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1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1.1. Az ajánlatkérő:
Hivatalos név: KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit
Közhasznú Kft.
Postai cím: Basa u. 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1107
Ország: HU
Címzett: Hancz Sándor ügyvezető
Telefon: +36 1 261-0843
Fax: + 36 1 261-0041
E-mail: kokert@kokertkft.hu
Internetcím (URL): www.kokertkft.hu
1.2. További információk:
Hivatalos név: Márton & Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Lendvay u. 22/II.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1062
Ország: HU
Címzett: dr. Márton Zsuzsanna ügyvéd
Telefon: +36 30 5302587
Fax: + 36 1 269-0633 (ajánlatkérő telefax száma)
E-mail: martonzs@nemesui.hu
Internetcím (URL): Felhívjuk figyelmüket, hogy ajánlatkérő telefax készüléke nem automata, a telefax
melléket a Titkárság kapcsolja, ezért a telefaxon történő kommunikációra hivatali időben
– hétfőtől csütörtökig 9:00 – 15:00 óráig, pénteki napon 9:00-12:00 óra között – van
lehetőség.
Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlati felhívásban foglaltakkal
kapcsolatban írásbeli (értelmező) tájékoztatást kérhet az 1.2. pontban megadott elérhetőségeken.
A kiegészítő tájékoztatásra irányuló minden kérdést az e pontban megjelölt címen, telefax-számon,
e-mail címen lehet benyújtani. Kérjük, ha kiegészítő tájékoztatásukat faxon nyújtják be, akkor azt
szíveskedjenek szerkeszthető formátumban a nemes.denes@t-online.hu e-mail címre is
megküldeni. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű
időben köteles megadni. Az ajánlatkérő írásban válaszol az eljárást megindító hirdetményben és a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos minden kérdésre.
1.3. Az ajánlattétel nyelve és kapcsolattartás
Az ajánlattétel és a kapcsolattartás hivatalos nyelve a magyar.
Az ajánlatkérő és a kapcsolattartó kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb.
veszi figyelembe, és bármilyen - az eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot kizárólag magyar nyelven tud az ajánlattevők rendelkezésére bocsátani.
A nem magyar nyelvű igazolást, dokumentumot és okiratot felelős magyar nyelvű fordítással együtt
kell benyújtani. Ezekhez kapcsolódóan csatolni kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy
az idegen nyelven kiállított dokumentumok magyar fordítása az eredeti szöveggel tartalmilag
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megegyezik és ezért az ajánlattevő felelősséget vállal.
A kapcsolattartás írásban, a Kbt. 41. § (2) bekezdése szerinti módokon történik.
1.4. Az ajánlattétel költségei
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció átvételével kapcsolatban felmerülő
összes költséget az ajánlattevő viseli. Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlatért ellenérték nem
igényelhető.
1.5. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei
Az ajánlatot írásban, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani, közvetlenül vagy
postai úton, a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit
Közhasznú Kft., 1107 Budapest, Basa u. 1., Titkárság címen. A csomagolás akkor minősül nem
zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat eredeti példánya kivehető.
A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Kettő darab új tehergépkocsi (gépjármű) beszerzése adásvételi
szerződés keretében, az ajánlattételi határidő (2018. május 31. 10:00 óra) előtt felbontani TILOS!”
A csomagoláson fel kell tüntetni továbbá az ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve ha
a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el, akkor az ilyen
szervezeti egység telephelyét, fióktelepét.
Az ajánlatot folyamatos oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, roncsolás-mentesen nem
bontható kötésben/ összefűzésben kell benyújtani. Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy
alvállalkozó, vagy egyéb szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell
írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.
Kérjük, hogy az ajánlat eredeti példányát elektronikus adathordozón szkennelve – jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható .pdf fájlban – is csatolják ajánlatukhoz. Kérjük továbbá az
ajánlattevők cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott
ajánlat a papíralapú eredeti ajánlattal megegyezik. (Lásd: Közbeszerzési Dokumentumok 3. számú
iratminta)
1.6. Az ajánlat tartalmi követelményei (az ajánlat részeként benyújtandó igazolások,
nyilatkozatok jegyzéke
Az ajánlatban az alábbi igazolásokat, nyilatkozatokat kérjük becsatolni:
Megnevezés
1. BORÍTÓLAP (Lásd: 1. sz. iratminta)
2. Tartalomjegyzék
3. Felolvasólap (Lásd: 2. számú iratminta)
4. Ajánlattevő nyilatkozata, hogy az elektronikus adathordozón (például jelszó nélkül olvasható,
de nem módosítható „.pdf” formátumban) csatolt ajánlat a papír alapú eredeti példánnyal
megegyezik. (Lásd: 3. számú iratminta szerint)
5. Az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozata (Lásd: 4/a. vagy 4/b. számú
iratminta)
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6.
7.
8.

9.

Ajánlattevői kifejezett nyilatkozata EREDETIBEN, a Kbt. 66. § (2) bekezdése értelmében, az
eljárást indító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Lásd: 5. számú iratminta)
Ajánlattevő nyilatkozata a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint mikro-, kis-, középvállalkozásnak minősül-e. (Lásd: 6. számú iratminta)
Nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok benyújtása esetén ajánlattevő nyilatkozata
arról, hogy a csatolt idegen nyelven kiállított dokumentumok magyar fordítása az eredeti
szöveggel tartalmilag megegyeznek, és ezért az ajánlattevő felelősséget vállal. (Lásd: 7. számú
iratminta)
Változásbejegyzéssel kapcsolatos nyilatkozat (8. sz. iratminta) Nemleges nyilatkozat is
csatolandó.
A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell továbbá a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.

10.

Nyilatkozat kizáró okokról (9. sz. iratminta)

11.

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k.) pont kb) alpontjában foglalt kizáró okra vonatkozóan
(10. sz. iratminta)

12.

Nyilatkozat kizáró okokról, (adott esetben: alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet igénybevétele esetén) (11. sz. iratminta)
Pénzügyi – gazdasági alkalmassági feltételnek való megfelelés és a Műszaki –szakmai
alkalmassági feltételnek való megfelelés előzetes igazolása az eljárást megindító felhívás XII
pontja szerint, (12. sz. iratminta)

13.

15.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő, és
az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult
személy(ek) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-mintáját, egyszerű másolati formában. Amennyiben az ajánlatot vagy annak valamely
dokumentumát az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
képviseletében meghatalmazott írja alá, úgy a teljes bizonyító erejű magánokirati vagy közokirati
formába foglalt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell.

16.

Közös ajánlattétel esetén: együttműködési megállapodás másolata

17.

Szakmai ajánlat részeként csatolandó: Az ajánlatban részenként csatolni kell a közbeszerzési
dokumentumok mellékletében található Műszaki specifikáció elnevezésű dokumentumot. (1.
rész esetében: 14/a sz. iratminta, a 2. rész esetén: 14/a. sz. iratminta) A 2. rész esetében a
műszaki specifikációhoz csatolandó 5 darab színes fénykép.

18.

