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ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

 

 

Ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel az Ajánlattevőket a jelen ajánlattételi dokumentációban 

részletezett feladatok elvégzésére.  

 

Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy elősegítse az Ajánlattevők 

részére a sikeres ajánlattétel lehetőségét. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - 

akár ismételve is - megfelelően csoportosítva tartalmazza az ehhez szükséges adatokat és 

tényeket, de nem mindenben ismétli meg a felhívásban foglaltakat; a dokumentáció a 

felhívással együtt kezelendő. Ajánlat kizárólag a jelen dokumentációban ismertetett feladatok 

elvégzésére vonatkozóan adható be. 

 

 

Az eljárás lebonyolításának időpontjai, ütemterv: 

Eljárási cselekmény Dátum Időpont 

Kiegészítő tájékoztatás kérés (adott esetben) határideje 2017.06.30.  

Kiegészítő tájékoztatás megküldésének határideje 2017.07.03.  

Ajánlattételi határidő 2017.07.05. 15.00 óra 

Ajánlatok felbontásának időpontja 2017.07.05. 15.00 óra 

Egyszerűsített összegezés megküldésének 

(eredményhirdetés) tervezett időpontja  

2017.07.10. 
 

Szerződéskötés tervezett időpontja 2017.07.14.  

 

 

Bag, 2017. június 26. 

 

Ritecz György s.k. 

ügyvezető 
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I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK 
 

 

1. A Dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 

1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a beszerzési eljárás 

eredményeként létrejövő szerződésben a Megrendelővel.  

1.2. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a beszerzési eljárásban ajánlatot 

nyújt be.  

1.3. Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket, valamint az Ajánlatkérő 

által megrendelni kívánt munkák műszaki leírását, és a szerződéstervezetet tartalmazó 

jelen kötet.  

1.4. Felhívás: e tárgyban jelen beszerzési eljárás megindítására az Ajánlattevők részére 

egyidejűleg és közvetlenül megküldött (ajánlattételi) felhívás.  

1.5. 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. 

1.6. Könnyített beszerzési eljárás: a DAKÖV Kft. víziközmű–szolgáltató beszerzéseivel 

kapcsolatos részletes eljárási szabályokról szóló Beszerzési Szabályzatában rögzített, 

a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárása. 

1.7. Szerződés: a jelen beszerzési eljárás nyertese és az Ajánlatkérő között létrejött 

szerződés. 

 

2.  Az Ajánlatkérő 

Neve:  DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 

Székhelye: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3. 

 

Beszerzési eljárást lebonyolító szervezet: Bagi Üzemigazgatóság 

Címe: 2191 Bag, Dózsa György út 20. 

Telefon/fax:  +36 28408524; +36 28408178 

E-mail:  rlilla.beszerzes@dakov.hu 

3.  A beszerzési eljárás fajtája, tárgya 

3.1. Az eljárás fajtája  

Ajánlatkérőjelen beszerzési eljárását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal által jóváhagyott Beszerzési Szabályzatában rögzített, a közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó ún. könnyített beszerzési eljárás szabályai 

szerint folytatja le. 

mailto:rlilla.beszerzes@dakov.hu
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Az eljárás alkalmazásának indoka:  

A beszerzés becsült értéke nem éri el az árubeszerzésre vonatkozó 2017. évre 

meghatározott nettó 50 millió Ft összegű közbeszerzési értékhatárt. 

A beszerzés becsült értéke valamennyi részajánlat együttes értékét jelenti. 

3.2. Az eljárás tárgya 

 

KISHASZONGÉPJÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA A DAKÖV KFT. TELJES ELLÁTÁSI 

TERÜLETÉN” 

4.  A beszerzés mennyisége 
 

7 db legfeljebb 3,5 tonnás összteherbírású új kishaszon-gépjármű (dobozos kivitel) 

szállítása. 

A fent megadott mennyiséget ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt le fogja hívni, de 

fenntartja a jogot (+) 3 db kishaszongépjármű megvásárlására.  

5.  A teljesítés helye és határideje 

5.1.  A teljesítés helye:  

Bagi Üzemigazgatóság 2230 Gyömrő, Lengyel u. 8/a.  1 db 

Bagi Üzemigazgatóság, 2191 Bag, Dózsa György út 20.  1 db 

Monori Üzemigazgatóság 2200 Csévharaszti u. 1.   1 db 

Ráckevei Üzemigazgatóság 2300 Ráckeve, Dömsödi u. 85. 2 db 

Dabasi Üzemigazgatóság: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.  2 db  

 

5.2. A szerződés hatálya: 

A szerződés határozott időre jön létre, 2017.12.31.-ig, mely alatt a 4. pontban 

megadott mennyiséget Ajánlatkérőnek szerződésszerű teljesítés mellett át kell adnia.  

