ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2014.június 6. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban
(3780 Edelény, Bányász út 2.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének

a./Tárgysorozata
b./Jegyzőkönyve
c./Határozata

TÁRGYSOROZAT

1. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
2. Közbeszerzési ajánlati felhívás és dokumentáció jóváhagyásáról valmint közeszerzési
tanácsadó megbízásáról.

A b o d, 2014. június 6.

Vártás József
jegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.június 6. napján az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal (3780 Edelény, Bányász út 2.)
megtartott rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak:

Restyánszki Gábor polgármester
Zsemkó János alpolgármester
Bartus Gábor képviselő
Berkesi László képviselő

Igazoltan távol maradt: Fekete Józsefné képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak: Vártás József jegyző
Almási Lászlóné jegyzőkönyvvezető
Restyánszki Gábor polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket,
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő
jelen van.
Ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait:
1./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: polgármester
2./ Közbeszerzési ajánlati felhívás és dokumentáció jóváhagyásáról valmint közeszerzési
tanácsadó megbízásáról
Előadó: polgármester
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi pontjaival
kapcsolatban van-e valami észrevétel, javaslat, indítvány.
A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat
indítvány nem volt.
Polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását.
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjaira tett javaslatot 4 „igen", 0 „nem”
szavazattal, 0 tartózkodás mellett valamennyi képviselő döntésben való részvételével
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2014.(VI.06.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak az elfogadásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
1./ Edelényi
Kistérség
Többcélú
Megállapodásának módosításáról
Előadó: polgármester

Társulása

Társulási

2./ Közbeszerzési ajánlati felhívás és dokumentáció jóváhagyásáról
valmint közeszerzési tanácsadó megbízásáról
Előadó: polgármester
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Elfogadott és tárgyalt napirendek:
1./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: polgármester
2./ Közbeszerzési ajánlati felhívás és dokumentáció jóváhagyásáról valmint közeszerzési
tanácsadó megbízásáról
Előadó: polgármester
1./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: polgármester
(Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2014.(VI.06.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi
Kistérség
Többcélú
Megállapodásának módosításáról

Társulása

Társulási

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztést és minősített többséggel, nyílt
szavazással az alábbi döntést hozta:
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási
Megállapodásának
módosítását
a
határozat
mellékleteként jóváhagyja.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megállapodás
módosítás, és az egységes szerkezetű módosított megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: Társulás, Osztályok
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Melléklet a 39/2014.(VI.06.) határozathoz

EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Edelényi Kistérség Többcélú Társulás (3780 Edelény, Bányász út 2.) társult települési
önkormányzatainak képviselő-testületei a 2013. június 30. napján megkötött és jóváhagyott
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását (a továbbiakban: Társulási
Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják:
1.

A Társulási Megállapodás 1.10. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az eredeti szöveg „841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége” kikerül és helyébe az alábbi szöveg kerül:
„841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége”

2.

A Társulási Megállapodás 1.11. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Az eredeti szöveg „A Társulás alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend
szerinti megjelölése (szakfeladat száma, szakfeladat megnevezése)” kikerül és helyébe az
alábbi szöveg kerül:
„A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése (kormányzati
funkció száma / kormányzati funkció megnevezése)”