Ártáblázat csatolandó 1. rész esetében: 15/a sz. iratminta, a 2. rész esetén: 15/b. sz. iratminta)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
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1.7. KIZÁRÓLAG az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására, az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő által csatolandó:
1.7.1. Pénzügyi – gazdasági alkalmasság igazolása tekintetében: a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő csatolja
az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 2 lezárt üzleti évben a nettó – általános
forgalmi adó nélkül számított – HUF-ban kifejezett árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak. (Lásd: 13. sz. iratminta)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő árbevételi
nyilatkozattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a hivatkozott rendelkezés alapján
kiegészítő tájékoztatás keretében kerülhet sor annak megállapítására, hogy az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett mi minősül az Ajánlatkérő
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozatnak vagy dokumentumnak, amellyel igazolható a
pénzügyi és gazdasági alkalmasság.
1.7.2. Műszaki – szakmai alkalmasság igazolása tekintetében: az ajánlattevőnek be kell nyújtania a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján, az ajánlattevő nyilatkozatát
az Tehergépkocsiknak a 48/2011. (III.30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében
meghatározottakról: energiafelhasználásról, a szén-dioxid kibocsátásról, a nitrogén – oxidok
(NOx), nem metán szénhidrogének (NMHC) és részecske kibocsátás (PM) paramétereiről. (Lásd:
14. sz. iratminta)
A nyilatkozat hitelességének igazolására kérjük Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott, a
megajánlott gépjárművekre vonatkozó típusbizonyítvány vagy a gépjárművek áttekintő prospektus
(katalógus) azon oldalai egyszerű másolatának csatolását, amely oldalakon az alkalmassági
minimumkövetelmény adatai megtalálhatók.
1.8. Hiánypótlás
Az ajánlatkérő - a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint - teljes körben biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást,
ha az ajánlattevő hiánypótlással újabb gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és rá tekintettel
szükséges lenne újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már
nem pótolható.
1.9. Ajánlati ár
Ajánlattevőnek a jelen dokumentációban található felolvasólap kitöltésével és cégszerű aláírásával
– magyar forintban – kell megadnia a nettó ajánlati árat.
Az ajánlattevőnek a jelen dokumentációban megtalálható ártáblázat kitöltésével és cégszerű
aláírásával – magyar forintban – kell megadni a teljes vételárat (ajánlati ár).
A teljes vételár a közbeszerzési eljárásban tartalmazza a gépjármű nettó árát, regisztrációs adót
(adott esetben), általános forgalmi adót (áfa), a kötelező KRESZ tartozékok árát. Az átírással és
forgalomba-helyezéssel kapcsolatos költségek ajánlatkérőt terhelik.
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Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az illetékről szóló 1990. évi XCII. tv. 5. § (1) bekezdés
m) pontja és (2) bekezdése alapján, mint közhasznú gazdasági társaság, teljes személyes
illetékmentességben részesül.
A közbeszerzési eljárásban a 16. számú iratminta szerinti ártáblázatot kell benyújtani.
Fizetési feltételek: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a teljes bruttó ellenszolgáltatás 20 %ával, megegyező összegű előleget biztosít. Ajánlattevőnek a végszámlában kell az előleggel
elszámolnia. Megrendelő további részszámlázás lehetőségét nem biztosítja.
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerűen kiállított és
aláírt teljesítésigazolással ellátott (vég)számla ellenében, figyelemmel a Kbt. 135. § (1), (5) és (6)
bekezdésére és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésére, továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (Art.) 36/A §-ára is, a számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30
napon belül, egy összegben, átutalással teljesíti.
A kifizetés, az elszámolás és az ajánlattétel pénzneme a magyar forint. (HUF)
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumokban
megadott szerződéstervezet tartalmazza.
1.10. Ajánlattételi határidő
Határidő: Az eljárást megindító felhívás XIII. pontja szerint.
A benyújtás személyesen /kézbesítő útján/, vagy postai úton történhet. Ezúton felhívjuk az
ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatok az ajánlattételi határidő
fentebb megadott időpontjáig be kell érkeznie az előírt helyre, ellenkező esetben az ajánlat elkésett,
így érvénytelen.
A postai úton benyújtott ajánlatok esetében az esetleges késedelemből, roncsolódásból eredő
kockázatot ajánlattevő viseli.
Az ajánlatok közvetlen (személyes) benyújtására hivatali időben van lehetőség: Munkanapokon,
hétfőtől – csütörtökig 9:00-15:00 óra, pénteken 9:00 – 15:00 óráig, az ajánlattételi határidő
lejártának napján 10:00 óráig.
A fent megadott ajánlattételi határidő lejárta után beérkező ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelennek
nyilvánítja.
1.11. Az ajánlatok benyújtásának címe:
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.,
Titkárság
1.12. Az ajánlatok felbontásának helye és időpontja
Helye: KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú
Kft., ügyvezetői tárgyaló
Időpontja: Az eljárást megindító felhívás XVI. pontja szerint.
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1.13. Ajánlatkérő az alábbi szerződés teljesítését biztosító szerinti mellékkötelezettségeket
írja elő:
Az Ajánlattevő - a Ptk 6:186. § alapján – a teljesítés időtartamára és a garancia időtartamára a
késedelemi- és meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért
felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését
kimenti.
-

Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbért az ajánlatkérő az ajánlattevő által megajánlott
teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén érvényesíti.
A késedelmi kötbér mértéke a gépjármű nettó vételárának 0,5%-a/késedelmes naptári nap
a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig. A késedelmi kötbér
maximuma késedelmenként 30 naptári nap, az ezt meghaladó késedelmet ajánlatkérő súlyos
szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára az azonnali felmondás és a
meghiúsulási kötbér érvényesítéséhez fűződő jogát.

-

Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért ajánlatkérő abban az esetben érvényesíti, ha
az ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a
30. naptári napot és ajánlatkérő a szerződést azonnali hatályú felmondással megszünteti. A
meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett részre vonatkozó nettó vételár 25%a. Ajánlatkérő felmondási jogát az ajánlattevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal
gyakorolhatja.

I.14. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek
(hatóságok) nevét és elérhetőségét, amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak
a környezetvédelemi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg
kell felelni.
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály
http://www.ommf.gov.hu
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www .ommf.gov .hu honlapon
Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 1) 896-2902
Fax: (06 1) 795-0880
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www .ommf.gov .hu honlapon
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A
Tel.: l/224-91-00, Fax: 1/224-91-63
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www. orszagoszoldhatosag.gov.hu honlapon
megtalálható.
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Egyenlő Bánásmód Hatóság
www.egyenlobanasmod. hu
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Tel.: 06-1-795-2975, Fax: 06-1-795-0760
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.egyenlobanasmod.hu honlapon
2. MŰSZAKI LEÍRÁS
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás keretében – a 2017. évi költségvetése terhére egy darab új
tehergépkocsit kíván beszerezni.
A beszerezni kívánt gépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975.
(II.5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete a) pontjában meghatározott jármű
és i) pontjában meghatározott tehergépkocsi kategóriába tartozik.
Új gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem
pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
Az ajánlatkérő által megvásárolni kívánt új tehergépkocsiknak meg kell felelnie az alábbi
minimumkövetelményeknek:
1. sz. tehergépkocsi