6.  Az ajánlattétel feltételei 

6.1. Ajánlatot kizárólag a 3. pontban megadott tárgyban és a jelen Dokumentációban 

meghatározott követelményeknek megfelelően lehet benyújtani.  

Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az Ajánlattevő felel, nem kielégítő 

információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. 

6.2. Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív)ajánlattétel lehetőségét kizárja (az ilyen 

tartalmú ajánlatokat érvénytelennek minősíti). 
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7.  Az Ajánlatkérő nyilatkozata 

Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet 

rendelkezésre áll. 

8. Az Ajánlat költségei 

8.1.  Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, továbbá az egyébként a beszerzési 

eljárásban történő részvétellel kapcsolatos összes költséget magának az 

Ajánlattevőnek kell viselnie.  

8.2.  Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten 

megadott jogcímen kívüli, más - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. Az 

eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül, az Ajánlatkérővel 

szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.  

9.  A Dokumentáció használata 

9.1. A Dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, 

így annak másolása, részeiben vagy egészében, a jelen eljárás keretein kívül történő 

bármilyen - változatlan vagy változtatott formában történő - felhasználása jogellenes. 

A Dokumentáció kizárólag a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlatok elkészítéséhez 

használható fel, annak tartalmával kapcsolatban semmiféle adat vagy információ nem 

közölhető olyan személyekkel, akik a beszerzési eljárással nincsenek hivatalos 

kapcsolatban. A Dokumentáció másra át nem ruházható és nem tehető közzé. 

9.2. Az ajánlattétel feltétele a Dokumentáció igazolt átvétele.  

 

10.  Kiegészítő tájékoztatás 

10.1. Bármely gazdasági szereplő, aki a jelen könnyített beszerzési eljárásban Ajánlattevő 

lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Felhívásban, valamint a 

dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. 

munkanapig kizárólag írásbankiegészítő információért fordulhat az Ajánlatkérőhöz 

a Felhívásban megadott címen. 

10.2. Ajánlatkérő a kért információt az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben 

írásban megadja. Ajánlatkérő „ésszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti 

második munkanapot tekinti. A tájékoztatás tartalmát az Ajánlatkérő egyidejűleg 

valamennyi Ajánlattevő részére megküldi.  

A határidőn túl érkező, vagy nem a megadott címekre, illetőleg nem írásban benyújtott 

kérdésekre az Ajánlattevőnek nem áll módjában válaszolni.  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előzőek szerint írásban feltett kérdés(ek)re 

adott válasz(oka)t tartalmazó tájékoztatás a Felhívás szerves részét képezi, a 

tájékoztatásban rögzítettek ajánlatba történő beépítése valamennyi Ajánlattevő 

számára kötelező. 

10.4. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kiegészítő információ-

kérésre nyitva álló határidő lejártát követően, továbbá az ajánlattételi határidő lejártát 
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követően az eredmény közlésének időpontjáig az Ajánlattevők megkereséseire, 

kérdéseire nem válaszol.  

11.  Közös ajánlattétel 

Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott, illetőleg az Ajánlatkérő honlapján 

közzétett felhívás alapján érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tehetnek 

ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek 

ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot 

tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi 

felhívást. 

12. Az Ajánlat kidolgozásának feltételei 

Az Ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely 

ajánlat az ajánlattételi határidő lejárta után nem módosítható. 

13. Részajánlat kidolgozásának szempontjai 

Ajánlatkérő a beszerzését megvizsgálta abból a szempontból, hogy a beszerzés 

tárgyának jellege lehetővé teszi-e a beszerzés egy részére történő ajánlattétel 

biztosítását.  

Ajánlatkérő a részajánlat tételét jelen beszerzési eljárásban nem teszi lehetővé. 

14.  Az Ajánlatok benyújtása; formai feltételek 

14.1.  Az ajánlatok benyújtására a Felhívás 7. pontjában meghatározott határidő lejártáig, 

azaz 2017. július 05. napja 15:00 óráig kerülhet sor. 

14.2.  Az Ajánlatkérő az Ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a fent 

meghatározott határidő lejártáig a Felhívásban megadott címre, az ott meghatározott 

szobába beérkezik.  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat postai úton, vagy futárszolgálat 

igénybevételével történő kézbesítése esetén az ajánlat illetőleg az azzal kapcsolatos 

postai küldemény elvesztéséből, vagy késedelméből eredő kockázatot és 

következményt az Ajánlattevő viseli! 

14.3.  Az ajánlatot zárt borítékban (csomagolásban)kell benyújtani. A borítékon (külső 

csomagoláson) a következőket kell feltüntetni:  

„Kishaszongépjármű beszerzés” valamint „az ajánlattételi határidő lejártáig (2017. 

július 05. napja 15:00 óráig) NEM BONTHATÓ FEL! címzett: Ritecz Lilla” felirat.  

