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BBEEVVEEZZEETTÉÉSS  
 
 
Ön az ajánlatkérő "Gecse kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és 
tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kisbusz beszerzése " tárgyában indított 
közbeszerzési eljárás dokumentációját tartja a kezében. A jelen dokumentáció célja, 
hogy segítséget nyújtsunk az egyértelmű, a felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat elkészítéséhez. 
 
Az ajánlatkérővel közös érdekünk és célunk, hogy a teljesítésre alkalmas ajánlattevők 
ajánlatai érvényesnek minősüljenek, ehhez azonban a felhívásban, a dokumentációban 
és a jogszabályokban foglalt követelményeknek maradéktalanul eleget tevő ajánlat 
benyújtására van szükség az ajánlattevő részéről. 
 
Kérjük a tisztelt ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan a felhívásban, a 
dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el, és 
nyújtsák be, és bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési törvényben 
meghatározott kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével. A felhívásban, a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételek bármelyikének nem 
megfelelő ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) 74-75. §-a alapján érvénytelennek minősülhet. 
 
Balatonfüred, 2015. július 
 
 
 Tisztelettel 
 

Harsányi István sk. 
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

#421. 
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AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATTTTÉÉTTEELLII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS  
 

A jelen közbeszerzési eljárás felhívását az Ajánlatkérő közvetlenül küldte meg az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők részére. 

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció mellett a 
megküldött felhívás és a Kbt., valamint a kapcsolódó rendeletek előírásainak ismerete is 
szükséges az érvényes ajánlattételhez. Ajánlatkérő a jelen dokumentáció elkészítésekor 
nem tűzte célul a Kbt. által meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a 
felhívásban meghatározottak megismétlését. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció 
között ellentmondás van, a felhívás az irányadó. 

 

  
ÚÚTTMMUUTTAATTÓÓ  AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATTOOKK  EELLKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSÉÉVVEELL,,  

BBEENNYYÚÚJJTTÁÁSSÁÁVVAALL  ÉÉSS  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSSÉÉVVEELL  KKAAPPCCSSOOLLAATTBBAANN  
 

II..  FFOOGGAALLOOMMMMEEGGHHAATTÁÁRROOZZÁÁSSOOKK  
 
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az általa használt egyes 
fogalmakkal kapcsolatban – azok egyértelműsítése érdekében – az alábbiakat érti. 

Lebonyolító: a jelen közbeszerzési eljárást a Firmiter Füred Betéti Társaság 

bonyolítja le. 

A Lebonyolító jelen eljárás során használt elérhetőségi adatai: 

Firmiter Füred Betéti Társaság 

Levelezési cím: 8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A  

Telefon: +36 203929305 

Telefax: +36 87341205 

E-mail cím: firmiterbt@upcmail.hu  

1) Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

2) Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

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

4) 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. 

mailto:firmiterbt@upcmail.hu
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5) Ajánlattevő általi felelős fordítás: a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti, az 

ajánlattevő által készített vagy becsatolt, a nem magyar nyelven benyújtott 

dokumentumokra vonatkozó fordítás. 

6) Gazdasági szereplő: a Kbt. 4. § 9. pontjában meghatározott fogalom. 

 

IIII..  AAZZ  EELLJJÁÁRRÁÁSS  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  SSZZAABBÁÁLLYYAAII  
 

1) A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor. Az eljárás 

hirdetmény nélküli eljárás, erre, valamint az eljárás becsült értékére tekintettel a 

Kbt. Harmadik része kerül alkalmazásra a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerint. 

2) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen dokumentáció kiadásával 

ajánlatkérőnek nem célja a felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb 

jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen 

dokumentáció kizárólag a felhívással és a vonatkozó jogszabályokkal (elsősorban a 

Kbt.-vel) összhangban értelmezendő. 

3) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) 

ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek 

ajánlatot, azonban – ha a Kbt.-ből vagy más jogszabályokból, különösen más nem 

következik – nincs akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő 

nem küldött ajánlattételi felhívást. 

4) Ajánlatot csak az az ajánlattevő nyújthat be, aki, vagy akinek az ajánlatban 

megnevezett alvállalkozója a dokumentációt saját részére átvette. (Közös 

ajánlattétel benyújtása esetén elegendő a dokumentáció közös ajánlattevők (vagy az 

ajánlatban megnevezett alvállalkozóik) valamelyike által történő átvétele.). A 

dokumentációt átvevő a dokumentációt harmadik (illetéktelen) személynek nem 

teheti hozzáférhetővé, és azt másra nem ruházhatja át. Az az ajánlattevő aki, vagy 

akinek az ajánlatban megnevezett alvállalkozója a dokumentációt saját számára 

(vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők csoportja számára) nem vette 

át, nem nyújthat be érvényesen ajánlatot, tekintettel arra, hogy a dokumentáció 

átruházására nincsen lehetőség. 

5) Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul 

vette a felhívásban és dokumentációban tett előírásokat, különösen, de nem 

kizárólagosan a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat. 
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6) A dokumentáció dokumentummintákat tartalmaz 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 a dokumentumminták helyességét minden esetben 

ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta mellőzésével kívánja 

ajánlatát megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes 

dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. A dokumentációban 

szereplő 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 gazdasági és 

pénzügyi alkalmasság, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmasság körében – 

szükséges dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű 

megállapításához szükséges tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa 

illetve éljen a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. § (8) bekezdése és/vagy a 

16. § (7) bekezdésében foglaltakkal. 

8) A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk 

következménye az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet. 

9) 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. 

10) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, 

vagy magyar nyelvre lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az 

ajánlatok elbírálása és értékelése során. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven 

benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja, ajánlattevő 

nem köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az Országos Fordító és 

Fordításhitelesítő Iroda által készített – hiteles fordítás készíttetésére. Az eljárás 

során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más 

nyelven nem fogadható el. 
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11) A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt 

dokumentumokat fax vagy a Kbt. 35. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő e-

mail útján küldi meg a gazdasági szereplőknek a gyors tájékoztatás érdekében. 

Ajánlatkérő a fax megküldését legfeljebb háromszor kísérli meg. A megküldött 

dokumentum akkor is kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a megküldés 

sikerességéről faxjelentést kap, vagy ha az adott e-mail kiküldésre és az elküldött 

üzenetek közé besorolásra került. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az 

eljárás során a hagyományos postai úton küldje meg az egyes dokumentumokat a 

gazdasági szereplőknek, amennyiben ezt a Kbt. nem zárja ki. 

12) Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy amennyiben ajánlatkérő felszólítása ellenére 

az ajánlattevő, az ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig, a Kbt. 67. §-a szerinti 

felvilágosítást, vagy a 69-70. § szerinti indokolást nem adja meg, úgy az ajánlat 

elbírálását az eredeti, beadott ajánlat alapján végzi el. 

13) 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. 

14) A dokumentációban szereplő szerződés-tervezetet ki kell tölteni, és az ajánlathoz 

csatolni kell. 

 

IIIIII..  AA  DDOOKKUUMMEENNTTÁÁCCIIÓÓ  ÁÁTTVVÉÉTTEELLÉÉNNEEKK  TTEELLJJEESSSSÉÉGGEE,,  PPOONNTTOOSSSSÁÁGGAA  

 

A dokumentációt átvevő felelős azért, hogy ellenőrizze a dokumentáció teljes átvételét.  

 

IIVV..  AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATT  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA  

 

1) Az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlatok bontási időpontjától van kötve. 

2) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat — tekintettel a Kbt. 34. § (2) bekezdésére — 

sem részekben, sem egészében nem tudja visszaszolgáltatni. 

3) Amennyiben ajánlattevő az ajánlatok bontását követően (az ajánlattételi határidő 

lejárta) után módosítja, vagy visszavonja az ajánlatát, az a Kbt. 96. § (4) bekezdése 

szerinti ajánlati kötöttség megsértésének tekintendő, melynek következménye az 

ajánlat érvénytelenné nyilvánítása. 
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VV..  AA  KKIIEEGGÉÉSSZZÍÍTTŐŐ  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÁÁSS  

 

1) A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott az eljárást 

lebonyolító szervezet elérhetőségére közvetlenül benyújtott vagy postai 

kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon (vagy a Kbt. 35. § (4) bekezdésének 

megfelelő elektronikus úton) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz, 

aki az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg a válaszokat. 

2) A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a 

könnyebb feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthető, „*.doc” formátumban 

is megküldeni a Lebonyolítónak a jelen dokumentáció I.1) pontjában megjelölt e-

mail címére. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. szabályozása 

értelmében a Lebonyolító alkalmazottai nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan 

szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) felvilágosítást adni, erre tekintettel az 

ilyen módon érkező megkeresésre a Lebonyolító a válaszadást megtagadja. 

3) Kérjük a gazdasági szereplőket, hogy kizárólag a Kbt. 45. §-ának megfelelő 

tartalommal, a megfelelő ajánlattétel érdekében, a felhívásban és a 

dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. Ajánlatkérő 

felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 45. §-a alapján az 

ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan 

értelmező tájékoztatást adni. A Kbt., valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb 

jogszabályok értelmezésével kapcsolatban elsősorban a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium, valamint a Közbeszerzési Hatóság adhat felvilágosítást. 

4) A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a 

gazdasági szereplőt terheli. 

5) A Lebonyolító – a gazdasági szereplők egyidejű értesítése mellett – írásban (fax, e-

mail útján) válaszol a felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos 

minden egyes kérdésre, és a tájékoztatás teljes tartalmát a gazdasági szereplők 

számára hozzáférhetővé teszi. A kiegészítő tájékoztatás – előzetes telefonos időpont 

egyeztetése alapján – teljes terjedelemben megtekinthető a Lebonyolító címén. 

6) A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített 

kiegészítő tájékoztatások a dokumentáció részeivé válnak. 

7) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi 

információkat: 

 Ajánlatkérő neve, székhelye 

 "Gecse kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és 

tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kisbusz beszerzése "  

http://www.kim.gov.hu/
http://www.kim.gov.hu/
http://www.kim.gov.hu/
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 a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe 

 

VVII..  AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATTTTÉÉTTEELLLLEELL  KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS  KKÖÖLLTTSSÉÉGGEEKK  

 

1) A dokumentáció 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. 34. § (2) bekezdése szerint öt évig 

meg kell őriznie. 

 

VVIIII..  KKÖÖZZÖÖSS  AAJJÁÁNNLLAATTTTÉÉTTEELL  

 

1) A Kbt. 26. §-a értelmében, amennyiben egy gazdasági szereplő a közbeszerzés 

értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a 

szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az 

ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy 

szerepeljen. 

2) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt 

feltételeknek, így különösen: 

a) a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a 
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni; 

b) a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését; 

c) a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé 
egyetemlegesen felelnek; 

d) az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az 
ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 

3) Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő 

ajánlattevő részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, 

tájékoztatásokat, felhívásokat. 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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4) Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok 

megtételénél különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – 

amennyiben az szükséges – valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek. 

Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak el a kizáró okokra, az alkalmassági 

feltételekre vonatkozó és egyéb igazolások csatolásakor. 

 

VVIIIIII..  AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATTOOTT  AALLKKOOTTÓÓ  DDOOKKUUMMEENNTTUUMMOOKK  
 

1) Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az 

ajánlattevőt, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, 

nyilatkozatokat kell – lehetőleg az alábbi sorrendben – csatolni: 

 

Sor-
szám 

Megnevezés 

1.  

A Kbt. 60. § (6) bekezdésének megfelelő felolvasólap. Lehetőleg a fedőlapot 
követően csatolják az ajánlatba! 

Az ajánlatban az alábbi adatokat kell megadni az ajánlattevőről: 

 Nyilvántartó cégbíróság neve, 

 Cégjegyzékszám, 

 Belföldi adószám, 

 Pénzforgalmi jelzőszám, 

 Képviselő neve, 

 Kapcsolattartó személy neve, 

 Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma, 

 Kapcsolattartó személy faxszáma, 

 Kapcsolattartó személy e-mail címe. 

Közös ajánlattétel esetén a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt 
adatait kell megadni! 1 

1. számú melléklet 

2.  

A Kbt. 60. § (3) bekezdésében előírt, úgynevezett ajánlati nyilatkozat, valamint a 
60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat. 

Az ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatában 
csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást (pl. referenciaigazolások, 
nyilatkozatok stb.) az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy 

                                                 
1
 Lehetőség szerint kizárólag egyetlen levelezési címet, egyetlen telefaxszámot, egyetlen telefonszámot, egyetlen 

e-mail címet, egyetlen kapcsolattartásra jogosult személyt kérünk megjelölni. 
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írta-e alá. 