2. sz. tehergépkocsi
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Általános feltételek:
- A gépjárművek felépítésében feleljenek meg a jellegrajzokban foglalt feltételeknek.
- A hordozó járművek és a rakodódaruk európai és új gyártmányúak legyenek.
- Az 1. sz. gépjármű együttes tömege a névleges teherrel terhelve (M): 7.200 kg < M ≤ 7.500 kg
között legyen.
- A 2. sz. gépjármű együttes tömege a névleges teherrel terhelve (M): 5.500 kg ≤ M ≤ 6.000 kg
között legyen.
Részletes feltételek:
- 1. sz. tehergépkocsi
Normatív követelmények:
= Motor: Euro 6, Teljesítmény: 120 kW ± 10%
= Futómű: Kerékképlet: 4x2, kerékabroncs: min. 17,5”.
= Vezetőfülke: 3 személyes, klímaberendezéssel, rádió, mobil-telefon kihangosítóval felszerelt.
= Egyéb feltételek: figyelmeztető jelzés (borostyánsárga fényhíd + sarokfényes LED); az árajánlat
tartalmazzon egy-egy garnitúra keréktárcsára szerelt téli és nyári mintázatú kereket is.
- Billenő plató
= Mérete: a tájékoztató jellegrajz szerint. Feltétel: 400 mm magas, lenyitható, osztott oldalfal + 2 x
200 mm magas fel- és leszerelhető magasító elemek.
= Teherbírás: a megengedett együttes tömeg és a saját tömeg különbözete: min. 2.000 kg.
= Billentés: egy irányba, hátrafelé.
= Felszerelt tartozék: takaró háló rögzítésére rögzítőfülek.
- Rakodódaru
= Terhelési besorolás: HC1 HD4/B3 (MSZ EN 12999)
= Gémhosszúság: min. 7,0 m. Teherbírás (7,0 m-en): min. 600 kg.
= Hidraulikus gémmozgatás és letalpalás
= Működés: horogüzemben, rotátoros kétcsészés markolóval, vagy polipmarkolóval
Egyéb követelmények:
= A teherautó és a daruszerkezet rendelkezik azokkal a hatósági engedélyekkel, amelyek az üzembe
helyezéshez szükségesek
= A teherautó és felépítménye feleljen meg a többször módosított 6/1990. (IV.12.) KöHÉM
rendeletben meghatározott követelményeknek
= A teherautóhoz és a rakodódaruhoz vállalni kell legalább az európai jogszabályban előírt
garanciális és alkatrészellátási kötelezettséget
= A teherautó és a rakodódaru rendelkezzen a Budapesten, vagy Pest megyében a gyártó által
auditált szakszervizzel
= A teherautó és a rakodódaru rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással
= A teherautó és a rakodódaru kezelői jogosultsággal rendelkező munkatársai számára legalább 4
tanórás gyakorlati képzést kell tartani a szállító szakembereinek
= Az ajánlati ár tartalmazza a teherautó, a rakodódaru és valamennyi, a követelmények között
felsorolt tartozék beszerzési árát, valamint a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket,
kötelező biztosítást, vámot, a kezelői betanítást és minden az átírással és forgalomba helyezéshez
szükséges, az ajánlatkérő által megjelölt budapesti telephelyére való leszállítás költségeit, kivéve a
hatóság, vagy a biztosító által a tulajdonos nevére kiszámlázott díjakat
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A részletes normatív és egyéb követelményeket a melléklet táblázat tartalmazza.
- 2. sz. tehergépkocsi
Normatív követelmények:
= Motor: Euro 6, Teljesítmény: 120 kW ± 10%
= Futómű: Kerékképlet: 4x2, kerékabroncs: min. 16”.
= Vezetőfülke: 2 személyes, klímaberendezéssel, rádió, mobil-telefon kihangosítóval felszerelt.
= Egyéb feltételek: figyelmeztető jelzés (borostyánsárga fényhíd + sarokfényes LED); az árajánlat
tartalmazzon egy-egy garnitúra keréktárcsára szerelt téli és nyári mintázatú kereket is.
- Billenő plató
= Mérete: a tájékoztató jellegrajz szerint. Feltétel: 400 mm magas lenyitható, osztott oldalfal + 2
x200 mm magas fel- és leszerelhető magasító elemek.
= Teherbírás: a megengedett együttes tömeg és a saját tömeg különbözete: min. 1.000 kg.
= Billentés: egy irányba, hátrafelé.
= Felszerelt tartozék: takaró háló rögzítésére rögzítőfülek.
- Rakodódaru
= Terhelési besorolás: HC1 HD4/B3 (MSZ EN 12999)
= Gémhosszúság: min. 6,0 m. Teherbírás (6,0 m-en): min. 450 kg.
= Hidraulikus gémmozgatás és letalpalás
= Működés: horogüzemben, rotátoros kétcsészés markolóval, vagy polipmarkolóval
Egyéb követelmények:
= A teherautó és a daruszerkezet rendelkezik azokkal a hatósági engedélyekkel, amelyek az üzembe
helyezéshez szükségesek
= A teherautó és felépítménye feleljen meg a többször módosított 6/1990. (IV.12.) KöHÉM
rendeletben meghatározott követelményeknek
= A teherautóhoz és a rakodódaruhoz vállalni kell legalább az európai jogszabályban előírt
garanciális és alkatrészellátási kötelezettséget
= A teherautó és a rakodódaru rendelkezzen a Budapesten, vagy Pest megyében a gyártó által
auditált szakszervizzel
= A teherautó és a rakodódaru rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással
= A teherautó és a rakodódaru kezelői jogosultsággal rendelkező munkatársai számára legalább 4
tanórás gyakorlati képzést kell tartani a szállító szakembereinek
= Az ajánlati ár tartalmazza a teherautó, a rakodódaru és valamennyi, a követelmények között
felsorolt tartozék beszerzési árát, valamint a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket,
kötelező biztosítást, vámot, a kezelői betanítást és minden az átírással és forgalomba helyezéshez
szükséges, az ajánlatkérő által megjelölt budapesti telephelyére való leszállítás költségeit, kivéve a
hatóság, vagy a biztosító által a tulajdonos nevére kiszámlázott díjakat
A részletes normatív és egyéb követelményeket a melléklet táblázat tartalmazza.
Üzembe helyezés, garancia, pótalkatrész biztosítása:
- A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell a komplett gépjármű minden részének, szakmailag és
szavatossági-jótállási szempontból munkavégzésre kész állapotban történő átadását az ajánlatkérő
(vevő) részére. Az ajánlattevő vállaljon a gépjárműre teljeskörű garanciát!
- Az ajánlattevők az ajánlatában nyilatkozzanak a követelményekben megjelölt főegységekre vállalt
garanciáról (km, üzemóra, időtartam).
- Az ajánlattevők tegyenek javaslatot a garanciális javítások és kötelező szervizelések
végrehajtásának kapcsolati rendjére.
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Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban műszaki–szakmai alkalmassági
minimumkövetelményként (lásd: eljárást megindító felhívás XII.2. pontja) előírta, hogy a
megajánlott gépjárművek feleljenek meg az alábbi paramétereknek (mindháromnak):
- Energiafelhasználás (üzemanyag-fogyasztás): vegyes fogyasztás esetén kisebb vagy egyenlő, mint
10 l/100 km és
- szén-dioxid kibocsátás: vegyes CO2 kibocsátásnál kisebb vagy egyenlő, mint 260 g/km és
- NOx, NMHC, PM kibocsátás tekintetében az „EURO 6” –os normáknak.
Ajánlattevő további feladatai:
A fentieken kívül ajánlattevő feladatát képezi a közbeszerzési eljárásban a fentebb megadott
felszereltségű gépjármű szükséges okmányokkal - jótállási jeggyel, kötelező KRESZ-tartozékokkal,
szervizkönyvvel, Vevő nevére szóló forgalmi engedéllyel, kezelési és használati utasítással együtt
történő átadása, és az átírással kapcsolatos teljeskörű ügyintézés, az új gépjármű forgalomba
helyezése (Az átírással és forgalomba-helyezéssel kapcsolatos költségek ajánlatkérőt terhelik.)
Garanciális feltételek:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban előírja, hogy az ajánlattevő köteles legalább 5 év
kilométer-korlátozás nélküli gyártói garanciát vagy 160.000 km futásteljesítményig szóló
garanciát biztosítani, mely a gyártói előírás szerinti technológiával és alkatrészekkel történő
karbantartás mellett vehető igénybe.
A garanciális feltételek közül a Vevő számára kedvezőbb feltétel szerinti garancia kerüljön
érvényesítésre. A jótállás (garancia) időtartama a forgalomba helyezés napjával kezdődik.
3. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat – a közbeszerzési eljárás mindkettő részében – az
alábbiak szerint értékeli:
3.1. Az értékelés szempontja, pontozás
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontot
alkalmazza, a következő részszempontok és súlyszámok alapján:
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Részszempont
Nettó ajánlati ár
A teherautóra vállalt kötelező jótállási időn túli
(kilométer) korlátozás nélküli jótállás
A rakodódarura vállalt kötelező jótállási időn
túli korlátozás nélküli jótállás
Vállalt szállítási határidő

Súlyszám
60
15
15
10

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 1-100 pont.
A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja e ponthatárok közötti pontszámot:
Részszempont
Pontkiosztás módszere
relatív
értékelés
– fordított arányosítás
Nettó ajánlati ár
A teherautóra vállalt kötelező jótállási időn abszolút értékelés – fordított arányosítás
túli (kilométer) korlátozás nélküli jótállás
12 / 44

A rakodódarura vállalt kötelező jótállási
időn túli korlátozás nélküli jótállás
Vállalt szállítási határidő

abszolút értékelés – pontozás
relatív értékelés – fordított arányosítás

Az egyes részszempontokra adott pontszámok az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal
felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként
így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre.
3.2. Kerekítés szabályai
Az adott pontszám értékét az ajánlatkérő nem kerekíti és csak egy tizedes jegyig veszi figyelembe.
3.3. Értékelési részszempontok
1. értékelési részszempont: „Nettó ajánlati ár”

Súlyszám: 60

Ajánlatkérő a „nettó ajánlati ár” részszempont esetében a megajánlott Tehergépkocsi nettó ajánlati
árát (vételárát) úgy értékeli, hogy a legalacsonyabb nettó ajánlat árat (vételárat) tartalmazó ajánlat
kapja a maximális 100 (száz) pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet a következő képlet
szerint:
P=