Amennyiben az ajánlattételi határidő módosul (pl. az ajánlattételi határidő 

meghosszabbítása miatt), úgy a felirat aktualizálható, azaz a módosított ajánlattételi 

határidő napját kell feltüntetni. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a boríték (csomagolás) nincs 

lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, nem vállal felelősséget az ajánlat 

elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. 
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A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni továbbá: 

„Az iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!” 

14.5.  Az ajánlatokat  

 A/4formátumú lapokon,  

 egy kötetben,  

 megbonthatatlanul,  

 oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva,  

 folyamatosan számozva minden információt hordozó oldalát,  

 a cégjegyzésre jogosult (vagy az ajánlatban csatolt nyilatkozat alapján az általa 

meghatalmazott személy) által aláírva,  

 gépelt vagy nyomtatott formában (a számozás kivételével, mely tekintetben 

elfogadott a kézzel írt oldalszámozás), 

 utólagos javítások és beszúrások nélkül 

egyeredeti(papíralapú) és egy másolati(elektronikus: CD-n, DVD-n, vagy pendrive-

on) példányban kell benyújtani. 

15.  Az Ajánlatok bontása 

15.1.  Az ajánlatok bontására a Felhívás 9. pontjában megjelölt címen kerül sor az 

Ajánlattételi határidő lejártának időpontjában. Az ajánlatok felbontásának 

időpontjáról az Ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. 

15.3. A bontás során az ajánlatokra vonatkozóan a "Felolvasólapon" szereplő adatok 

kerülnek ismertetésre. 

16.  Hiánypótlás 

 A benyújtott ajánlatok elbírálása során Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét 

biztosítja.  

A hiányok pótlása – melyek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és 

kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a Felhívás, a 

Dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. 

Az értékelésre kerülő ajánlati elemek utólagos közlésére, illetve javítására jelen 

eljárásban nincs lehetőség. 

17.  Az ajánlatok értékelése 

Ajánlatkérő az érvényes és végleges ajánlatokat (amennyiben tárgyalásra is sor 

került) a részek tekintetében a Felhívásban meghatározott értékelési szempont – a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kiválasztása – szerint értékeli; a 

legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló és érvényes ajánlatot benyújtó 

Ajánlattevő minősül nyertesnek. 

Amennyiben a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kettő, vagy több ajánlat 

azonos összegben tartalmazza, Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt sorsolás útján 

választja ki. 
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18. Tájékoztatás az Ajánlatkérő döntéseiről 

Ajánlatkérő az Ajánlattevő(ke)t írásban – a Beszerzési Szabályzatában 

meghatározott minta szerint elkészített – írásbeli összegezés egyidejű telefax vagy 

elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja a könnyített beszerzési eljárás 

eredményéről, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb 

három munkanapon belül. 

19.  A szerződés megkötése 

Ajánlatkérő a szerződést a részek tekintetébennyertes Ajánlattevővel az ajánlatok 

elbírálásáról szóló írásbeli összegzésnek az Ajánlattevők részére történt megküldése 

napját követő három napon belül köti meg.  

20.   Kapcsolattartás 

Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag 

írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden egyéb úton történő, 

személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.  

Az Ajánlattevők valamennyi, az eljárás során megküldésre kerülő okmányon, 

levélen, faxon tüntessék fel az eljárás tárgyát.  

Az Ajánlattevők a fenti szabályok megsértése esetén minden ebből eredő 

következményt viselni kötelesek.   
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II. SPECIFIKÁCIÓ 
 

Minimálisan elvárt felszereltség: 

• Hagyományos váltó 

• Manuális klíma 

• Rádió 

• Manuális ablakemelő 

• Fehér szín  

• B kategóriás jogosítvánnyal vezethető 

 

Egyéb követelmény:  

• teljesítmény:   70-110 LE 

• üzemanyag:   diesel 

• raktér:    3-5 m3 

• szállítható személyek száma: 2-3 fő 

• motor:    Euro 5-6 

 

 

A jótállást ajánlattevőknek az alábbi feltételek figyelembevételével kötelesek vállalni: 

 

a) Nyertes ajánlattevő jótállást vállal Ajánlatkérő részére a leszállított gépjármű 

rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáért, valamint működőképességéért. 

b) A nyertes ajánlattevőnek az általános jótállás időtartamára magyarországi 

szervizszolgáltatást, valamint 0-24 órás magyarországi mobil szerviz szolgáltatást kell 

biztosítania, ugyanakkor Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a gyártó által előírt 

kötelező szervízszolgáltatást más, erre jogosultsággal rendelkező szervízszolgáltatónál 

vegye igénybe.  