2. számú melléklet 

3.  

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 
40. § (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges 
tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. Közös 
ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is egyértelműen ki kell 
terjednie a nyilatkozatoknak. 

3. számú melléklet. 

4.  

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 
képviselőt megjelölni, ezt a dokumentumot az összes közös ajánlattevőnek alá 
kell írnia. 

4. számú melléklet 

Kizáró okok fenn nem állásának igazolása: 

5.  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § 
(1) bek. k) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem 
lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok 
fennáll. A Kbt. 122. § (1) bek. és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 12. §-a szerint az 
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró 
okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bek. k) pont kc) alpontját a 310/2011. 
(XII. 23.) Korm. r. 12. §-a rendelkezései szerint kell igazolni. 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 56. § (1) bek. k) pont kc) alpontja 
szerinti kizáró okra vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatban, hogy a 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § re) pontja szerint a törvény 3. § ra)–rb) alpontjaiban 
meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselőjét kell tényleges 
tulajdonosként feltüntetni az ajánlatban. 

Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) 
bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § 
(1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más 
szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt 
kizáró okok hatálya alá. 

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett 
nyilatkozatoknak a jelen felhívás megküldése napjánál nem régebbi 
keltezésűnek kell lenniük. 

5. számú melléklet 
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Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 

6.  

Ajánlattevő csatolja a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves 

beszámolóját (egyszerű másolatban) az ajánlattételi határidőt megelőző lezárt üzleti 

évre vonatkozóan. 

Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét, és amennyiben 

az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján 

megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, így a céginformációs 

szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges 

figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontjában, 

14.§ (3) bekezdésében foglaltakra. 

A Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdésére tekintettel a később létrejött gazdasági 

szereplőktől megkövetelt közbeszerzés tárgyából (gépjárműeladás) származó - 

általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele mértékét 6.000.000,- HUF-ban 

határozza meg. 

 

Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14.§ (8) bekezdése alapján elfogadja a 

fenti igazolási mód helyett ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel 

az előírt gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményeknek. 

8. számú melléklet 

7.  

Ha az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek valamely más szervezet 
(vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, ebben az esetben 
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) 
támaszkodik. 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal 
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 
megfelelést, további köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 

Továbbá ajánlattevőnek be kell nyújtania az alkalmasság igazolásában részt 
vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan 
kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg 
[Kbt. 55. § (6) bek. c) pont]. 

A kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), 
telefonszámát, faxszámát, e-mail címét. 

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 55. § (6) 
bekezdésének alkalmazása során a Közbeszerzési Döntőbizottságnak a 
D.453/17/2012. számú határozatában kifejtett jogértelmezése szerint jár el. 

6-7. számú melléklet 
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Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 

8.  

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 

ajánlattételi felhívás megküldésének a napjától visszafelé számított 3 (három) év 

legjelentősebb szállításainak ismertetése. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § 

(5) bekezdés alapján is igazolható, a szerződést kötő másik fél által kiállított 

igazolásban meg kell adni legalább a referenciamunka megnevezését, az 

ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét és helyét, a referenciát adó személy 

nevét, elérhetőségét (telefonszám és/vagy e-mail cím), nyilatkozni kell továbbá arról, 

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

A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő 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. 

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. 

9. számú melléklet 

9.  

Ha az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek valamely más szervezet 
(vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, ebben az esetben 
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) 
támaszkodik. 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal 
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 
megfelelést, további köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 

Ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 
beruházások teljesítésére vonatkozik, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell 
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 
[Kbt. 55. § (6) bek. b) pont]. 

Az egyéb alkalmassági követelmények esetében ajánlattevőnek arról kell 
nyilatkoznia, hogy az alkalmassági igazolásakor bemutatott, más szervezet által 
rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során milyen 
módon fogja ténylegesen igénybe venni (ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, 
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ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került) [Kbt. 55. § (6) bek. a) pont]. 

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 55. § (6) 
bekezdésének alkalmazása során a Közbeszerzési Döntőbizottságnak a 
D.453/17/2012. számú határozatában kifejtett jogértelmezése szerint jár el. 

6. számú melléklet 

Egyéb dokumentumok: 

10.  

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az 
ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő 
gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a 
cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy közjegyző illetve ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli 
képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat 
aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a 
képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is 
szükséges csatolni. 

11.  

Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy 
adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) 
bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem 
szerepel, úgy ajánlattevőnek (részvételre jelentkezőnek) vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a 
közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 

10. számú melléklet 

12.  
Beárazott költségvetési kiírás 

13.  
Szerződéstervezet kitöltve 

 

 

2) Figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatban szereplő 

nyilatkozatok aláírás nélkül joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a 

szükséges helyeken – pl. ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezet nyilatkozatai, a Felolvasólap – cégszerűen aláírva (vagy 

cégszerű aláírásra jogosult által meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva) 

kell benyújtani. 
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3) Kérjük a tisztelt ajánlattevőket, hogy az ajánlathoz ne csatoljanak olyan 

dokumentumokat, melynek csatolását a jogszabályok, vagy az ajánlatkérő nem írta 

elő (pl.: prospektus, ismertető). Amennyiben ajánlattevő ilyen dokumentumokat is 

be kíván nyújtani, úgy ezeket – ha benyújtását feltétlenül szükségesnek tartja – az 

ajánlattól elkülönülten tegye a borítékba, vagy csomagba az ajánlat mellé. 

Ajánlatkérő az ilyen módon elkülönített dokumentumot nem tekinti az ajánlat 

részének és az ajánlat elbírálása során nem veszi figyelembe. 

 
 

IIXX..  AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATT  PPÉÉLLDDÁÁNNYYAAIIVVAALL  KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS  FFOORRMMAAII  EELLŐŐÍÍRRÁÁSSOOKK  
 

1) Az ajánlatot egy papír alapú eredeti példányban kell benyújtani. Ha az ajánlattevő 

több papír alapú példányban nyújtja be az ajánlatát, és az ajánlatok közül az eredeti 

példány nincs megjelölve, ajánlatkérő egy tetszőleges példányt kiválaszt, és azt 

tekinti eredetinek. Amennyiben az ajánlat eredeti és másolati példánya között 

bármilyen ellentmondás, vagy eltérés van, úgy ajánlatkérő az elbírálás során az 

eredetiként megjelölt vagy kiválasztott ajánlati példányt tekinti irányadónak. 