A legjobb
∗ (P max − P min) + P min
A vizsgált

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az ajánlattevőnek a jelen dokumentációban megtalálható ártáblázat kitöltésével és cégszerű
aláírásával – magyar forintban – kell megadni a teljes vételárat. A közbeszerzési eljárásban a 16.
számú iratminta szerinti ártáblázatot kell benyújtani.
A teljes vételár a közbeszerzési eljárásban tartalmazza a gépjármű nettó árát, a regisztrációs adót
(adott esetben), az általános forgalmi adót (áfa), a kötelező KRESZ tartozékok árát.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az illetékről szóló 1990. évi XCII. tv. 5. § (1) bekezdés
m) pontja és (2) bekezdése alapján, mint költségvetési szerv teljes személyes illetékmentességben
részesül.
A megajánlott nettó ajánlati árat a közbeszerzési eljárásban a felolvasólap 2.1. pontban kell
feltüntetni.
A teljes vételár részletezését a közbeszerzési eljárásban a 16. számú iratminta szerinti „Ártáblázat”
elnevezésű nyilatkozatban kérjük részletezni és nyilatkozatot csatolni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a nettó ajánlati ár kötött, az ajánlati kötöttség beálltától kezdődően
nem módosítható.
2. értékelési részszempont: „A teherautóra vállalt kötelező jótállási
Súlyszám: 15
időn túli (kilométer) korlátozás nélküli jótállás”
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Ajánlatkérő a „teherautóra vállalt kötelező jótállási időn túli (kilométer) korlátozás nélküli jótállás”
részszempont esetében azt vizsgálja, hogy a megajánlott gépjármű az ajánlattevő nyilatkozata
szerint rendelkezik-e a teherautóra vállalt kötelező jótállási időn túli (kilométer) korlátozás nélküli
jótállással.
Kérjük, hogy a felolvasólap 2.3. pontjában, „igen”-nel vagy „nem”-mel szíveskedjenek megadni,
hogy a megajánlott gépjármű (tehergépkocsi) rendelkezik-e a teherautóra vállalt kötelező jótállási
időn túli (kilométer) korlátozás nélküli jótállással.
IGEN válasz kizárólag abban az esetben jelölhető meg, ha a megajánlott gépjármű (tehergépkocsi)
rendelkezik a teherautóra vállalt kötelező jótállási időn túli (kilométer) korlátozás nélküli jótállással.
Ha a megajánlott gépjármű (tehergépkocsi) nem rendelkezik a teherautóra vállalt kötelező jótállási
időn túli (kilométer) korlátozás nélküli jótállással, a NEM válasz jelölendő meg.
A pontszámok kiosztása az alábbiak szerint történik:
IGEN válasz esetén: 100 pont jár.
NEM válasz esetén: 1 pont jár.
3. értékelési részszempont: „A rakodódarura vállalt kötelező jótállási
időn túli korlátozás nélküli jótállás”

Súlyszám: 15

Ajánlatkérő a „rakodódarura vállalt kötelező jótállási időn túli korlátozás nélküli jótállás”
részszempont esetében azt vizsgálja, hogy a megajánlott gépjármű az ajánlattevő nyilatkozata
szerint rendelkezik-e a rakodódarura vállalt kötelező jótállási időn túli korlátozás nélküli jótállással.
Kérjük, hogy a felolvasólap 2.3. pontjában, „igen”-nel vagy „nem”-mel szíveskedjenek megadni,
hogy a megajánlott gépjármű (tehergépkocsi) rendelkezik-e a a rakodódarura vállalt kötelező
jótállási időn túli korlátozás nélküli jótállással.
IGEN válasz kizárólag abban az esetben jelölhető meg, ha a megajánlott gépjármű (tehergépkocsi)
rendelkezik a a rakodódarura vállalt kötelező jótállási időn túli korlátozás nélküli jótállással.
Ha a megajánlott gépjármű (tehergépkocsi) nem rendelkezik a a rakodódarura vállalt kötelező
jótállási időn túli korlátozás nélküli jótállással, a NEM válasz jelölendő meg.
A pontszámok kiosztása az alábbiak szerint történik:
IGEN válasz esetén: 100 pont jár.
NEM válasz esetén: 1 pont jár.
4. értékelési részszempont: „Vállalt szállítási határidő”

Súlyszám: 10

Ajánlatkérő a „Vállalt szállítási határidő” részszempont esetében a megajánlott szállítási határidőt
úgy értékeli, hogy a legrövidebb szállítási határidőt tartalmazó ajánlat kapja a maximális 100 (száz)
pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet a következő képlet szerint:
P=

A vizsgált
∗ (P max − P min) + P min
A legjobb

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
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Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A közbeszerzési eljárásban a megajánlott szállítási határidőt a felolvasólap 2.3. pontjában, év és
hónap megjelöléssel kell feltüntetni.
3.7. Összesítés
Ajánlatkérő az egyes részszempontokra a fentiek alapján kiszámított, majd az adott súlyszámmal
felszorzott és adott esetekben kerekített pontszámokat ajánlattevőnként összeadja, és az eljárás
során az lesz a nyertes ajánlattevő, amelyik a fenti módon kiszámítottak alapján a legmagasabb
összesített pontszámmal rendelkezik.
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4. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - 1. RÉSZ
(Tervezet)
amely egyrészről
„…” (székhelye: „…”, cégjegyzékszáma: „…”, adószám: „…”, bankszámlaszáma: „…”)
képviseletében eljáró „…”, mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”,
másrészről
a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit
Közhasznú Kft. (székhelye: 1107 Budapest, Basa u. 1., adószáma: 14324130 – 2 – 42, statisztikai
számjele: 14324130 – 7830 – 599 – 01, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11710002 – 20205056
– 00000000) képviseletében eljáró Hancz Sándor ügyvezető, mint vevő (a továbbiakban „Vevő”,
együttesen „Szerződő Felek”) között jött létre az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
1.)

Előzmények:

1.1. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, a Vevő a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági
és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 112.§ (1)
bekezdés b) pontja alapján – a Kbt. 113-114.§-ban foglalt eltérések alkalmazásával – „Kettő darab
gépjármű (tehergépkocsi) vásárlása adásvételi szerződés keretében” tárgyában, nyílt közbeszerzési eljárást
indított. A Vevő a beérkezett ajánlato(ka)t elbírálta és a közbeszerzési eljárásban Eladót jelölte meg
az eljárás nyerteseként, ezért a jelen Adásvételi Szerződést vele köti meg.
A nyertes ajánlat értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemei:
Sorszám
Részszempont
1.
Nettó ajánlati ár
2.
Vállalt teherautó garancia
3.
Vállalt rakodódaru garancia
4.
Vállalt szállítási határidő

Súlyszám
60
15
15
10

1.2. A közbeszerzési eljárásra tekintettel e szerződés elválaszthatatlan részét képezi - bár fizikai
értelemben a szerződéshez nem kerülnek csatolásra - a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és
közbeszerzési dokumentumok, valamint az Eladó által benyújtott ajánlat, adott esetben
hiánypótlás, felvilágosítás, indokolás. Minden olyan kérdésben, amit e szerződés nem említ, a
közbeszerzési eljárás iratanyaga az irányadó.
2.)

Szerződés tárgya:

Vevő megvásárol Kettő darab új tehergépkocsit (a továbbiakban: „Gépjármű”), az 1. számú
mellékletben rögzített felszereltséggel, illetve műszaki paraméterekkel – amely megegyezik az Eladó
által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában rögzített gépjárművel.
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3.)

A teljesítés ideje, módja:

3.1. Eladó köteles a szerződésben meghatározott forgalomba és üzembe helyezett állapotban,
kötelező KRESZ tartozékokkal, a szerződés 1. számú melléklete szerinti felszereltséggel, valamint
a szükséges okmányokkal - jótállási jeggyel, szervizkönyvvel, Vevő nevére szóló forgalmi
engedéllyel, kezelési és használati utasítással - a Vevő részére átadni. A Vevő előteljesítést elfogad.
3.2. Eladó vállalja, hogy az átadásra kerülő gépjármű megfelel a közbeszerzési eljárás során és a
jelen adásvételi szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki leírásnak, tudomásul
veszi, hogy a teljesítése csak ebben az esetben minősül szerződésszerűnek.
3.3. A gépjármű átadás- átvétele az Eladó és a Vevő által előzetesen egyeztetett időpontban, az
Eladó telephelyén történik.
3.4. Az Eladó részéről a 3.1. pontban foglaltak teljesítésének és a Vevő fizetési kötelezettségének
teljesítési határideje: szerződéskötéstől számított 4 (négy) hónap.
4.)