c) A jótállási időszak alatt meghibásodás esetén nyertes ajánlattevő köteles Ajánlatkérő 

értesítésétől számított 24 órán belül a gépjármű tartózkodási helyén, illetve 5 

munkanapon belül megadott szervizében a gépjármű javítását megkezdeni, és azt a lehető 

legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 munkanapon belül befejezni. Amennyiben a 

jótállási idő az 5 naptári napot meghaladja nyertes ajánlattevő köteles a megajánlott 

gépjárművel egyenértékű csereautó biztosítására,  

d) A jótállási időszak alatt meghibásodás esetén nyertes ajánlattevő köteles telefonos 

vagy e-mailes rendelkezésre állást biztosítani. 

e) A jótállási körbe nem tartozó szervizelés, vagy a baleseti javítás költségei nem képezik 

jelen eljárás tárgyát. A jótállást nem érintő esetekben, illetve jótállási időn túl a jármű 

szervizelését, javítását Ajánlatkérő az általa meghatározott szervizben kívánja 

elvégeztetni.      

f) Nyertes ajánlattevő az alábbi adatokat megadja annak érdekében, hogy a forgalomba 

helyezéshez szükséges dokumentumokat ajánlatkérő ajánlattevő számára meg tudja 
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küldeni: gépjármű gyártmánya, típusa, alvázszáma, motorkódja, motorszáma, 

hengerűrtartalma, teljesítménye, saját-, és együttes tömeg értéke, valamint a járműkísérő 

lapok másolatai. 

g) a műszaki átadás-átvétel során ajánlatkérő ellenőrzi a műszaki specifikációban előírt, 

az ajánlattevő ajánlatában megajánlott gépjárművek és tartozékok meglétét, 

hiánytalanágát, az előírt feltételeknek való megfelelőségét, valamint azok megfelelő 

működőképességét.  
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III. SZERZŐDÉSTERVEZET 
 

 

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS 
 

amely létrejött 

egyrészről  

 DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 

Székhelye: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3. 

Cégjegyzékszáma: 13-09-066171 

Adószám: 10800870-2-13 

Statisztikai számjel: 10800870-3600-113-13 

Számlázási cím:  

Bankszámla száma: 65500082-30057346-55000013 

Képviseli: Ritecz György ügyvezető 

mint megrendelő (továbbiakban: „Vevő”) 

másrészről 

  

Székhelye:  

Cégjegyzékszáma:  

Adószám:  

Statisztikai számjel:  

Bankszámla száma:         

Képviseli:  

mint szállító (továbbiakban: „Eladó”) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek 

szerint: 

 

 

1. Előzmények 

 

Megrendelő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott 

Beszerzési Szabályzatában rögzített, a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó 

könnyített beszerzési eljárás szabályai szerint 2017. június 26. napján beszerzési eljárás indított 

jelen szerződésben foglalt adásvételre, amelyet a ……… Vállalkozó nyert meg. 
 

2. Szerződés tárgya 
 

2.1. Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja a jelen szerződésnek és a beszerzési eljárás 

iratanyagának megfelelően  

KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK  SZÁLLÍTÁSA 

7 db legfeljebb 3,5 tonnás összteherbírású új kishaszon-gépjármű (dobozos kivitel) 

szállítása 
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az ajánlattételi Felhívásban és Dokumentációban meghatározott feltételek, a Vállalkozó 

által benyújtott ajánlatában (továbbiakban: Ajánlat), illetve jelen Szerződésben foglalt 

feltételek szerint. 

 

A fent megadott mennyiséget ajánlatkérő a keretszerződés időtartama alatt le fogja hívni, 

de fenntartja a jogot (+) 3 db kishaszongépjármű megvásárlására.  

 

2.2. Az áruknak maradéktalanul meg kell felelnie az ajánlattételi Felhívásban és 

Dokumentációban előírt műszaki követelményeknek.  
 

2.3. Eladó vállalja a műszaki leírásnak megfelelő és Eladó ajánlatában meghatározott és 

gyártmányú és típusú dobozos kivitelű gépjárművek határidőben történő szállítását és 

tulajdonjogának átruházását, továbbá jelen szerződésben foglalt valamennyi szerződéses 

kötelezettség, így különösen a gépjárművek forgalomba helyezését, és a garanciális 

(jótállási) feladatok teljesítését. 

 

2.4. Eladó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítésére képes és 

alkalmas, a szerződés tárgyát képező gépjármű műszaki leírását és a kapcsolódó 

szolgáltatásokat teljes terjedelemben megismerte, rendelkezik a tevékenysége 

folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá 

mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához 

szükséges. 

 

3. A keretszerződés hatálya 

 

3.1. Jelen szerződést Felek határozott  időtartamra kötik, 2017.12.31-ig. 

 

3.2. A teljesítés helye Vevő egyes telephelyei, Eladó ezen címekre köteles leszállítani a 

szerződés tárgyát képező gépjárműveket. 