3. A Társulási Megállapodás 4. melléklete az alábbiak szerint módosul:
A „041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)
041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy
foglalkoztatásához nyújtható támogatás”
kormányzati funkció kikerül, a 4. melléklet további pontjai változatlanul érvényben
maradnak.
Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának
A kormányzati funkció szerinti megjelölése
(kormányzati funkció száma / kormányzati funkció megnevezése):
Kormányzati funkció száma / Kormányzati funkció megnevezése:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak
031060 Bűnmegelőzés
041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
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082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése,
működtetése
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.
Edelény, 2014. …….…….
Zár a d é k:
A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a Társulási
Megállapodást aláírásával látta el:
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: Polgármester
Abod Községi Önkormányzat…………………………………………………….
Balajt Községi Önkormányzat…………………………………………………….
Becskeháza Községi Önkormányzat……………………………………………...
Bódvalenke Községi Önkormányzat……………………………………………...
Bódvarákó Községi Önkormányzat……………………………………………….
Bódvaszilas Községi Önkormányzat……………………………………………...
Boldva Községi Önkormányzat…………………………………………………...
Borsodszirák Községi Önkormányzat…………………………………………….
Damak Községi Önkormányzat…………………………………………………...
Debréte Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Égerszög Községi Önkormányzat………………………………………………...
Galvács Községi Önkormányzat………………………………………………….
Hangács Községi Önkormányzat…………………………………………………
Hegymeg Községi Önkormányzat………………………………………………...
Hídvégardó Községi Önkormányzat……………………………………………...
Irota Községi Önkormányzat……………………………………………………...
Komjáti Községi Önkormányzat………………………………………………….
Ládbesenyő Községi Önkormányzat……………………………………………...
Lak Községi Önkormányzat………………………………………………………
Martonyi Községi Önkormányzat………………………………………………...
Meszes Községi Önkormányzat…………………………………………………..
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Nyomár Községi Önkormányzat………………………………………………….
Perkupa Községi Önkormányzat………………………………………………….
Rakaca Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Rakacaszend Községi Önkormányzat…………………………………………….
Szakácsi Községi Önkormányzat…………………………………………………
Edelény Város Önkormányzat.…………………………………………………...
Szalonna Községi Önkormányzat…………………………………………………
Szendrő Városi Önkormányzat..…………………………………………………..
Szendrő1ád Községi Önkormányzat……………………………………………...
Szin Községi Önkormányzat……………………………………………………...
Szinpetri Községi Önkormányzat…………………………………………………
Szögliget Községi Önkormányzat………………………………………………...
Szőlősardó Községi Önkormányzat………………………………………………
Szuhogy Községi Önkormányzat…………………………………………………
Teresztenye Községi Önkormányzat……………………………………………...
Tomor Községi Önkormányzat…………………………………………………...
Tornabarakony Községi Önkormányzat…………………………………………..
Tornakápolna Községi Önkormányzat……………………………………………
Tornanádaska Községi Önkormányzat……………………………………………
Tornaszentandrás Községi Önkormányzat………………………………………..
Tornaszentjakab Községi Önkormányzat…………………………………………
Varbóc Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Viszló Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Ziliz Községi Önkormányzat……………………………………………………...

2./ Napirendi pont tárgya:
Közbeszerzési ajánlati felhívás és dokumentáció jóváhagyásáról valmint közeszerzési
tanácsadó megbízásáról
Előadó: polgármester
(Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Vártás József jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a falugondnoki autó
beszerzésével kapcsolatban arról, hogy az előző testületi ülés óta a Porsche Bank megküldte a
hitelezői konstrukcióját. Az adatlapok kitöltése a hitelkérelemhez folyamatban van. A
finaszirozási szerződés megkötését követően sor annak eldöntésére, hogy mennyi hitel
szükséges a nem támogatott ÁFA rész biztosítására. A mellékelt konstrukció alapján 2 millió
forint hitel felvétele esetében 45 ezer forint havi törlesztőrészlettel kell számolni. A jelenlegi
helyzetben a bódvaszilasi vásárló 850.000.- forintot ajánlott a jelenlegi autóért, a Volkswagen
ettől kevesebbet 800.000.- forintot ajánlott érte. A közbeszerzési szabályzat szerint a

5

közbeszerzési eljárás az eljárást megindító felhívás döntéshozó általi jóváhagyásával indítható
meg. A bíráló bizottság négy személyből áll, jogi, műszaki, pénzügyi szakembert kell, hogy
magába foglaljon.
Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt - szavazatra bocsátja a közbeszerzési
tanácsadó megbízásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2014.(VI.06.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Közbeszerzési tanácsadó megbízásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő–testülete megtárgyalta az
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő–testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) a „Mikrobusz beszerzés”-re
vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízza Dr. Guba
Zoltán közbeszerzési tanácsadót 10.000,-Ft +Áfa megbízás díj
ellenében, melynek a fedezete a 2014. évi költségvetés általános
tartaléka.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
Polgármester szavazásra bocsátja a közbeszerzési ajánlati felhívás és dokumentáció
jóváhagyásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2014.(VI.06.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Közbeszerzési ajánlati felhívás és dokumentáció jóváhagyásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő–testülete megtárgyalta az
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő–testülete
(a
továbbiakban:
Képviselő-testület)
mint
Abod
Község
Önkormányzatának közbeszerzési eljárásokban legfőbb döntéshozó
szerve a „Mikrobusz beszerzése” tárgyban elkészített ajánlati
felhívás és dokumentáció tartalmát a határozat mellékleteként
j ó v á h a g y j a.
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2. Képviselő-testület elrendeli az ajánlati felhívás alábbi gazdasági
társaságok részére történő megküldését:
a) Miskolc Autóház Kft. 3534 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 30/a.
b) Juvenal Kft. 5000 Szolnok Széchenyi krt. 26.
c) Automobil-Eger-97 Kft 3300 Eger Faiskola út 68.
3. Képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint jelöli
ki:
a) Dr. Guba Zoltán közbeszerzési tanácsadó (jogász)
b) Lipták Istvánné pénzügyi előadó
c) Nagyné Sándor Edina kistérségi csoportvezető
d) Nyíri Lajos városfejlesztési ügyintéző
4. Képviselő-testület a beszerzéshez szükséges önerőt pénzintézeti
hitelből finanszírozza.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: polgármester
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Melléklet a 41/2014.(VI.06.) határozathoz