2) Követelmény továbbá az ajánlat bekötése, összefűzése vagy összetűzése. 

3) Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az 

ajánlattevő által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró 

személy(ek)nek, vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell 

ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével. 

 
 

XX..  AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATT  CCSSOOMMAAGGOOLLÁÁSSÁÁVVAALL  KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS  FFOORRMMAAII  EELLŐŐÍÍRRÁÁSSOOKK  
 

1) A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idő 

előtti felbontásáért ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 

2) A kért példányszámú ajánlatot együttesen, egy közös borítékba, csomagba, vagy 

dobozba kell becsomagolni. A csomagolásnak át nem látszónak, roncsolás mentesen 

nem bonthatónak és sértetlennek kell lennie és meg kell felelnie az alábbi 

követelményeknek: 

1. biztosítja, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, 

2. a csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: 

a) Az ajánlatkérő nevét és székhelyét, 
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b) "Gecse kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és 
tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kisbusz beszerzése "  

c) Az „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!” feliratot 

 
 

XXII..  AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATTOOKK  BBEENNYYÚÚJJTTÁÁSSAA  
 

Az ajánlatok benyújtása személyesen és postai úton történhet a felhívásban 

megadott időpontban és meghatározott címre. 

3) Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. 

A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az 

ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő 

csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt 

határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. 

4) Az ajánlatok személyesen történő leadásakor az ajánlatot átadó személy köteles 

aláírásával az átvételi elismervényt ellátni. 

5) Az ajánlatok benyújtásakor az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is vegyék 

figyelembe az ajánlattevők. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében 

érvénytelenek, amely ajánlatok azonban a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerinti iratnak 

minősülnek. Ezért ajánlatkérő a késve benyújtott ajánlatokat köteles megőrizni, 

azok visszaszolgáltatására sem részekben, sem egészében nem kerülhet sor. 

 

XXIIII..  BBOONNTTÁÁSSII  EELLJJÁÁRRÁÁSS  RRÖÖVVIIDD  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA  
 

1) Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést 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 megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt 

közvetlenül ismerteti a közbeszerzés – a 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül 

számított – becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi 

fedezet összegét.  

3) Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét 

(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, 

amelyek az értékelési szempont (adott esetben ajánlati ár) alapján értékelésre 

kerülnek. 
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4) Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő 

jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az 

összes ajánlattevőnek. 

 

XXIIIIII..  IIRRÁÁNNYYAADDÓÓ  IIDDŐŐ  
 

A felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi időpont közép-európai 
(helyi) idő szerint értendő. 

 

XXIIVV..  AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATTOOKK  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSSEE  
 

1) Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési 

szempontja szerint [Kbt. 71. § (2) bek. a) pont] bírálja el. 

2) A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az 

ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 

eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 

hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 

meghatározása érdekében történt, ajánlatot a dokumentációban előírt, vagy az azzal 

– a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű 

termékre lehet tenni. 

3) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. 

továbbá az ÁFA összegét. 

4) Az ajánlati árat a Kbt. 60. § (6) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon (1. számú 

melléklet) kell megadni. Az árat magyar forintban kell megadni. Az árnak 

tartalmaznia kell a valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, 

valamint a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget. 

Mindenféle, a felhívásban és a dokumentációban (Szerződés tervezetben) 

foglaltakkal ellentétes, vagy azoknak nem megfelelő, értékelési részszemponttal, 

vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos ajánlattevői kikötés (különösen, de 

nem kizárólagosan az ajánlati ár milyen valuta árfolyam mellett érvényes, vagy az 

ajánlat a felhívástól eltérően meddig érvényes, a jótállás terjedelmének eltérő 

korlátozása) az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. 

 

XXVV..  AA  SSZZEERRZZŐŐDDÉÉSSKKÖÖTTÉÉSS  MMÓÓDDJJAA  
 
A Lebonyolító az eljárás nyertesével az összegezés megküldését követően felveszi a 
kapcsolatot a szerződéskötéshez szükséges további teendők és információk megadása 
érdekében. 
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MMŰŰSSZZAAKKII LLEEÍÍRRÁÁSS  
  
  

B kategóriás jogosítvánnyal vezethető 

Hosszúság: nagyobb, mint 4600 mm 

Magasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 1800 mm 

Tengelytáv: nagyobb, mint 2900 mm 

Szállítható személyek száma: 8–9 fő. 

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. 

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 az árajánlaton. 

Ajtók száma: 4 vagy 5 

Váltó: manuális 

Teljesítmény: nagyobb, mint 60 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, mint 1,3 m3 

Gyárilag beépített ködlámpa első 

Gyárilag beépített ködlámpa hátsó 

Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő) 

Blokkolásgátló 

Menetstabilizáló rendszer 

Kipörgésgátló 

Vezető és utas oldali első légzsák 

Oldallégzsák elöl, legalább a vezetőoldalon 

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 
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üléssorhoz 

Elektromos ablakemelő elöl 

Szervokormány 

Visszagurulásgátló 

Állítható magasságú fényszóró 

Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó 

tükrök 

Állítható magasságú vezetőülés gernictámasszal 

Állítható magasságú és mélységű kormányoszlop 

Zárható üzemanyagtöltő nyílás 

Indításgátló 

legalább 2 darab Isofix gyerekülés rögzítési 

pont 

3 darab biztonsági gyerekülés vagy ülésmagasító 

kerekesszék rögzítési lehetőség (opcionálisan 

kérjük megadni) 

oldalsó fellépő (elektromos mozgatású, 

műszerfalon visszajelzéssel) 

vonóhorog 

4 darab téli gumiabroncs, hólánc 

porral oltó 

telefon kihangosító Bluetooth, rádió 

A beszerzésre kerülő gépjárműveknek új 

gépjárműveknek kell lenniük. E tekintetben új 

gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely 

forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem 

pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve 

próbajárműként nem használták. 

A gépjárművek átadása forgalomba és üzembe 

helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel 

ellátva kell történjen. 

A forintban megadott beszerzési árnak 

tartalmaznia kell a gépjármű szállításával 

összefüggő valamennyi adót, illetéket (a 

vagyonszerzési illeték, forgalmi engedély és 

törzskönyv illeték, valamint kötelező és a CASCO 

biztosítás kivételével), vámot és a forgalomba 

helyezéssel kapcsolatos minden fizetési 

kötelezettséget (0 revizió, vizsgáztatás, KRESZ 

tartozékok, gépkocsi átadás stb.). 