 

Bagi Üzemigazgatóság 2230 Gyömrő, Lengyel u. 8/a.  1 db 

Bagi Üzemigazgatóság, Bag, Dózsa György út 20.  2 db 

Monori Üzemigazgatóság 2200 Csévharaszti u. 1.   1 db 

Ráckevei Üzemigazgatóság 2300 Ráckeve, Dömsödi u. 85. 2 db 

Dabasi Üzemigazgatóság: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.  1 db  
 

4. Átadás-átvétel 
 

4.1. Az Eladó a gépjárművek szállításának időpontját előzetesen – legalább öt munkanappal a 

szállítás tervezett időpontját megelőzően – írásban jelzi a Vevőnek. A gépjárművek 

átadásáról a felek képviselői átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.  

4.2. A gépjárműveket az Eladó a 3.2. pont szerinti teljesítési helyre, a teljesítési határidőn belül 

köteles saját költségén leszállítani és a Vevőnek átadni. A gépjárműveket érvényes 

magyarországi műszaki vizsgával, ajánlatkérő nevére kiállított forgalmi engedéllyel, 
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járműtörzskönyvvel, környezetvédelmi adatlappal, járműre szerelt forgalmi rendszámmal 

kell átadni. A jótállás kezdete ebben az esetben az ismételt átvétel időpontjától számít. A 

kárveszély viselése a gépjármű Vevő által történő átvételével száll át a Vevőre. 

4.3. A gépjármű átvételének tényét Vevő az átadás-átvételi jegyzőkönyvbe feljegyzi. Az 

átadás-átvételi jegyzőkönyvbe fel kell jegyezni a gépjármű forgalmi rendszámát, egyéb 

egyedi azonosítóit (forgalmi engedély sorszámát, törzskönyvi sorszámát), kilométer 

állását, valamint az átadás-átvételkor szemrevételezéssel megállapítható károsodását, 

minőségi kifogását is. Eladó köteles a gépjárművet üzemképes, a rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban átadni. 

4.4. Vevő a gépjármű leszállítását követően, illetve felhasználása alkalmával észlelt minőségi 

kifogást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni (felvett jegyzőkönyv megküldése) az 

Eladónak. 

 

5. Eladó kötelezettségei 

 

5.1. Eladó vállalja, hogy kizárólag az ajánlatában megjelölt gyártótól származó, ott megadott 

típusú, új gépjárműveket szállít Vevő részére. 

5.2. Eladó vállalja a 9. pontban meghatározott szavatossági és jótállási feltétleket. 

 

6. Vevő kötelezettségei 

 

6.1. Vevő köteles a 1. pontban megjelölt gépjárművek átvételére és a 8. pontban meghatározott 

vételár megfizetésére. 

6.2. Vevő köteles biztosítani az Eladó feladatainak ellátásához esetlegesen szükséges 

döntéseket, információkat. 

6.3 Vevő köteles teljesítési igazolás kiadására az 4.3. pont szerinti sikeres átadás-átvételt 

követő 5 munkanapon belül. 
 

7. Vételár 
 

7.1. Eladót az alábbi összegű vételár illeti meg az egyes kivitelű gépjárművek leszállítása 

esetén, ajánlatának megfelelően:  

 

 

Dobozos kivitelű kishaszon-gépjármű: 

 

nettó …1 Ft/db 

 

7.2 A 7.1. pont szerinti vételár tartalmazza a gépjárművekhez kapcsolódó valamennyi 

költséget, így különösen, de nem kizárólagosan: hatályos jogszabályok által megállapított 

valamennyi adót, vámot, hatósági díjat, szállítási költséget, jótállási, szavatossági költségeket, 

banki költségeket, a magyarországi forgalomba helyezéshez szükséges hatósági és egyéb 

                                                 
1 Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint 
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engedélyek beszerzési költségét, a vizsgáztatási költséget. Ezen felül Eladó más költségek 

érvényesítésére jelen szerződés alapján nem jogosult. 

7.3. A számlát Eladó a teljesítési igazolás aláírását követő 10 napon belül állítja ki, és küldi 

meg Vevő részére. Vevő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti Eladó … sz. 

bankszámlaszámára a számla kézhez vételétől számított 30 napon belül,  

7.4. Fizetési késedelem esetén Eladó jogosult a Ptk. 6: 155. § (2) bekezdés szerint késedelmi 

kamatot felszámolni. 

 

 

8. Szavatosság és jótállás 

 

8.1.Eladó nyilatkozik, hogy az általa leszállított gépjárművek megfelelnek a jogszabályokban 

és szabványoknak foglalt feltételeknek, illetve rendeltetésszerű használatra egyébként 

alkalmasak. 