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Dokumentáció
a

Mikrobusz beszerzése
tárgyú nemzeti közbeszerzési eljáráshoz
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I. RÉSZ
ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ELŐÍRÁSOK

1. Az eljárást megindító felhívás (továbbiakban: felhívás) 2014. június 06. napján került
megküldésre az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők részére.
2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a magyar közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor.
A beszerzés a közösségi értékhatárokat el nem érő, nemzeti eljárásrendre vonatkozó
szabályok hatálya alá tartozik, a Kbt. Harmadik rész általános szabályain túl a
122/A. §-ban leírt szabályok kerülnek alkalmazásra.
3. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. A felhívásban és a dokumentációban
csatolandóként előírt dokumentumokat (okirat, igazolás, nyilatkozat, stb.)
magyar nyelven kell benyújtani. Amennyiben a csatolandó dokumentumok nem
magyar nyelvűek, ezek esetében szükséges azok magyar nyelvű, legalább az
ajánlattevő által igazolt felelős magyar nyelvű fordítását is becsatolni.
A
fordítás
megfelelőségéért
ajánlattevő
felelősséggel
tartozik.
Kétség esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.
4. Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet
- a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet
az ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a felhívás I. pontjában
szereplő kapcsolattartási pontra lehet írásban benyújtani. Kérjük a kérdéseket
e-mail
útján
is
megküldeni
szíveskedjenek
.doc
formátumban
a
kapcsolat@mhkt.hu email-címre, a kiegészítő tájékoztatás gyorsabb szerkeszthetősége
érdekében.
5. Figyelemmel a Kbt. 122. § (5) bekezdésében előírtakra, kérjük, hogy a kiegészítő
tájékoztatás iránti kérelmet minél hamarabb szíveskedjenek benyújtani az
ajánlatkérőhöz. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet egész mondatokban, oly
módon kérjük megfogalmazni, hogy a felvetett kérdést, problémát egyértelműen
meghatározza és megjelölje, hogy a felhívás, vagy a dokumentáció konkrétan melyik
pontjával kapcsolatban nyújtják azt be. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő, illetve a
kérelmet előterjesztő gazdasági szereplő részére egyidejűleg küldi meg a kiegészítő
tájékoztatást.
6. Az ajánlat akkor minősül határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a
felhívás XVI. pontjában megjelölt kapcsolattartási ponton az ajánlattételi határidő
lejártáig sor került. A postai, futár útján kézbesített, stb. küldemények elirányításából,
elvesztéséből, megrongálódásából, késedelméből eredő összes kockázat az ajánlattevőt
terheli. A határidőn túl érkezett ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján
érvénytelen.