A gépjárművekhez biztosítani kell legalább a 

jogszabályban előírt garanciális és 

alkatrészellátási kötelezettséget. 

A gépjárművek jótállási idő alatti és azon túli 

teljes körű garanciális javítását és 

karbantartását régiónként legalább egy, az adott 

gyártmány és típus javítására a gyártó vagy 

megbízottja által auditált szakszervizben kell 

biztosítani, amelynek rendelkeznie kell 

Magyarországon honos – bármely nemzeti 

rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási 

rendszerrel (az ajánlati ár tartalmazza a 

garanciális javítások költségét, nem tartalmazza 

azonban a jótállási idő alatt felmerülő kötelező 

karbantartások, valamint a kopó alkatrészek 

cseréjének anyag és munkadíját). 

A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti 
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járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 

tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször 

módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben 

meghatározott – a szállítás tervezett 

időpontjában hatályos – követelményeknek. 

Az M1 gépjármű-kategóriába tartozó mikrobusznak, 

valamint az M2 gépjármű-kategóriába tartozó 

kisbusznak meg kell felelni a fentieken túl a 

közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben 

meghatározott – a szállítás tervezett 

időpontjában hatályos – követelményeknek. 

A gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési 

Hatóság által kiadott érvényes 

típusbizonyítvánnyal (általános forgalomba 

helyezési engedéllyel). 

A gépjármű rendelkezzen magyar nyelvű kezelési 

utasítással. 

A gyártómű rendelkezzen a gyártás helyén honos – 

bármely nemzeti rendszerben akkreditált – 

minőségbiztosítási rendszerrel. 

A személygépjárművek esetében a gépjárművek 

forgalomba helyezésétől számított legalább egy 

évig 24 órás magyarországi mobil 

szervizszolgáltatást (assistance szolgáltatást) 

kell biztosítani. 

A gépjárművek fődarabjainak (mint például motor, 

sebességváltó és hajtáslánc) a gyártómű által 

beépítettnek kell lennie. A gyártómű által 

beépítettnek tekintendő az az elem, amelyet a 

gépjárművet előállító gyártóműnél a gyártósoron 

építettek be. 

Jótállás: minimálisan 4 évre, vagy 200 ezer km-

re (amelyik előbb teljesül) érvényes teljes 

körű, a hajtáslánc elemeire is vonatkozó 

jótállás. 
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KKÖÖLLTTSSÉÉGGVVEETTÉÉSSII  KKIIÍÍRRÁÁSS  
  

  
  AAJJÁÁNNLLAATTII  ÁÁRR  ((HHUUFF))  

Alapár:   
Összesen nettó díj (HUF)  

Kedvezmény (HUF)  
ÁFA (HUF)  

Regisztrációs adó (HUF)  
Összesen Bruttó díj (HUF)  
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SSZZEERRZZŐŐDDÉÉSS  TTEERRVVEEZZEETT 

 

A D Á S V É T E L I  S Z E R Z Ő D É S  

 

A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK ADATAI 

 

Név:  

Székhely:   

adószám:  

számlavezető pénzintézet neve:  

pénzforgalmi számla száma:  

képviseli:   

 - továbbiakban „Vevő“ – 

 

[…]* nyertes ajánlattevő neve 

székhely: * nyertes ajánlattevő adatai 

adószám: * nyertes ajánlattevő adatai 

bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma): * nyertes ajánlattevő adatai 

számlavezető pénzintézet neve: * nyertes ajánlattevő adatai 

képviseletében eljáró személy neve: * nyertes ajánlattevő adatai 

nyilvántartó cégbíróság neve: * nyertes ajánlattevő adatai 

cégjegyzékszám: * nyertes ajánlattevő adatai 

mint Eladó, 

- továbbiakban „Eladó” – 

(együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

Vevő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
(továbbiakban: „Kbt.”) alapján "Gecse kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére 
falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kisbusz beszerzése "tárgyában 
közbeszerzési eljárást folytatott le (továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”). 
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II. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 

 

1. Szerződéses okmányok: 

Felek teljes megállapodását a Szerződés törzsszövege, a Közbeszerzési Eljárás során a 
kiegészítő tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben kiegészítő 
tájékoztatási igény felmerült), a Közbeszerzési Eljárásra vonatkozó Ajánlattételi Felhívás 
és Dokumentáció és a nyertes ajánlata tartalmazza a Kbt. 80. §-ára figyelemmel.  

2. Dokumentumhierarchia: 

A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, 
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb műszaki-szakmai tartalmat 
rögzítő rendelkezés az irányadó. 

3. A szerződés Kbt. alapján meghatározott tartalma: 

3.1. A Kbt. 124. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Szerződéses 
Okmányok részét képezi Eladó Ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi 
elemei a szerződés részét, Eladó kötelezettségét képezik.  

3.2. A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy 
Eladó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, 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 Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

3.3. A Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy 
Eladó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé tenni. Eladó– a megismerhetővé tételre 
vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles 
tájékoztatni Vevőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a 
megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. Eladó a 
jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles 
Vevőt értesíteni a Kbt. 125. § (5) bekezdésében megjelölt ügyletekről.  

3.4. A Kbt. 125. § (5) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy Vevő jogosult és 
egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely 
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 

a) a Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek. 

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek. 
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3.5. A Kbt. 125. § (6) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (5) 
bekezdés szerinti felmondás esetén a Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

3.6. A Kbt. 125. § (7) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi 
adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet 
a Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

3.7. Vevő nyilatkozza, hogy a Kbt. 125. § (8) bekezdését figyelembe vette 
közbeszerzési eljárás előkészítése során. 

3.8. A szerződés teljesítése során a Kbt. 128. §-tól a Kbt. 131. §-ig terjedő 
rendelkezések értelemszerűen irányadók. 

3.9. A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 132. § irányadó. 

3.10. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a 
közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési 
alapelveinek tiszteletben tartásával [Kbt. 2. §] kell eljárni. 

 

III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

Eladó köteles 1 db, ………………………………típusú, új mikrobuszt beszerezni és üzembe 

helyezni jelen szerződés mellékletét képező ajánlattételi felhívásban, dokumentációban 

és Eladónak a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában foglaltak szerint. 