Vételár:

4.1. Jelen adásvételi szerződés szerinti Gépjármű vételára összesen:
Nettó ajánlati ár (Ft)
Áfa (27%)
Bruttó ajánlati ár (Ft)
Regisztrációs adó (Ft)
Teljes vételár (Ft)
4.2. A teljes vételár magában foglalja a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót (áfa, regisztrációs
adó). A forgalomba-helyezés költsége ajánlatkérőt terheli.
4.3. Vevő kijelenti, hogy az illetékről szóló 1990. évi XCII. tv. 5. § (1) bekezdés m) pontja és (2)
bekezdése alapján, mint költségvetési szerv, teljes személyes illetékmentességben részesül.
5.) Teljesítés igazolása:
5.1. A gépjármű birtokbavételéről két példányban átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, amelynek
példányait az Eladó és a Vevő képviselői aláírják.
5.2. Eladó a 2.) pontban meghatározott gépjármű birtokba vételét és a teljesítési igazolás igazolását
követően jogosult számlát kiállítani és azt a Vevő részére benyújtani.
6.) Fizetési feltételek:
6.1. A Vevő a 4.1. pontban meghatározott bruttó vételár 20 %-ával megegyező összegű előleget
biztosít. Az Eladó az előlegről előlegszámlát állít ki. Az Eladó az előleggel a végszámlában számol
el.
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6.2. A Vevő a vételárat a szabályszerűen kiállított és aláírt teljesítésigazolással ellátott (vég)számla
ellenében, figyelemmel a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésére és a Ptk. 6:130. § (1) és (2)
bekezdésére, továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A §-ára is, a
számla ajánlatkérő által történő kézhezvételétől számított 30 napon belül, egy összegben, átutalással
- a kincstári fizetés szabályai szerint - teljesíti.
A kifizetés, az elszámolás és az ajánlattétel pénzneme a magyar forint. (HUF)
6.3. A Vevő fizetési kötelezettségeit az Eladó „…” számú bankszámlájára történő átutalással
teljesíti. A teljesítés időpontja az a nap, amikor a vételár az Eladó bankszámlájára megérkezik.
6.4. Fizetési késedelem esetén a Vevőtől a késedelembe esés idején érvényes Ptk. 6:155. § (1)
bekezdés szerinti késedelmi kamat igényelhető.
7.) Szerződő Felek jogai, kötelezettségei:
7.1. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. Szerződő Felek
ennek keretében kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a
szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségek teljesítését érintik.
7.2. Szerződő Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződéssel
kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a szerződés
teljesítésére használják fel, azokat harmadik személy részére, az érintett fél előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül nem ruházzák át, illetve nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a mindenkori
hatályos jogszabályok által előírt közzétételi eseteket.
7.3. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes
ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok
alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály
szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
7.4. A jelen szerződés szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egy időben – az átadás-átvételi
jegyzőkönyvben foglalt gépjármű vonatkozásában – a kárveszély, illetve a fenntartási kötelezettség,
valamint a felhasználáshoz szükséges valamennyi jog a Vevőre száll át. Az Eladót terhelik a
szavatossági és a jótállási kötelezettségek, továbbá a hibás, hiányos teljesítéséből eredő
kötelezettségek.
8.) Szerződésszegésért való felelősség:
8.1. Szerződésszegésnek minősül bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása.
8.2. Amennyiben az Eladó a jelen szerződés 3.1. pontjában megjelölt határidő lejártáig nem teljesít,
a Vevő jogosult a szerződéstől elállni, és az Eladó köteles egyidejűleg a Vevőnek az elállással
kapcsolatban felmerülő teljes kárát megtéríteni.
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9.) Jótállás (garancia), termékszavatosság:
9.1. Az Eladó a 2.) pontban rögzített gépjárműre az első forgalomba helyezéstől számított legalább
5 (öt) év kilométer-korlátozás nélküli gyártói garanciát vagy 100.000,- km futásteljesítményig szóló
garanciát biztosítani, – ami előbb teljesül - teljes körű jótállást (garanciát) vállal. Amennyiben az
ajánlattevő ajánlatában ettől kedvezőbb garanciális feltételeket adott meg, úgy ajánlattevő köteles
az ajánlatában meghatározott teljes körű jótállást (garanciát) biztosítani. A jótállás (garancia)
időtartama a forgalomba helyezés napjával kezdődik.
9.2. A garancia feltétele a Gépjármű a garanciális időszak alatt hivatalos márkaszervizben történő
javítása mind garanciális és nem garanciális, illetve mind a mechanikai és karosszéria javítások
esetében is.
9.3. Az Eladó jótállási jegyet állít ki Gépjárműre, amelynek tartalmaznia kell a jótállási időtartam
kezdetét és végét, továbbá a jótállás feltételeit. Eladó a gépjárműre kiállított jótállási jegyeket az
átadás-átvételi okmányokkal együtt adja át a Vevőnek.
9.4. Szerződő Felek megállapítják, hogy a szerződés keretében leszállított gépjárműre az egyes tartós
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben
foglalt jótállási kötelezettségek is irányadók.
9.5. Vevő a jelen szerződésben kikötött jótállástól függetlenül – választása szerint – a hibás
teljesítésből eredő, Ptk. 6:159. §-a alapján fennálló termékszavatossági jogait is érvényesítheti.
10.) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
10.1. Az Eladó - a Ptk 6:186. § alapján – a teljesítés időtartamára és a garancia időtartamára a
késedelemi-, meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért
felelős, megszegi a szerződést. Az Eladó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha
szerződésszegését kimenti.
10.2. Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbért a Vevő az Eladó által megajánlott határidő késedelmes
teljesítése esetén érvényesíti.
A késedelmi kötbér mértéke a gépjármű nettó vételárának 0,5%-a/késedelmes naptári nap a
késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig. A késedelmi kötbér maximuma
késedelmenként 30 naptári nap, az ezt meghaladó késedelmet Vevő súlyos szerződésszegésnek
tekinti, amely megnyitja számára az azonnali felmondás és a meghiúsulási kötbér érvényesítéséhez
fűződő jogát.
10.3. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Vevő abban az esetben érvényesíti, ha az Eladó
olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 30. naptári napot és
Vevő a szerződést azonnali hatályú felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke a
nettó vételár 25%-a. A Vevő felmondási jogát az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal
gyakorolhatja. Az elállás az Eladót kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti.
10.4. A kötbér esedékessé válik, amikor a Vevő (jogosult) a szerződésszegésről tudomást szerez.
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10.5. A Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges kötbérkövetelés összegét a Vevő jogosult az
Eladó részére járó vételár összegébe egyoldalú jognyilatkozatával beszámítani, amennyiben a Kbt.
135. § (6) bekezdésében foglaltak fennállnak. A Vevő a fentiek mellett jogosult érvényesíteni a
kötbér összegén túli, igazoltan bekövetkezett tényleges kárát is az Eladóval szemben.
11.) Alvállalkozói szerződések:
11.1. Az Eladó a jelen adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg bejelenti, hogy a jelen adásvételi
szerződés teljesítésében a következő alvállalkozó(ka)t veszi igénybe: „…”/ Az Eladó a jelen
adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg bejelenti, hogy a jelen adásvételi szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe alvállalkozót.1
11.2. Az Eladó nyilatkozik arról is, hogy a 11.1. pontban megjelölt, általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok
hatálya alatt. (adott esetben)
11.3. Az Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőnek minden további, a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
11.4. Az eljárás során a Vevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem
lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az
adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor
meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a
bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor
meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben
változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel
egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
12.) A szerződés hatálya
Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba, és a garanciális időtartam lejártával szűnik meg.
13.) A szerződés megszüntetése
13.1. Amennyiben a Vevő fizetési késedelembe esik és Eladónak a jelen szerződés megszüntetésére
vonatkozó figyelmeztetését is tartalmazó, az átvételtől számított 8 nap fizetési haladékot adó
fizetési felszólítása eredménytelen marad, Eladó jogosult a jelen szerződést 30 napos felmondási
határidővel, írásban, a fizetési késedelemre hivatkozással felmondani.
13.2. Amennyiben a Vevő az Eladó által szabott póthatáridő eltelte után sem veszi át a gépjárművet,
az Eladónak jogában áll a szerződéstől elállni.
13.3. A Vevő jogosult a jelen szerződéstől elállni, ha az Eladó a gépjárművet a teljesítési határidőig
nem szállítja le, vagy a gépjármű birtokát és tulajdonjogát a jelen adásvételi szerződés szerint nem
ruházza át a Vevőre.
1