10

7. Az eljárás során minden írásos anyagot (ajánlat, kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem,
hiánypótlás, felvilágosítás, adatközlés, indokolás, stb.) az alábbi címre kell benyújtani:
Dr. Guba Zoltán, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
3515 Miskolc, Egyetemváros, E/7 irodaház VII. emelet 616. iroda
Tel: 46/565-414
Fax: 46/565-424
E-mail: kapcsolat@mhkt.hu
8. Ajánlatkérő jelen dokumentációban nem érzi szükségesnek a jogszabályok egyes
előírásainak megismétlését; ugyanakkor a felhívás megküldésekor hatályos magyar
Kbt. és a Közbeszerzések Hatóság útmutatóinak (elérhetők itt) ismerete az érvényes
ajánlattétel elengedhetetlen feltétele.
9. A felolvasólapon a mikrobusz ellenértékét kell megadni nettó HUF + ÁFA
megjelöléssel. Az értékelés az ajánlati ár alapján történik.
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II. RÉSZ
FORMAI ELŐÍRÁSOK
Az ajánlatokat az alábbi formai előírások betartásával kell összeállítani és benyújtani:
1. Az ajánlatot a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő külön jelzi, hogy a portán,
iktatóban, stb leadott ajánlatok késedelmes beérkezéséért ajánlattevő a felelős,
ezért az ajánlatokat a megjelölt irodába (VI. emelet 616.) adják le.
2. Az ajánlat külső csomagolásán fel kell tüntetni:
„Mikrobusz, Abod”
3. Az ajánlatokat írásban és zártan 1 eredeti példányban kell benyújtani.
4. Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia.
5. A Kbt-ben, a felhívásban, valamint a dokumentációban becsatolandóként előírt
nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni.
6. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál
is aláírással kell ellátnia.
7. Amennyiben a becsatolandó nyilatkozatot nem az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője írja alá, akkor az ajánlathoz csatolni kell eredeti példányban a
cégjegyzésre jogosult személy adott eljárásban eljáró személynek adott
meghatalmazását.
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III. RÉSZ
BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE
Tartalomjegyzék
1)

Felolvasólap
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyben fel kell tüntetni az
ajánlattevő nevét, címét (székhelyét), valamint a mikrobuszért kért ellenszolgáltatást
az I.9. pontban leírtaknak megfelelően. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő
kifejezett nyilatkozatát arra, hogy a felhívás és a Dokumentáció előírásait, feltételeit
részletesen áttekintették, azokat kifejezetten elfogadják és a szerződést nyertességük
esetén megkötik és teljesítik.

2)

Nyilatkozat az alvállalkozókról
Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjában előírtakat,
oly módon, hogy erről egy nyilatkozatot kell becsatolni. A nyilatkozatot az
ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírnia. (Javasoljuk a nyilatkozat minta alkalmazását.)

3)

Nyilatkozat a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetekről
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. (Javasoljuk a nyilatkozat
minta alkalmazását.) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

4)

Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdésben előírt kizáró okokról
Az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
12. § szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a
kizáró okok hatálya alá.

5)

Nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdésben előírt kizáró okokról
Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § j) pontja szerint
cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy van-e olyan jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az ajánlattevőben
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkezik. Amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő köteles azt a
nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt.
56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

6)

Nyilatkozat a tényleges tulajdonosról
Az ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja vonatkozásában
nyilatkozatot kell benyújtani a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib)
alpontjában, illetve a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint. (Javasoljuk a
nyilatkozat minta alkalmazását.)
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7)

Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint
Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatot
kell benyújtania, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. §
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására - esetlegesen - igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. §
szerinti kizáró okok hatálya alá. (Javasoljuk a nyilatkozat minta alkalmazását.)

8)

Nyilatkozat az ajánlattevő státuszáról
A Kbt. 60. § (5) bekezdés szerint az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell
arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e, vagy nem tartozik a törvény
hatálya alá. (Javasoljuk a nyilatkozat minta alkalmazását.)

9)

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása
Ajánlattevőnek csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző három üzleti
évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont).
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
az ehelyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Ennek
érdekében az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást köteles kérni és ennek során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e
ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

10)

Műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság igazolása
Ajánlattevőnek csatolnia kell cégszerűen aláírt ismertetését az ajánlattevő által az
ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 36 hónap
legjelentősebb szállításairól. Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább a következő
adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szerződés tárgya olyan
részletességgel, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés
megállapítható, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

11)

Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról
Ajánlatkérő érvényességi feltételként köti ki, hogy az ajánlattevő a Dokumentációban
szereplő szerződéstervezetet elfogadja. Ezért egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell
csatolni az ajánlatban arról, hogy ajánlattevő elfogadja a dokumentáció részét képező
szerződéstervezetet, változtatási igény nélkül. (Magát a szerződést nem kell csatolni,
csak az annak elfogadásról szóló nyilatkozatot. Javasoljuk a nyilatkozat minta
alkalmazását.)
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12)

Aláírási címpéldány, vagy aláírás minta
Csatolni kell az ajánlattevő képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró
személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját.

