megfelelően – kiállított és aláírt számla és teljesítésigazolás birtokában teljesít 

kifizetést.  

 

7. Vevő a hibás, nem szabályosan kiállított számla ellenértékének késedelmes átutalása miatti károkért nem felel. 

 

IV. Kapcsolattartók 

 

Vevő részéről kapcsolattartó: 

 

Név:  Pataki Gábor  

Beosztás:   gépjármű ügyintéző  

Cím:   6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.  

E-mail:    pataki.gabor@bacs.gov.hu  

Tel.: +3630/638-7610 

 

Eladó részéről: 

Név:     

Beosztás:    

Telephely címe:   

E-mail:     

 

V. Szerződésszegés 

 

1. Ha Eladó – olyan okból, amelyért felelős – a szerződésben rögzített feladatait késedelmesen teljesíti, Vevő 

késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke az adott gépjárműre eső szerződéses nettó ellenszolgáltatás 1%-a 

naponta. 

mailto:pataki.gabor@bacs.gov.hu
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2. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja az adott gépjárműre eső szerződéses nettó 

ellenszolgáltatás 10%-át, azaz a késedelemmel érintett napok száma eléri vagy meghaladja a 10 napot, a Vevő 

jogosult a szerződést – az adott gépjármű vonatkozásában – azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért 

követelni. 

 

3. Ha a szerződés - olyan okból, amelyért Eladó felelős - teljes egészében meghiúsul, Vevő meghiúsulási kötbérre 

tarthat igényt, melynek mértéke a szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 20%-a. A 2. és 4. pontban 

foglaltakra tekintettel, részleges meghiúsulás esetén, azaz ha a teljesítés csak az egyik gépjármű esetében hiúsul 

meg, úgy a meghiúsulási kötbér mértéke az adott gépjárműre eső szerződéses nettó ellenszolgáltatás 10%-a. 

 

VII. Titoktartás 

 

1. A Szerződés teljesítése keretében a Szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően tudomására jutott bizalmas 

információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára egyik fél sem jogosult, kivéve a Szerződés lényeges tartalmi 

elemeire, azaz a Felek személyére, a Szerződés tárgyára és az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó információkat, 

illetve mindazon rendelkezéseket, amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő. 

 

2. A jelen Szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos, vagy az egymásról, különösen egymás működéséről, 

szervezetéről tudomásukra jutott, birtokukba került információ, illetőleg más módon megismert, nyilvánosan nem 

hozzáférhető minden tény, adat, terv, okirat, dokumentum, eljárás üzleti titoknak minősül, amelynek nyilvánosságra 

hozatala a Felek hivatali, üzleti vagy egyéb érdekeit sértené. 

 

3. Eladó kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény és a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény rendelkezéseinek 

megfelelően jár el.  

 

VIII. Szerződés módosítása, megszűnése 

 

A Szerződés bármely fél kezdeményezésére közös megegyezéssel kizárólag a Kbt. 141. § rendelkezéseivel 

összhangban módosítható. 

 

IX. Korrupcióellenes záradék 

 

1. Eladó jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy nem követ el, nem engedélyez, nem segít elő olyan 

cselekményt; illetve harmadik személyt nem jogosít fel, nem bír rá olyan cselekményre, amely a Felek részéről a 

mindenkor hatályos közélet tisztáságára vonatkozó - különös tekintettel a korrupció ellenes - jogszabályok 

megsértésére irányul, vagy azt eredményezi. Jelen kötelezettség különösképpen a Vevő közszolgálati tisztviselői, 

munkavállalói, megbízottjai,  valamint ezen személyeknek a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény - 

459.§ (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott hozzátartozói, szoros baráti-, ismeretségi-, üzleti-, és egyéb 

kapcsolati köréhez  tartozók számára eszközölt jogellenes kifizetésekre, működésükkel összefüggő jogtalan előny 

nyújtására vonatkozik. 

 

2. Eladó nem ajánlhat fel, nem adhat (illetve erre vonatkozóan nem állapodhat meg) a Vevő megbízásából eljáró 

közszolgálati tisztviselőnek, munkavállalónak, képviselőnek, illetve bármely a Vevő megbízásából eljáró harmadik 

személynek ajándékot, illetve pénzbeli, vagy nem pénzbeli juttatást.  