A 8.1. pont a Kbt. 138. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel kerül kitöltésre. .
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13.4. A 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) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
13.5. A Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
13.6. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a
nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.2
14.) Záró rendelkezések:
14.1. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a jelen szerződést a Kbt. 31. § (1) bekezdés e) pontja
értelmében köteles honlapján közzétenni.
14.2. Az Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében vállalja, hogy nem fizet, illetve nem számol
el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
14.3. Az Eladó a Kbt. 136. § (2) bekezdése értelmében vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
14.4. Jelen szerződés módosítása – a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint – csak szerződésmódosító
közös nyilatkozatban, mindkét Szerződő Fél által történő cégszerű aláírással érvényes.
14.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a további vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
14.6. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek
megoldani. Amennyiben a kialakult vita békés rendezésére mégsem kerül sor, úgy a Felek a jogvita
eldöntésére az értékhatártól függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Fővárosi
Törvényszék kizárólagos illetékességét.
14.7. Jelen szerződés mellékleteivel együtt 5 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a
Vevőt, 2 példány Eladót illeti.

2

Adott esetben, a 11.5. pont kizárólag akkor része a szerződésnek, ha az Eladó külföldi adóilletőségű.
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Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írják alá.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet:
1.sz. melléklet:

a szerződés 2. pontjában meghatározott és az Eladó által megajánlott Gépjármű
műszaki paramétereinek, és felszereltségének leírása

Budapest, 2018. „…” havának „…”. napján

KŐKERT Nonprofit Közhasznú Kft.
Vevő képviseletében:

Eladó képviseletében:

………………………………………....
Hancz Sándor ügyvezető

………………………………………..
(„…” tisztség)

Ellenjegyzem,
Budapest, 2018. „…” havának „…”. napján
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5. IRATMINTÁK
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1. számú iratminta
BORÍTÓLAP
Az eljárás tárgya:

„Kettő darab új gépjármű (Tehergépkocsi) vásárlása adásvételi
szerződés keretében”

Az ajánlattevő pontos neve:
Címe:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
A cég cégjegyzék száma:
Cégbírósága:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
Uniós adószáma:
A cég Kkvt. szerinti minősítése:
A számlát vezető bank neve és
számla száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
személy neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
mobil száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
telefax száma:
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FELOLVASÓLAP

2. számú iratminta

A KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.,
ajánlatkérő által indított, „Kettő darab új gépjármű (Tehergépkocsi) vásárlása adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
1. Alulírott, „…”, mint a „…” (név, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.,
ajánlatkérő által indított, „Kettő darab új gépjármű (Tehergépkocsi) vásárlása adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárásban teszünk ajánlatot.
2. Ajánlatunk értékelési szempontok szerinti elemei a közbeszerzési eljárásban (2 db gyári új,
forgalomba még nem helyezett Tehergépkocsi):
Sorszám
Részszempont
1.
Nettó ajánlati ár
A teherautóra vállalt kötelező jótállási időn túli
2.
(kilométer) korlátozás nélküli jótállás
A rakodódarura vállalt kötelező jótállási időn túli
3.
korlátozás nélküli jótállás
4.
Vállalt szállítási határidő

Súlyszám
60
15
15
10

Kelt „…”, 2018. év „…” hónap „…”. napján
__________________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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3. számú iratminta

NYILATKOZAT
AZ ELEKTRONIKUS FORMÁTUMÚ AJÁNLATRÓL
Alulírott „…”, mint a „…” (név, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.,
ajánlatkérő által indított, „Kettő darab új gépjármű (Tehergépkocsi) vásárlása adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a társaságunk által elektronikus formában is
benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható file) példánya a papír alapú eredeti
példánnyal megegyezik.
Kelt „…”, 2018. év „…” hónap „…”. napján
……………………………………
cégszerű aláírás
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4/a. számú iratminta

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSE
VONATKOZÁSÁBAN
Alulírott „…”, mint a „…” (név, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.,
ajánlatkérő által indított, „Kettő darab új gépjármű (Tehergépkocsi) vásárlása adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy
1. a közbeszerzésnek az alábbi a része(i) teljesítéséhez veszünk igénybe alvállalkozót:
…………………………………………………………………………………………………...
2. az 1. pont szerinti részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat az alábbiak szerint jelöljük meg:3
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Neve: ………………………………………………...………………………………….
Székhelye: ………………………………………………..………………………………
Postacíme: …………………………………………………………………………...…...
Telefon-, és fax száma: ……………………………………………………………….......
Közbeszerzésért felelős személy neve: …………………………….……………….…….
E-mail címe: ……………………………………………………………………………..
Közbeszerzés része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó(k) közre fog
működni:.…........................................................................................................................................

vagy
2. az 1. pont szerinti részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozók az ajánlat benyújtásakor
nem ismertek.
Kelt „…”, 2018. év „…” hónap „…”. napján
……………………………………
cégszerű aláírás

3

Az alvállalkozók számától függően többszörözhető a 2. pont. első része
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4/b. számú iratminta

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSE
VONATKOZÁSÁBAN
Alulírott „…”, mint a „…” (név, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.,
ajánlatkérő által indított, „Kettő darab új gépjármű (Tehergépkocsi) vásárlása adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez nem veszünk
igénybe alvállalkozót.
Kelt „…”, 2018. év „…” hónap „…”. napján
……………………………………
cégszerű aláírás
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5. számú iratminta

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSE
VONATKOZÁSÁBAN
Alulírott, „…”, mint a „…” (név, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője
nyilatkozom, hogy a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft., ajánlatkérő által indított, „Kettő darab új gépjármű (Tehergépkocsi) vásárlása
adásvételi szerződés keretében” tárgyban meghirdetett közbeszerzési eljárásban társaságunk részt kíván
venni.
Ajánlatunkat az eljárást megindító felhívás szerint állítottuk össze, és az azokban foglalt ajánlattételi
feltételeket elfogadjuk.
Kijelentjük, hogy nyertességünk esetén készek vagyunk az ajánlatunk tartalma, az eljárást megindító
felhívás és közbeszerzési dokumentumok feltételei, továbbá a közbeszerzési dokumentumokban
közzétett adásvételi szerződést aláírni, az abban rögzített kötelezettségeinket maradéktalanul
teljesíteni.
Ajánlatunk elfogadása esetén a szerződéstervezetben foglaltakat teljes egészében elfogadjuk és a
feladatot a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelő módon teljesítjük, a Kbt. 135. §-ban
foglaltak tudomásul vétele mellett.
Kelt „…”, 2018. év „…” hónap „…”. napján
……………………………………
cégszerű aláírás
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6. számú iratminta
NYILATKOZAT
KKV. VONATKOZÁSÁBAN
Alulírott „…”, mint a „…” (név, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.,
ajánlatkérő által indított, „Kettő darab új gépjármű (Tehergépkocsi) vásárlása adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk
a.) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §a szerint
mikrovállalkozásnak
kisvállalkozásnak
középvállalkozásnak minősül.
b.) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény hatálya alá.
Kelt „…”, 2018. év „…” hónap „…”. napján
……………………………………
cégszerű aláírás



Megfelelő rész aláhúzandó.
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7. számú iratminta
NYILATKOZAT
AZ IDEGEN NYELVŰ DOKUMENTUMOK FORDÍTÁSÁNAK
MEGFELELŐSÉGÉRŐL4
Alulírott „…”, mint a „…” (név, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.,
ajánlatkérő által indított, „Kettő darab új gépjármű (Tehergépkocsi) vásárlása adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk csatolt idegen nyelvű
dokumentumok magyar nyelvű fordítása az idegen nyelvű dokumentumok tartalmával megegyezik,
ezért felelősséget vállalunk.
Kelt „…”, 2018. év „…” hónap „…”. napján
……………………………………
cégszerű aláírás

4

Csak akkor kell kitölteni és csatolni, ha az ajánlat idegen nyelvű iratot tartalmaz.
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8. számú iratminta

VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT
Alulírott „…”, mint a „…” (név, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.,
ajánlatkérő által indított, „Kettő darab új gépjármű (Tehergépkocsi) vásárlása adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég vonatkozásában
- Nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás.
- Van folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, és az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
Kelt „…”, 2018. év „…” hónap „…”. napján

A megfelelő rész aláhúzandó!