13)

Szakmai ajánlat
Csatolni kell ajánlattevő szakmai ajánlatát az általa megajánlott mikrobuszról.
A szakmai ajánlatban tételesen meg kell adni a mikrobusz műszaki paramétereit,
felszereltségét. Ehhez ajánlatkérő összeállított egy nyomtatványt, javasoljuk annak a
kitöltését.

14)

Egyéb csatolni kívánt iratok
Itt lehet csatolni olyan elő nem írt iratokat, amelynek csatolása az eljárásban releváns.
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IV. RÉSZ
JAVASOLT NYILATKOZATMINTÁK
Ajánlatkérő javasolja az alábbi nyilatkozatminták használatát, azonban azok alkalmazása nem
érvényességi előírás. A minták szabadon változtathatók, kiegészíthetők, összevonhatók,
pontosíthatók, azzal, hogy ajánlatkérő a benyújtott nyilatkozatokat fogja elbírálni.
Kérjük, hogy amennyiben a mintákat alkalmazzák, akkor azokat értelemszerűen töltsék ki és
az egyes nyilatkozatokat úgy nyújtsák be, hogy ahol azok választási lehetőséget adnak,
kizárólag az ajánlattevőre irányadó adatokat szerepeltessék és az egyéb szöveget,
lábjegyzetet, stb. töröljék.
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Felolvasólap
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
Kapcsolattartó neve:
Telefax:
Telefon:
E-mail cím:
Az eljárás elnevezése: Mikrobusz beszerzése Abod Község Önkormányzat részére
Az általunk kért ellenszolgáltatás a Dokumentációban és szakmai ajánlatunkban részletezett
mikrobuszért (ajánlati ár): nettó … HUF
Nyilatkozunk, hogy az eljárást megindító felhívás és a Dokumentáció előírásait, feltételeit
részletesen áttekintettük és azokat kifejezetten elfogadjuk.
Nyertességünk esetén a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban
meghatározottak szerint megkötjük és teljesítjük.
Kelt,
Cégnév
Ajánlattevő
(Cégszerű aláírás)
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Nyilatkozat az alvállalkozókról
(Kbt. 40. § (1) bekezdés a-b) pont)
……………. (képviselő neve), a ………….. (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője a „Mikrobusz beszerzése” tárgyú felhívás megküldésével indult
közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alábbi nyilatkozatot teszem.
1.

A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján

a)
megjelölöm a közbeszerzésnek azon részét (részeit), amelynek teljesítéséhez
alvállalkozót kívánunk igénybe venni (ideértve valamennyi alvállalkozói teljesítést, tehát a 2.
pontban foglaltakat is):
a közbeszerzés részeinek megnevezése
a közbeszerzés részeinek megnevezése
b)

nyilatkozom, hogy az ajánlattevő alvállalkozót egyáltalán nem vesz igénybe.

2.

A Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján

a)
megjelölöm a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozókat, azt az 1. a) pontban feltüntetett részt, amiben az adott alvállalkozó közre
fog működni, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
A 10 % feletti alvállalkozó megnevezése
A közbeszerzés részének megnevezése
A százalékos arány megjelölése 1
A 10 % feletti alvállalkozó megnevezése
A közbeszerzés részének megnevezése
A százalékos arány megjelölése 1
b)
nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben nem vesz igénybe alvállalkozót.

Kelt,
Cégnév
Ajánlattevő
(Cégszerű aláírás)

1

Amennyiben a megjelölt százalékos arány meghaladja a 25 %-t, akkor közös ajánlattevőként kell szerepelnie a megjelölt
szervezetnek (Lásd még: Kbt. 26. §).
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Nyilatkozat a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetekről
(Kbt. 55. § (5) bekezdés)
……………. (képviselő neve), a ………….. (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője a „Mikrobusz beszerzése” tárgyú felhívás megküldésével indult
közbeszerzési eljárás vonatkozásában nyilatkozom a Kbt. 55. § (6) bekezdés alapján, hogy az
ajánlattevő
A/
az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az alábbi alkalmassági követelmény
vonatkozásában 2:
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
megnevezése
A felhívás hivatkozott pontja
A szervezet kapacitásainak bevonásával igazolni
kívánt alkalmassági követelmény
vagy 3
B/
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet nem vesz igénybe az alkalmassága
igazolásához.
Kelt,
Cégnév
Ajánlattevő
(Cégszerű aláírás)