8.2. Eladó az általa leszállított gépjárművekre ajánlatának megfelelően …2 hónap teljeskörű 

jótállást köteles vállalni a Vevő által igazolt, sikeres átadás-átvétel napjától kezdődően. 

8.3. Eladó az általános jótállás időtartamára magyarországi szervizszolgáltatást, valamint 0-24 

órás magyarországi mobil szerviz szolgáltatás köteles biztosítani, ugyanakkor Vevő fenntartja 

a jogot arra, hogy a gyártó által előírt kötelező szervízszolgáltatást más, erre jogosultsággal 

rendelkező szervízszolgáltatónál vegye igénybe.  

8.4. A jótállási időszak alatt meghibásodás esetén Eladó köteles Vevő értesítésétől számított 

24 órán belül a gépjármű tartózkodási helyén, vagy 5 munkanapon belül megadott szervizében 

a gépjármű javítását megkezdeni, és azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 

munkanapon belül befejezni. Amennyiben a jótállási idő az 5 naptári napot meghaladja Eladó 

köteles a megajánlott gépjárművel egyenértékű csereautó biztosítására. 

8.5.Eladó a jótállási időszak alatt meghibásodás esetén köteles telefonos vagy e-mailes 

rendelkezésre állást biztosítani. 

8.6.A jótállási körbe nem tartozó szervizelés, vagy a baleseti javítás költségei nem képezik 

jelen szerződés tárgyát. A jótállást nem érintő esetekben, illetve jótállási időn túl a jármű 

szervizelését, javítását Vevő az általa meghatározott szervizben kívánja elvégeztetni.      

8.7.Eladó a szavatossági és jótállási jogokat csak abban az esetben köteles biztosítani, 

amennyiben Vevő az eszközöket rendeltetésszerűen, és az Eladó előírásainak megfelelően 

használja. 

8.8.A kijavított gépjármű vagy annak egy része jótállási ideje meghosszabbodik a hiba 

közlésének napjától számítva azon időtartammal, amely alatt Vevő az eszközt a hiba miatt 

rendeltetésszerűen nem használhatta. A gépjármű vagy annak jelentős részének kicserélése 

esetén a jótállás időtartama a kicserélt gépjármű vagy a kicserélt rész tekintetében újra 

kezdődik. 

8.9. Amennyiben Eladó a Vevő írásbeli felszólításában megjelölt határidőn belül nem tesz 

eleget a kijavítási, kicserélési vonatkozó kötelezettségének, Vevő jogosult azt Eladó költségére 

más szállítóval elvégeztetni. 

 

 

 

 

                                                 
2 Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint 
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9. A szerződésszegés jogkövetkezményei 

 

9.1. Eladónak felróható késedelmes teljesítés esetén az Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles, 

melynek mértéke a késedelmes tejesítés idejére naponta a késedelemmel érintett termék nettó 

vételárának 1 %-a, a késedelmi kötbér maximális mértéke 10 napi tételnek megfelelő 

mértékű összeg. A 10 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződéstől 

elállni és meghiúsulási kötbért követelni. 

9.2. Hibás teljesítési kötbérre jogosult a Vevő, ha az Eladó a jelen szerződésben 

meghatározott kötelezettségeit – olyan okból, amelyért felelős – részben, vagy egészben 

hibásan teljesíti. A hibák kijavításáig Vállalkozó Megrendelő részére hibás teljesítési 

kötbér fizetésére köteles, a hibás teljesítési kötbér vetítési alapja és mértéke, valamint a 

hibás teljesítési kötbér maximuma megegyezik a késedelmi kötbér mértékével. Hibás 

teljesítésnek minősül, ha a szolgáltatott termékek a teljesítés időpontjában nem felelnek 

meg a szerződésben, illetve a műszaki előírásban, jogszabályban meghatározott 

tulajdonságoknak. 

9.3. Vevő az Eladó súlyos szerződésszegése esetén jogosult a jelen szerződést felmondani, illetve 

az Eladó teljesítésének felajánlásáig a szerződéstől elállni, és az Eladótól 10 % mértékű 

meghiúsulási kötbért követelni. A kötbér alapja a teljes ellenérték nettó összege. 

9.4. Eladó kötbér fizetésére a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor köteles, ha 

felelős a szerződésszegésért. A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen, azonos 

jogalapra történő hivatkozással nem követelhető. 

9.5. Vevő fizetési késedelme esetén Eladó a PTK 6:48. §-ában meghatározott mértékű 

késedelmi kamatra jogosult. 

 

10. Együttműködés és képviselet  

 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban az alábbi 

személyek jogosultak a kapcsolattartásra. 