____________________________
cégszerű aláírás
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9. számú iratminta
NYILATKOZAT
A KIZÁRÓ OKOKRÓL5
Alulírott „…”, mint a „…” (név, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.,
ajánlatkérő által indított, „Kettő darab új gépjármű (Tehergépkocsi) vásárlása adásvételi szerződés keretében”
elnevezésű közbeszerzési eljárásában
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Társaságunkkal szemben nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)- k) és m)
pontjaiban meghatározott kizáró okok.
Kelt „…”, 2018. év „…” hónap „…”. napján
………………………………
cégszerű aláírás

A nyilatkozatot az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg
egyszerű magánokirati nyilatkozat formájában.
5
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10. számú iratminta
NYILATKOZAT
A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY (KBT.) 62. § (1) BEKEZDÉS K)
PONT KB) ÉS KC) ALPONTJAIBA FOGLALT KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN6

Alulírott „…”, mint a „…” (név, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.,
ajánlatkérő által indított, „Kettő darab új gépjármű (Tehergépkocsi) vásárlása adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1.) Az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
vagy
amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek
(a megfelelő aláhúzandó)
2.) Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak szerint nyilatkozunk: (a
megfelelő bekezdés – a) vagy b) – kitöltendő, a nem megfelelő áthúzandó vagy törlendő)
a) Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye a következő:
a tényleges tulajdonos neve:

állandó lakóhelye:

vagy
b) Az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, és nincs a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint
definiált tényleges tulajdonosa.
Kelt „…”, 2018. év „…” hónap „…”. napján
……..………………......
cégszerű aláírás

6

Figyelem! Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről csatolni kell az ajánlathoz.
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11. számú iratminta
NYILATKOZAT
A KIZÁRÓ OKOKRÓL7
Alulírott „…”, mint a „…” (név, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.,
ajánlatkérő által indított, „Kettő darab új gépjármű (Tehergépkocsi) vásárlása adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásában
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)- k)
és m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására
igénybe vett szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)- k) és m) pontjai szerinti kizáró
okok hatálya alá.
Kelt „…”, 2018. év „…” hónap „…”. napján
………………………………
cégszerű aláírás

Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg egyszerű
magánokirati nyilatkozat formájában.
7
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12. sz. iratminta
NYILATKOZAT ALKALMASSÁGI MINIMUMKÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ
MEGFELELÉS ELŐZETES IGAZOLÁSÁRA

Alulírott „…”, mint a „…” (név, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.,
ajánlatkérő által indított, „Kettő darab új gépjármű (Tehergépkocsi) vásárlása adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásában, a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel,
előzetesen igazolom,
hogy az eljárást megindító felhívás XII. 1. pontjában előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelmény teljesül.
Nyilatkozom továbbá, hogy az eljárást megindító felhívás XII. 2. pontjában előírt műszaki és
szakmai alkalmassági követelmény teljesül.
Kelt „…”, 2018. év „…” hónap „…”. napján
………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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13. sz. iratminta
NYILATKOZAT MŰSZAKI –SZAKMAI ALKALMASSÁGI
MINIMUMKÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL
Alulírott „…”, mint a „…” (név, székhely) ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet8
cégjegyzésre jogosult a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft., ajánlatkérő által indított, „Kettő darab új gépjármű (Tehergépkocsi) vásárlása
adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban
kijelentem,
hogy az általam megajánlott 1. sz. (2. sz.) Tehergépkocsi az M1 műszaki –szakmai alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében az alábbi paraméterekkel rendelkezik:
Energiafelhasználás (üzemanyag-fogyasztás):
vegyes fogyasztás esetén:
Szén-dioxid kibocsátás: vegyes CO2
kibocsátásnál
NOx, NMHC, PM kibocsátás

„…” 9 l/100 km
„…” 10 g/km
„…” 11norma

A nyilatkozat hitelességének igazolására csatolom a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott, a
megajánlott gépjárműre vonatkozó típusbizonyítvány azon oldalainak egyszerű másolatát, amely
oldalakon a fenti táblázatban megadott adatok megtalálhatók.
Kelt „…”, 2018. év „…” hónap „…”. napján
………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása

A megfelelő aláhúzandó.
Alkalmassági feltétel: kisebb vagy egyenlő, mint 10 l/100 km
10 Alkalmassági feltétel: kisebb vagy egyenlő, mint 260 g/km
11 Alkalmassági feltétel: „EURO 6” –os
8
9
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14. sz. iratminta
NYILATKOZAT ÁRBEVÉTELRŐL
Alulírott „…”, mint a „…” (név, székhely) ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet12
cégjegyzésre jogosult képviselője a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft., ajánlatkérő által indított, „Kettő darab új gépjármű
(Tehergépkocsi) vásárlása adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásában
kijelentem,
hogy a jelen közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó eljárást megindító felhívás megküldésének
napjától visszaszámított 2 lezárt üzleti évben árbevételünk a következő volt:
Év

Árbevétel:
„…” Forint
„…” Forint

Kelt „…”, 2018. év „…” hónap „…”. napján
………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása

12

A megfelelő aláhúzandó.
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15. sz. iratminta
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
2 db gyári új, forgalomba még nem helyezett Tehergépkocsi
Alulírott „…”, mint a „…” (név, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.,
ajánlatkérő által indított, „Kettő darab új gépjármű (Tehergépkocsi) vásárlása adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatunk az alábbi feltételeknek megfelelő Tehergépkocsira
vonatkozik:
Ajánlattevő által megajánlott Tehergépkocsi
típusa, pontos megjelölése:
Ajánlatkérő által előírt minimumkövetelmények, A
megajánlott
amelyeknek a megajánlott Tehergépkocsinak Tehergépkocsi
meg kell felelnie:
megfelel-e az előírt
követelménynek?
igen/nem

A
megajánlott
Tehergépkocsi
műszaki paraméterei:
(ahol értelmezhető)

Az ajánlatkérő által megvásárolni kívánt új tehergépkocsiknak meg kell felelnie az alábbi
minimumkövetelményeknek:
1. sz. tehergépkocsi