 

IV. A SZERZŐDÉS VÉTELÁRA 

 

Összesen nettó díj (HUF)  
Kedvezmény (HUF)  

ÁFA (HUF)  
Regisztrációs adó (HUF)  

Összesen Bruttó díj (HUF)  

azaz bruttó ………………………. forint  

 

A vételár tartalmaz valamennyi költséget - különösen az első forgalomba helyezés 

(típusbizonyítvány vagy egyedi engedély alapján) és a környezetvédelmi vizsgálat 

(zöldkártya) költségét, - mely Eladó oldalán jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban 

felmerül.  

V. A FIZETÉSI FELTÉTELEK 
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A Vevő a vételárat a Kbt. 130. § (3) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 

(a továbbiakban: Ptk.) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint 

átutalással egyenlíti ki, utólag, a szerződés teljesítését (üzembe helyezés) követően 

kiállított számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő, 30 napos fizetési 

határidővel az Eladó …………………………. banknál vezetett………………………………… számú 

bankszámlájára.  

Vevő előleget nem fizet.  

Vevő tájékoztatja az Eladót az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – 

továbbiakban: Art. - 36/A § (1), (2) és (6) bekezdéseiről, nevezetesen, hogy a 

közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a 

Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog 

szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a 

havonta nettó módon számított 200.000.- forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést 

teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség 

nélkül - abban az esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó bemutat, átad, vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától 

számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban. 

Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a 

polgári jog szerinti alvállalkozó. 

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) 

 

VI. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS A TELJESÍTÉS HELYE 

 

A szerződés határozott időtartamra jön létre. A szerződés annak szerződésszerű 

teljesítésével, a Felek minden egyéb rendelkezése nélkül megszűnik. A teljesítés 

határideje: 2015. szeptember 25.  Vevő előteljesítést elfogad. 

 

Eladó köteles az 1. pontban megjelölt gépjárművet beszerezni, Vevő által kijelölt helyen 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban vevő részére átadni és üzembe 

helyezni. Felek az átadás-átvételről külön jegyzőkönyvet vesznek fel.  
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VII. A KAPCSOLATTARTÁSRA KIJELŐLT SZEMÉLYEK 

 

Vevő részéről:   

Eladó részéről:  ……………… (Tel: …………………….) 

 

Ha a kapcsolattartók személyében bármilyen okból változás állna be, erről a felek 

írásban kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől 

számított 5 munkanapon belül értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő valamennyi 

kárért a mulasztó fél felelősséggel tartozik. 

 

VIII. A SZERZŐDÉST BIZTÓSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

 

Az Eladó köteles a teljesítést követő naptól számítottan az adott gépjármű specifikációra 

vonatkozó konstrukcióban meghatározottak szerinti … hónapig vagy … km korlátozással 

a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt gépjárműre és valamennyi alkotórészére és 

tartozékára jótállási kötelezettséget vállalni. 

Késedelmes teljesítés esetén Eladó köteles késedelmi kötbért fizetni Vevő részére, 

melynek mértéke a nettó vételár 1%-a/nap.  

A szerződés teljesítésének elmaradása esetén Eladó köteles meghiúsulási kötbért fizetni 

Vevő részére, melynek mértéke a nettó vételár 5 %-a. A szerződést különösen akkor 

tekintik a szerződő felek meghiúsultnak, azaz Vevő akkor jogosult a szerződést 

felmondani meghiúsulási kötbér érvényesítésével, amennyiben az Eladó késedelme eléri 

a 20 napot. 

A szerződés hibás teljesítése esetén Eladó köteles hibás teljesítési kötbért fizetni, 

melynek mértéke a gépjármű nettó vételárának 5 %-a. 

 

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

A jelen szerződést felek kizárólag írásban, különös tekintettel a közbeszerzési 

eljárásokra vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével módosíthatják.  

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés mellékletét 

képező ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció, valamint az ajánlat, továbbá a 

Ptk., Kbt. és a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak. 
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A felmerült esetleges vita esetén – amennyiben peren kívül egyeztetések nem vezetnek 

eredményre – értékhatártól függően felek kikötik a Veszprémi Járásbíróság, illetve a 

Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

Jelen Szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, 
minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták. 

 

Kelt: […], 2015. év […] hó […] napján 

 
 

 

…………………………. 

 

……………………….. 

Képviselő neve  

….. 

Vevő 

Képviselő neve  

[…] 

Eladó 
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1. számú melléklet 

 

FFEELLOOLLVVAASSÓÓLLAAPP  
 
Ajánlattevő adatai2: 

Ajánlattevő neve:  
Ajánlattevő székhelye:  
Nyilvántartó cégbíróság 
neve: 

… Törvényszék Cégbírósága 

Ajánlattevő 
cégjegyzékszáma: 

 

Belföldi adószáma:  
Pénzforgalmi jelzőszám3:  
Képviselő neve:  

 
A kapcsolattartó adatai4: 

Kapcsolattartó személy neve:  
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil 
száma: 

 

Kapcsolattartó személy faxszáma:  
Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 
Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján 
értékelésre kerülnek: 
 

Összesen nettó díj (HUF)  
Kedvezmény (HUF)  

ÁFA (HUF)  
Regisztrációs adó (HUF)  

Összesen Bruttó díj (HUF)  
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 
 

(cégszerű aláírás) 
 
 

                                                 
2
 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon 

bővíthető. 
3
 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni 

kíván. Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt 

kérjük külön is feltűntetni. 
4
 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan 

kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat. 
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2. számú melléklet 
 

AA  KKBBTT..  6600..  §§  ((33))  BBEEKKEEZZDDÉÉSSÉÉBBEENN  EELLŐŐÍÍRRTT,,  ÚÚGGYYNNEEVVEEZZEETTTT  AAJJÁÁNNLLAATTII  NNYYIILLAATTKKOOZZAATT55  
 
Alulírott, ………………………………… mint a(z) …………................................................. cégjegyzésre 
jogosult képviselője, az Ajánlatkérő által kiírt "Gecse kistérségi közlekedési 
szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kisbusz 
beszerzése "tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként 

és a(z) ……………………… (név) ……………………… (cím) közös ajánlattevő képviseletében6 

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

 miután az Önök felhívásának és dokumentációjának feltételeit megvizsgáltuk, 
azokat elfogadjuk, és a felhívás és dokumentáció feltételei, továbbá az eljárás 
során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az 
ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron; 

 nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a 
felhívásban, a dokumentációban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett 
egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, a dokumentációban és 
a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek 
megfelelően a szerződés megkötését; 

 az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott 
dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta alá. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a(z) ………………………. ajánlattevő:7 

a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény értelmében mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / 
középvállalkozásnak8 minősül. 

b) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.9 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 

(cégszerű aláírás) 

                                                 
5
 Közös ajánlattétel esetén az ajánlati nyilatkozatot minden közös ajánlattevőre kiterjedő hatállyal meg kell tenni. 

6
 Közös ajánlattétel esetén kitöltendő (szükség szerint további sorokkal bővítendő), egyébként törlendő. 

7
 Közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön kell megadni. 

8
 A megfelelő válasz aláhúzandó! 

9
 Amennyiben a vállalkozás nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 

évi XXXIV. törvény hatálya alá, úgy ezt a választ szükséges aláhúzni! 
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3. számú melléklet 

 
NNYYIILLAATTKKOOZZAATTMMIINNTTAA  AA  KKBBTT..  4400..  §§  ((11))  BBEEKKEEZZDDÉÉSSRREE  VVOONNAATTKKOOZZÓÓAANN1100  

 
 
Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként 

n y i l a t k o z o m  a Kbt. 40. § (1) bekezdése tekintetében, hogy11 

 

a közbeszerzésnek az a része 
(részei), amelynek teljesítéséhez 
alvállalkozót kívánunk igénybe 

venni: 

ezen részek tekintetében 
a közbeszerzés értékének 
10%-át meg nem haladó 

mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozók  
tevékenység szerinti 

igénybevétel esetében: 

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: 

NINCSEN12 
  % 

  % 

 
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 
 

(cégszerű aláírás) 
 

                                                 
10

 A táblázat szabadon bővíthető. 
11

 A nyilatkozatokat közbeszerzési részenként külön-külön kell megtenni! 
12

 Ha ajánlatkérő egyáltalán nem vesz igénybe alvállalkozót, ezt a nyilatkozatminta aláírásával jelezheti, 

egyébként a „NINCSEN” szó törlendő, és a megfelelő adatok feltüntetendőek. 
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4. számú melléklet 

 
KKÉÉPPVVIISSEELLŐŐ  AAJJÁÁNNLLAATTTTEEVVŐŐ  MMEEGGJJEELLÖÖLLÉÉSSEE1133  

 
 
Alulírottak a(z) alábbi közös ajánlattevők képviseletében a Kbt. 25. § (1)-(2) bekezdése 

alapján n y i l a t k o z z u k ,  hogy az alábbi ajánlattevők közösen tesznek ajánlatot és 

maguk közül a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében történő eljárásra 

az alábbi képviselőt jelölik és hatalmazzák meg:14 

Ajánlattevő neve:    

Ajánlattevő nevében 

aláírásra jogosult 

képviselő neve: 

   

Ajánlattevő jogosult-e 

a közös ajánlattevők 

nevében eljárni, 

azokat képviselni 

(csak az egyik 

ajánlattevő jelölhető 

meg „igennel”): 

igen / nem15 igen / nem igen / nem 

A fenti közös ajánlattevők cégszerű aláírása: 

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján 

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján 

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján 
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 Közös ajánlattétel esetén kitöltendő. Minden közös ajánlattevőnek alá kell írnia. 
14

 A táblázat szabadon bővíthető. 
15

 A megfelelő aláhúzandó. Csak egy képviselő ajánlattevő jelölhető meg. 
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5/A. számú melléklet 
 

AAJJÁÁNNLLAATTTTEEVVŐŐII  NNYYIILLAATTKKOOZZAATT  AA  KKIIZZÁÁRRÓÓ  OOKKOOKKRRÓÓLL1166  
 
 

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként 
n y i l a t k o z o m ,  hogy az általam képviselt gazdasági szereplő nem tartozik a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. 
 
Az általam képviselt gazdasági szereplő nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 
Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az 
általam képviselt gazdasági szereplő alkalmasságának igazolására igénybe vett más 
szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 
 

(cégszerű aláírás) 
 

                                                 
16

 Az ajánlattevőnek, nyilatkoznia kell saját magára vonatkozóan. 
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5/B. számú melléklet 
AAJJÁÁNNLLAATTTTEEVVŐŐII  NNYYIILLAATTKKOOZZAATT  AA  KKBBTT..  5566..  §§  ((11))  BBEEKKEEZZDDÉÉSS  KK))  PPOONNTT  KKCC))  AALLPPOONNTTJJAA  ÉÉSS  

((22))  BBEEKKEEZZDDÉÉSSEE  SSZZEERRIINNTTII  KKIIZZÁÁRRÓÓ  OOKKOOKKRRÓÓLL1177  
 

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként 
n y i l a t k o z o m  a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében,  hogy az 
általam képviselt gazdasági szereplő olyan társaságnak minősül, melyet 
 

– nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. 
– szabályozott tőzsdén jegyeznek.18 

 
Tekintettel arra, hogy az általam képviselt gazdasági szereplőt nem jegyzik szabályozott 
tőzsdén, n y i l a t k o z o m ,  hogy19 
 

– a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint 
definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: 

 
Név Állandó lakóhely 
  
  

 
– a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti 
tényleges tulajdonos nincsen.20 
Név Állandó lakóhely 
  
  

 
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 

(cégszerű aláírás) 
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 Az ajánlattevőnek, nyilatkoznia kell saját magára vonatkozóan. 
18

 A megfelelő rész aláhúzandó. 
19

 Amennyiben szabályozott tőzsdén jegyzik, ez a rész törlendő. 
20

 A megfelelő pont kitöltendő, vagy aláhúzandó. 
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6/A. számú melléklet 
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NNYYIILLAATTKKOOZZAATTMMIINNTTAA  AA  KKBBTT..  5555..  §§  ((55))--((66))  BBEEKKEEZZDDÉÉSSÉÉRREE  VVOONNAATTKKOOZZÓÓAANN2211  
 

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként n y i l a t k o z o m ,  hogy az ajánlattevő az 

alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik az alábbiak szerint: 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve, címe: 

 

Azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrásaira támaszkodunk: 

a felhívás …… pontja szerinti követelmény 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatának csatolása a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint: 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ajánlat …. oldalán csatoljuk. 

A Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti további feltételek megnevezése: 

A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pont szerinti esetben: 
 
Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során 
ténylegesen igénybe fogjuk venni az alábbi módon22: 
 
a) 
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 Abban az esetben kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik. 
22

 A megfelelő rész kitöltendő, a nem kívánt rész törlendő. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
VAGY: 
 
b) A fent nevezett szervezetet alvállalkozóként bevonjuk a szerződés teljesítésébe: 

 
igen / nem23 

 
(A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetén lásd az ajánlat …. oldalán 
található nyilatkozatot!) 

A Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pont szerinti esetben: 
 
Tekintettel arra, hogy az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, ezt a szervezetet az alábbi 
módon vonjuk be a teljesítés során, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés 
teljesítése során: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pont szerinti esetben: 
 
Tekintettel arra, hogy gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában vesz részt a fenti szervezet, e szervezet Kbt. 55. § (6) 
bekezdése szerinti kezességvállalási nyilatkozatát az ajánlat …. oldalán csatoljuk. 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

  (cégszerű aláírás) 
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 Egyértelműen jelölni kell (pl. aláhúzással), hogy az adott szervezet alvállalkozóként megjelölésre kerül-e. 
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6/B. számú melléklet 
 

NNYYIILLAATTKKOOZZAATTMMIINNTTAA  AA  KKBBTT..  5555..  §§  ((55))  BBEEKKEEZZDDÉÉSSEE  SSZZEERRIINNTT  AA  KKAAPPAACCIITTÁÁSSAAIITT  

RREENNDDEELLKKEEZZÉÉSSRREE  BBOOCCSSÁÁTTÓÓ  SSZZEERRVVEEZZEETT  SSZZÁÁMMÁÁRRAA2244  
 

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként a 

Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint n y i l a t k o z o m ,  hogy – mivel az Ajánlatkérő által 

"Gecse kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki 

szolgáltatás ellátásához kisbusz beszerzése " tárgyában indított közbeszerzési 

eljárásban ………………………………… ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek 

az általam képviselt szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván 

megfelelni – a szerződés teljesítéséhez szükséges, általunk biztosított erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 
    

  (cégszerű aláírás) 
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 Annak a szervezetnek kell kitöltenie, amelynek kapacitására az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való 

megfeleléshez támaszkodik. 



 
"Gecse kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki 

szolgáltatás ellátásához kisbusz beszerzése " 
 

Firmiter Füred Betéti Társaság Ajánlati Dokumentáció Jelen / összes oldal száma: 38/41 

 

 
7. számú melléklet 

NNYYIILLAATTKKOOZZAATTMMIINNTTAA  AA  KKBBTT..  5555..  §§  ((66))  BBEEKK..  CC))  PPOONNTT  SSZZEERRIINNTTII  

KKEEZZEESSSSÉÉGGVVÁÁLLLLAALLÁÁSSHHOOZZ 
 
Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviseletében 
*magánszemély kezességvállalása esetén törlendő 
 
Alulírott ………………………… (lakcím: ………………, anyja neve: …………, születési helye, ideje: 
………………………, szig. száma: …………………) *jogi személy kezességvállalása esetén 
törlendő 
 

mint kezes nyilatkozom, hogy amennyiben 

 

az Ajánlatkérő által 

"Gecse kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki 
szolgáltatás ellátásához kisbusz beszerzése "tárgyában indított közbeszerzési eljárás 
alapján 

………………………………… ajánlattevővel 

a szerződés megkötésre kerül, a Ptk.-ban foglaltak szerint kezességet vállalok az 
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével 
nem térült meg 

Az általam képviselt kezességvállaló szervezet elérhetőségi adatai az alábbiak: 

székhelye:  

postacíme (ha a székhelytől 
eltérő): 

 

telefonszáma:  

faxszáma:  

e-mail címe:  

 

Kelt: ……………………. év ……………….. hónap …. napján 

 

(cégszerű aláírás) 
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8. számú melléklet 

 

NNYYIILLAATTKKOOZZAATTMMIINNTTAA  AA  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS  1144..11..  PPOONNTTJJÁÁRRAA  VVOONNAATTKKOOZZÓÓAANN25  
 

 
Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként 
n y i l a t k o z o m ,  hogy az általam képviselt ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által a 
felhívás 14.1. pontjában előírt alkalmassági követelménynek (követelményeknek). 
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 
 

(cégszerű aláírás) 
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 Az ajánlattevő választása szerint jogosult a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt igazolási mód 

helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát, ebben az esetben a nyilatkozatminta a) részének kitöltése elegendő, 

ezen a nyilatkozaton felül az adott alkalmassági feltételre vonatkozó további igazolások, nyilatkozatok 

benyújtása nem szükséges. 



 
"Gecse kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki 

szolgáltatás ellátásához kisbusz beszerzése " 
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9. számú melléklet 
 

NNYYIILLAATTKKOOZZAATTMMIINNTTAA  AA  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS  1144..22..  PPOONNTTJJÁÁRRAA  VVOONNAATTKKOOZZÓÓAANN26  
 

 
Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként 
n y i l a t k o z o m ,  hogy az általam képviselt ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által a 
felhívás 14.2. pontjában előírt alkalmassági követelménynek (követelményeknek). 
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 
 

(cégszerű aláírás) 
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 Az ajánlattevő választása szerint jogosult a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt igazolási mód 

helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát, ebben az esetben a nyilatkozatminta a) részének kitöltése elegendő, 

ezen a nyilatkozaton felül az adott alkalmassági feltételre vonatkozó további igazolások, nyilatkozatok 

benyújtása nem szükséges. 



 
"Gecse kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki 

szolgáltatás ellátásához kisbusz beszerzése " 
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10. számú melléklet 
 

NNYYIILLAATTKKOOZZAATTMMIINNTTAA  AA  KKBBTT..  3366..  §§  ((66))  BBEEKKEEZZDDÉÉSSRREE  VVOONNAATTKKOOZZÓÓAANN  
 

 

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként 
n y i l a t k o z o m ,  hogy az alábbiakat a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kívánom 
igazolni az ajánlatban: 
 

Az igazolni kívánt tény vagy adat: A tényt vagy adatot tartalmazó 
ingyenes, a közbeszerzési eljárás 

nyelvén rendelkezésre álló, 
elektronikus, hatósági vagy közhiteles 

nyilvántartás elektronikus 
elérhetősége: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 

(cégszerű aláírás) 
 
 

 
 