 

Vevő képviselője: 

Név:    … 

Címe:    … 

Telefon:    … 

Telefax:    … 

E-mail:    … 

 

Vevő teljesítési igazolásra jogosult képviselője: … 

  

Eladó képviselője 

Név:    … 

Címe:    … 

Telefon:    … 

Telefax:    … 

E-mail:    …  
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11. Záró rendelkezések  

 

11.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.), 

valamint a hatályos jogszabályok megfelelő rendelkezései az irányadók.  

11.2. A jelen szerződést csak írásban, a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani.  

11.3. Az Ajánlattételi Felhívás, valamint a nyertes ajánlat a műszaki leírással, illetve az abban 

foglalt feltételek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

***** 

Jelen szerződést a szerződő felek elolvasás, értelmezés és kellő megfontolás után, mint 

kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

Dabas, 2017. ………. 

 

 

……………………………………………. 

Vevő 

……………………………………………. 

Eladó 

Ellenjegyzem: 

 

…………………………………… 

pénzügyi ellenjegyző 
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IV. IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE, IRATMINTÁK 
 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

(AZ ÁRAJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE) 

MEGNEVEZÉS 
IRATMINTA 

SORSZÁMA 

Fedőlap (címlap) - 

Tartalomjegyzék - 

Felolvasólap 1. sz.  

Ajánlati ár részletezése (táblázat) - 

Céginformációs lap 2. sz. 

Ajánlati nyilatkozat a Felhívás 13.4) pont szerint 3. sz. 

Nyilatkozat a jogi feltételekről a Felhívás 4.1. szerint 4. sz. 

Szakmai alkalmasság igazolása a Felhívás 4.2.a) pont szerint – a megajánlott 

gépjárművek konkrét műszaki paramétereinek ajánlattevő általi ismertetése 
- 

Szakmai alkalmasság igazolása a Felhívás 4.2.b) pont szerint 5. sz. 

Aláírási címpéldány (aláírás minta), illetőleg cégokmányok (adott esetben) 

a Felhívás 13.6) pont szerint (egyszerű másolat) 
- 

Nyilatkozat az alvállalkozók tekintetében a Felhívás 13.5) pont szerint  6. sz. 

 Az ajánlat … folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.  

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 ……………………………… 

cégszerű aláírás 
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1. sz. iratminta 

 

FELOLVASÓLAP 
 

„KISHASZONGÉPJÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA A DAKÖV KFT. EGYES 

ELLÁTÁSI TERÜLETEIN” 

tárgyú könnyített beszerzési eljárásban 

 

 

1.  Az ajánlattevő adatai: 

Az ajánlatevő neve:  

Az ajánlattevő címe/székhelye: 

 

2. Az értékelési szempont tartalmi elemeinek főbb, számszerűsíthető adatai: 

ellenszolgáltatás összege (nettó Ft/db) nettó … Ft/db 

megrendeléstől számított szállítási idő (nap)  

teljes körű jótállási idő (hónap)  

üzemanyag fogyasztás (100 km/l)                                                                

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

  ………………………….………………… 

cégszerű aláírás 
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2. sz. iratminta 

 

CÉGINFORMÁCIÓS LAP 
 

„KISHASZONGÉPJÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA A DAKÖV KFT. EGYES 

ELLÁTÁSI TERÜLETEIN” 

tárgyú könnyített beszerzési eljárásban 

 

Ajánlattevő 

Cég neve  

Cégjegyzékszám  

Nyilvántartó cégbíróság neve  

Adószáma  

Címe (székhelye)  

- irányítószám  

- település  

- utca, házszám  

- telefonszám  

- telefaxszám  

- E-mail cím  

- Internet (URL) cím  

Cégjegyzésre jogosult vezetők 

 neve; 

 beosztása; 

 telefonszáma 

 

Jelen eljárásban nyilatkozattételre 

jogosult személy, és beosztása 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

………………………….………………… 

cégszerű aláírás 
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3. sz. iratminta 

 

NYILATKOZAT 
az ajánlattétel tekintetében 

 

 

 „KISHASZONGÉPJÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA A DAKÖV KFT. EGYES ELLÁTÁSI 

TERÜLETEIN” 

tárgyú könnyített beszerzési eljárásban 

 

Alulírott ……………………(képviselő neve), a ………………………………….. (mint ajánlattevő 

neve, címe) képviseletében a felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi 

kijelentem, hogy  

 

1. Ajánlatomat a felhívás, valamint az ajánlattételi dokumentáció ismeretében és annak elfogadásával 

nyújtottam be. 

2. A felhívásban és a dokumentációban – beleértve az esetlegesen kibocsátott kiegészítésekben és 

pontosításokban, valamint az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban – foglalt valamennyi 

feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.  