2. sz. tehergépkocsi
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Általános feltételek:
- A gépjárművek felépítésében feleljenek meg a jellegrajzokban foglalt feltételeknek.
- A hordozó járművek és a rakodódaruk európai és új gyártmányúak legyenek.
- Az 1. sz. gépjármű együttes tömege a névleges teherrel terhelve (M): 7.200 kg < M ≤ 7.500 kg
között legyen.
- A 2. sz. gépjármű együttes tömege a névleges teherrel terhelve (M): 5.500 kg ≤ M ≤ 6.000 kg
között legyen.
Részletes feltételek:
- 1. sz. tehergépkocsi
Normatív követelmények:
= Motor: Euro 6, Teljesítmény: 120 kW ± 10%
= Futómű: Kerékképlet: 4x2, kerékabroncs: min. 17,5”.
= Vezetőfülke: 3 személyes, klímaberendezéssel, rádió, mobil-telefon kihangosítóval felszerelt.
= Egyéb feltételek: figyelmeztető jelzés (borostyánsárga fényhíd + sarokfényes LED); az árajánlat
tartalmazzon egy-egy garnitúra keréktárcsára szerelt téli és nyári mintázatú kereket is.
- Billenő plató
= Mérete: a tájékoztató jellegrajz szerint. Feltétel: 400 mm magas, lenyitható, osztott oldalfal
+ 2 x 200 mm magas fel- és leszerelhető magasító elemek.
= Teherbírás: a megengedett együttes tömeg és a saját tömeg különbözete: min. 2.000 kg.
= Billentés: egy irányba, hátrafelé.
= Felszerelt tartozék: takaró háló rögzítésére rögzítő fülek.
- Rakodódaru
= Terhelési besorolás: HC1 HD4/B3 (MSZ EN 12999)
= Gémhosszúság: min. 7,0 m. Teherbírás (7,0 m-en): min. 600 kg.
= Hidraulikus gémmozgatás és letalpalás
= Működés: horogüzemben, rotátoros kétcsészés markolóval, vagy polipmarkolóval
Egyéb követelmények:
= A teherautó és a daruszerkezet rendelkezik azokkal a hatósági engedélyekkel, amelyek az
üzembe helyezéshez szükségesek
= A teherautó és felépítménye feleljen meg a többször módosított 6/1990. (IV.12.) KöHÉM
rendeletben meghatározott követelményeknek
= A teherautóhoz és a rakodódaruhoz vállalni kell legalább az európai jogszabályban előírt
garanciális és alkatrészellátási kötelezettséget
= A teherautó és a rakodódaru rendelkezzen a Budapesten, vagy Pest megyében a gyártó által
auditált szakszervizzel
= A teherautó és a rakodódaru rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással
= A teherautó és a rakodódaru kezelői jogosultsággal rendelkező munkatársai számára legalább
4 tanórás gyakorlati képzést kell tartani a szállító szakembereinek
= Az ajánlati ár tartalmazza a teherautó, a rakodódaru és valamennyi, a követelmények között
felsorolt tartozék beszerzési árát, valamint a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket,
kötelező biztosítást, vámot, a kezelői betanítást és minden az átírással és forgalomba helyezéshez
szükséges, az ajánlatkérő által megjelölt budapesti telephelyére való leszállítás költségeit, kivéve a
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hatóság, vagy a biztosító által a tulajdonos nevére kiszámlázott díjakat
A részletes normatív és egyéb követelményeket a melléklet táblázat tartalmazza.
- 2. sz. tehergépkocsi
Normatív követelmények:
= Motor: Euro 6, Teljesítmény: 120 kW ± 10%
= Futómű: Kerékképlet: 4x2, kerékabroncs: min. 16”.
= Vezetőfülke: 2 személyes, klímaberendezéssel, rádió, mobil-telefon kihangosítóval felszerelt.
= Egyéb feltételek: figyelmeztető jelzés (borostyánsárga fényhíd + sarokfényes LED); az árajánlat
tartalmazzon egy-egy garnitúra keréktárcsára szerelt téli és nyári mintázatú kereket is.
- Billenő plató
= Mérete: a tájékoztató jellegrajz szerint. Feltétel: 400 mm magas lenyitható, osztott oldalfal
+ 2 x200 mm magas fel- és leszerelhető magasító elemek.
= Teherbírás: a megengedett együttes tömeg és a saját tömeg különbözete: min. 1.000 kg.
= Billentés: egy irányba, hátrafelé.
= Felszerelt tartozék: takaró háló rögzítésére rögzítő fülek.
- Rakodódaru
= Terhelési besorolás: HC1 HD4/B3 (MSZ EN 12999)
= Gémhosszúság: min. 6,0 m. Teherbírás (6,0 m-en): min. 450 kg.
= Hidraulikus gémmozgatás és letalpalás
= Működés: horogüzemben, rotátoros kétcsészés markolóval, vagy polipmarkolóval
Egyéb követelmények:
= A teherautó és a daruszerkezet rendelkezik azokkal a hatósági engedélyekkel, amelyek az
üzembe helyezéshez szükségesek
= A teherautó és felépítménye feleljen meg a többször módosított 6/1990. (IV.12.) KöHÉM
rendeletben meghatározott követelményeknek
= A teherautóhoz és a rakodódaruhoz vállalni kell legalább az európai jogszabályban előírt
garanciális és alkatrészellátási kötelezettséget
= A teherautó és a rakodódaru rendelkezzen a Budapesten, vagy Pest megyében a gyártó által
auditált szakszervizzel
= A teherautó és a rakodódaru rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással
= A teherautó és a rakodódaru kezelői jogosultsággal rendelkező munkatársai számára legalább
4 tanórás gyakorlati képzést kell tartani a szállító szakembereinek
= Az ajánlati ár tartalmazza a teherautó, a rakodódaru és valamennyi, a követelmények között
felsorolt tartozék beszerzési árát, valamint a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket,
kötelező biztosítást, vámot, a kezelői betanítást és minden az átírással és forgalomba helyezéshez
szükséges, az ajánlatkérő által megjelölt budapesti telephelyére való leszállítás költségeit, kivéve a
hatóság, vagy a biztosító által a tulajdonos nevére kiszámlázott díjakat
A részletes normatív és egyéb követelményeket a melléklet táblázat tartalmazza.
Üzembe helyezés, garancia, pótalkatrész biztosítása:
- A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell a komplett gépjármű minden részének, szakmailag és
szavatossági-jótállási szempontból munkavégzésre kész állapotban történő átadását az ajánlatkérő
(vevő) részére. Az ajánlattevő vállaljon a gépjárműre teljeskörű garanciát!
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- Az ajánlattevők az ajánlatában nyilatkozzanak a követelményekben megjelölt főegységekre vállalt
garanciáról (km, üzemóra, időtartam).
- Az ajánlattevők tegyenek javaslatot a garanciális javítások és kötelező szervizelések
végrehajtásának kapcsolati rendjére.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban műszaki–szakmai alkalmassági
minimumkövetelményként (lásd: eljárást megindító felhívás XII.2. pontja) előírta, hogy a
megajánlott gépjárművek feleljenek meg az alábbi paramétereknek (mindháromnak):
- Energiafelhasználás (üzemanyag-fogyasztás): vegyes fogyasztás esetén kisebb vagy egyenlő, mint
10 l/100 km és
- szén-dioxid kibocsátás: vegyes CO2 kibocsátásnál kisebb vagy egyenlő, mint 260 g/km és
- NOx, NMHC, PM kibocsátás tekintetében az „EURO 6” –os normáknak.
Ajánlattevő további feladatai:
A fentieken kívül ajánlattevő feladatát képezi a közbeszerzési eljárásban a fentebb megadott
felszereltségű gépjármű szükséges okmányokkal - jótállási jeggyel, kötelező KRESZ-tartozékokkal,
szervizkönyvvel, Vevő nevére szóló forgalmi engedéllyel, kezelési és használati utasítással együtt
történő átadása, és az átírással kapcsolatos teljeskörű ügyintézés, az új gépjármű forgalomba
helyezése (Az átírással és forgalomba-helyezéssel kapcsolatos költségek ajánlatkérőt terhelik.)
Garanciális feltételek:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban előírja, hogy az ajánlattevő köteles legalább „…” év
kilométer-korlátozás nélküli gyártói garanciát vagy 160.000 km futásteljesítményig szóló
garanciát biztosítani, mely a gyártói előírás szerinti technológiával és alkatrészekkel történő
karbantartás mellett vehető igénybe.
A garanciális feltételek közül a Vevő számára kedvezőbb feltétel szerinti garancia kerüljön
érvényesítésre. A jótállás (garancia) időtartama a forgalomba helyezés napjával kezdődik.
A megajánlott Tehergépkocsi fenti műszaki minimumkövetelményeken felüli
ismertetése (szükség szerint, e rovat kitöltése nem kötelező!):

Garancia: (legalább „…” év kilométer
futásteljesítményig szóló gyártói garancia)

korlátozás

nélküli

vagy

„…”

km
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Kelt „…”, 2018. év „…” hónap „…”. napján
………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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16. sz. iratminta

ÁRTÁBLÁZAT
Alulírott „…”, mint a „…” (név, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a
KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.,
ajánlatkérő által indított, „Kettő darab új gépjármű (Tehergépkocsi) vásárlása adásvételi szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban a megajánlott új Tehergépkocsi teljes vételárát az alábbiak szerint
adjuk meg:
Megnevezés

Tehergépkocsi típusa:
…………………………….

Nettó ajánlati ár (Ft)13
Áfa (27%)
Bruttó ajánlati ár (Ft)
Regisztrációs adó
(adott esetben, ha nincs kérjük kihúzni)
Teljes vételár (Ft)
Kelt „…”, 2018. év „…” hónap „…”. napján
………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása

13

Ezt az összeget kérjük a felolvasólapon 2.1. pontban szerepeltetni!
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