 

3. Eladó vállalja, hogy nem fogad el a Vevő megbízásából eljáró személytől, ajándékot, pénzbeli, vagy nem 

pénzbeli juttatást.  

 

4. Eladó jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy, amennyiben jelen záradékkal 

érintett szerződés kapcsán folytatott tárgyalások során, a Szerződés megkötésére, illetve a Szerződésben foglaltak 

teljesítésre vonatkozóan a korrupció bármely formájáról vagy annak kísérletéről tudomást szerez, illetve 

amennyiben a korrupció gyanúja felmerül, azonnal értesíteni köteles a Vevőt. 

 

X. Egyéb rendelkezések 

 

1. Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 
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2. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, 

tartalma közérdekből nyilvános adatnak minősül. 

 

3. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése 

szerint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzések és az 

államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződések, illetőleg a gazdálkodó szervezetek számára a központi 

költségvetésből juttatott pénzeszközök felhasználása tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír. 

 

4. Vevő a szerződést a Kbt. 143. § (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel felmondja - ha szükséges olyan 

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

 

a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi 

személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

 

b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi 

személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 

5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 

nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak. 

 

6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt 

haladéktalanul értesíti. 

 

7. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai, a szerződés tárgyára vonatkozó 

hatályos magyar jogszabályok, valamint Feleknek a szerződés megkötése előtti írásbeli nyilatkozatai – különösen a 

közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok – az irányadóak. 

 

8. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket egymás 

között tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben a vita közvetlen egyeztetés útján történő rendezése 

meghiúsul, úgy Felek –hatáskörtől függően- a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

9. Felek a jelen Szerződést – az alulírott helyen és időpontban – elolvasás és közös értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. A jelen Szerződés 4, egymással szó szerint megegyező 

eredeti példányban készült, amelyből aláírás után 2 példány a Vevőt, 2 példány a Eladót illeti meg. 

 

Kecskemét, 2017. …………… hó …… nap  Kecskemét, 2017. …………… hó …… nap 

 

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

      Kovács Ernő                
              kormánymegbízott                   

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal                 

           Vevő                                            Eladó 

 

A kötelezettségvállalást ellenjegyzem. 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

…………………………………… 

Feyér Mónika 
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

Főosztályvezető 

Dátum: 2017.  
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Jogi ellenjegyző: 

 

…………………………......... 

jogtanácsos 

jt. ig. száma:  

Dátum: 2017. 

 

Jelen szerződés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes (külön csatolás nélkül is): 

 

Mellékletek:  

  

BIRTOKBA ADÁSI JEGYZŐKÖNYV 
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V. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 

 

 

 

 

TÍPUS: ÚJ (0 KM-ES) HASZONGÉPJÁRMŰ, PICK-UP KIVITEL (87.04 VÁMTARIFASZÁM) 

 

MEGHAJTÁS: DÍZEL, ÖSSZKERÉKHAJTÁS (KAPCSOLHATÓ) 

 

VÁLTÓ: MANUÁLIS (6 FOKOZATÚ) 

 

KÜLSŐ SZÍN: FEHÉR  

 

KABIN: DUPLA KABIN 

 

ÜLÉSEK SZÁMA: 5 

 

TELJESÍTMÉNY: 160-200 LE 

 

ÖSSZTÖMEG: 3000-3500 KG 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY: EURO 6 

 

TOVÁBBI ELVÁRÁSOK:  

- KOMFORT SZÖVET ÜLÉSEK,  

- KÖZÉPSŐ KÖNYÖKTÁMASZ,  

- GYÁRI FEJEGYSÉG (MP3, BLUETOOTH TELEFONKIHANGOSÍTÓ, USB),  

- TEMPOMAT (KORMÁNYRÓL VEZÉRELHETÔ SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA),  

- KÖDLÁMPA,  

- KLÍMA, 

- NAGYMÉRETŰ TÁROLÓ DOBOZ (LEGALÁBB 1400 MM SZÉLES X 552 MM MÉLY X 531MM 

MAGAS, BIZTONSÁGI ZÁRRAL ZÁRHATÓ), 

- BÉLELT PLATÓ, 

 

- TELJES ÉRTÉKŰ ALUFELNIRE SZERELT PÓTKERÉK. 
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