Ennek megfelelően ajánlatot teszünk a felolvasólapon, az ajánlatban feltüntetett, illetőleg a tárgyalás 

során adott esetben módosításra kerülő végső feltételekkel. 

3. Amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, készek és képesek vagyunk 

szerződéses jogviszonyt létesíteni és a szerződést teljesíteni. Az ajánlattételi dokumentáció részét 

képező szerződéstervezet szerint a szerződést megkötjük, és a szerződéses kötelezettségeinket 

teljesítjük. 

4. Az ajánlattéli dokumentációt harmadik (illetéktelen) személy(ek) részére nem tettem 

hozzáférhetővé, illetve másra nem ruháztam át azt, nem publikáltam azt, kizárólag az ajánlat 

elkészítéséhez szükséges mértékben használtam fel. 

5. Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban költségtérítési igényem nincs. 

6. Kijelentem, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a 

valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalok. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

………………………….………………… 

cégszerű aláírás 
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4. sz. iratminta 

 

NYILATKOZAT
3 

a jogi feltételek tekintetében 

 

„KISHASZONGÉPJÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA A DAKÖV KFT. EGYES ELLÁTÁSI 

TERÜLETEIN” 

tárgyú könnyített beszerzési eljárásban 

 

Alulírott ……………………(képviselő neve), a ………………………………….. (mint ajánlattevő4 

neve, címe) képviseletében a Felhívás 4.1. pontjára figyelemmel az alábbi  

nyilatkozatot teszem: 

 

Az általam képviselt ………………………………….. (cég neve) nem tartozik a Felhívás 4.1. 

pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá: 

 

Nem állnak fenn velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint az eljárásban nem lehet 

ajánlattevő, aki 

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

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

kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott. 

 

Kijelentem, hogy nyilatkozatom adattartalma a valóságnak megfelel és ezért az általam képviselt 

szervezet nevében felelősséget vállalok. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

………………………….………………… 

cégszerű aláírás 

 

  

                                                 
3A nyilatkozatot az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek külön-külön kell megtenni! 
4A nem kívánt rész törlendő! 
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5. sz. iratminta 

 

NYILATKOZAT 
a jogi feltételek tekintetében 

 

„KISHASZONGÉPJÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA A DAKÖV KFT. EGYES ELLÁTÁSI 

TERÜLETEIN” 

tárgyú könnyített beszerzési eljárásban 

Alulírott ……………………(képviselő neve), a ………………………………….. (mint ajánlattevő 

neve, címe) képviseletében a felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi 

kijelentem, hogy  

az általam képviselt ………………………………….. (cég neve) a felhívás 4.2. pontjában 

meghatározott szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel, miszerint 

 

 - a szállított gépjárművek azonos kivitelűek és műszaki tulajdonságúak 

- ajánlattevő a gépjárműveket vizsgáztatva, rendszámmal ellátva, forgalomban való 

részvételre alkalmasan felszerelve adja át az ajánlatkérő részére a forgalomban 

tartáshoz szorosan kapcsolódó összes dokumentációt is beleértve.  

 - ajánlatkérő, mint tulajdonos kerül bejegyzésre 

 - ajánlattevő a gépjárművekkel együtt a gyár által kiadott magyar nyelvű műszaki 

dokumentációt és kezelési, karbantartási utasítást átadja az ajánlatkérő részére, valamint 

plusz egy digitális példányt 

- a leszállított gépjárművek megfelelnek a magyar é az EU nemzetközi szabványoknak, 

előírásoknak és biztonságtechnikai követelményeknek 

 

Kijelentem, hogy nyilatkozatom adattartalma a valóságnak megfelel és ezért az általam képviselt 

szervezet nevében felelősséget vállalok. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

………………………….………………… 

cégszerű aláírás 
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6. sz. iratminta 

 

NYILATKOZAT 

a szerződés teljesítéshez igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében 

 

„KISHASZONGÉPJÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA A DAKÖV KFT. EGYES ELLÁTÁSI 

TERÜLETEIN” 

tárgyú könnyített beszerzési eljárásban 

 

Alulírott …………………… (képviselő neve), a ………………………………….. (mint ajánlattevő 

neve, címe) képviseletében a felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbiak szerint  

kijelentem, hogy  

 

a felhívásban megjelölt szolgáltatás elvégzéséhez az alábbiakban megnevezett alvállalkozók bevonását 

tervezzük: 

 

Sorszám Alvállalkozó cég neve, székhelye Tevékenység megnevezése 

1.   

2.   

stb.   

 

Továbbá kijelentem, hogy alvállalkozó alkalmazása esetén is cégünk  tartozik felelőséggel az áradás-

átvételért és a vízmérők pontos és maradéktalan el- és visszaszállításáért, valamint a szállítás során 

történtő bármilyen sérülésért, károkozásért.  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 