2

Az /A pont kitöltése esetén legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (6) bekezdésében előírtakra és csatolják az ott előírt, vonatkozó
nyilatkozatot.
3
Az ajánlattevőre irányadó rész (A, vagy B) kitöltendő, a másik részt ki kell törölni.
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Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okokról
……………. (képviselő neve), a ………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult
képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég vonatkozásában nem állnak fenn a
„Mikrobusz beszerzése” tárgyú felhívás megküldésével indult közbeszerzési eljárás
megindulásakor hatályos közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok.
Kelt,
Cégnév
Ajánlattevő
(Cégszerű aláírás)
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Nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró okokról
……………. (képviselő neve), a ………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult
képviselője az alábbi nyilatkozatot teszem az általam képviselt cég vonatkozásában a
„Mikrobusz beszerzése” tárgyú felhívás megküldésével indult közbeszerzési eljárásban az
eljárás megindulásakor hatályos közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56. § (2)
bekezdése szerint.
A/
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő vonatkozásában nincs olyan jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
vagy 4

B/
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő vonatkozásában van olyan jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § j) pontja szerint ezen jogi személyt, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet megjelölöm az alábbiakban:
Cégneve:
Székhelye:
Részesedés mértéke:
Cégneve:
Székhelye:
Részesedés mértéke:
Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott, tehát a
Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

Kelt,
Cégnév
Ajánlattevő
(Cégszerű aláírás)

4

Az ajánlattevőre irányadó rész (A, vagy B) kitöltendő, a másik részt törölni kell a nyilatkozatból.
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Nyilatkozat a tényleges tulajdonosról
……………. (képviselő neve), az ………….. (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője a „Mikrobusz beszerzése” tárgyú felhívás megküldésével indult
közbeszerzési eljárás vonatkozásában nyilatkozom a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc)
alpontjára tekintettel, hogy az ajánlattevőt
A/ szabályozott tőzsdén jegyzik.
vagy 5

B/ nem jegyzik szabályozott tőzsdén, ezért a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonos 6 nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban adjuk
meg:
A tényleges tulajdonos
(természetes személy) 7 neve:
A tényleges tulajdonos
(természetes személy) neve:

állandó lakóhelye:
állandó lakóhelye:

Kelt,
Cégnév
Ajánlattevő
(Cégszerű aláírás)

5

Az ajánlattevőre irányadó rész (A, vagy B) kitöltendő, a többi részt törölni kell a nyilatkozatból.

6

A 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Ptk. 8:2. § (4)
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében
meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt
százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
e) az a)-b) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
vezető tisztségviselője. Ha nincs az a-b) pontok alapján tényleges tulajdonos, akkor az ajánlattevő vezető tisztségviselőjét kell
megadni.
7

Csak természetes személyt lehet feltüntetni. Amennyiben az ajánlattevő, stb tulajdonosa egy jogi személy, abban az esetben
ennek a jogi személynek a természetes személy tényleges tulajdonosát kell feltüntetni a 6. pontban leírtak szerint.
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Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint
……………. (képviselő neve), az ………….. (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője a „Mikrobusz beszerzése” tárgyú felhívás megküldésével indult
közbeszerzési eljárás vonatkozásában nyilatkozom, hogy ajánlattevőként a szerződés
teljesítéséhez nem veszünk igénybe az eljárás megindulásakor hatályos közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. §-ban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általunk az alkalmasságunk igazolására esetlegesen igénybe vett
más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
Kelt,
Cégnév
Ajánlattevő
(Cégszerű aláírás)
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Nyilatkozat az ajánlattevő státuszáról
……………. (képviselő neve), a ………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult
képviselője a „Mikrobusz beszerzése” tárgyú felhívás megküldésével indult közbeszerzési
eljárás vonatkozásában nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint mikrovállalkozásnak minősül
szerint kisvállalkozásnak minősül
szerint középvállalkozásnak minősül
hatálya alá nem tartozik 8.

a)
b)
c)
d)
Kelt,

Cégnév
Ajánlattevő
(Cégszerű aláírás)

8

Kérjük, az a-d) lehetőségek közül egyet kiválasztani, és a többit törölni a nyilatkozatból.
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Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról
……………. (képviselő neve), a ………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult
képviselője nyilatkozom, hogy a „Mikrobusz beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során
kiadott Dokumentáció részét képező szerződéstervezetet megismertük és azt változtatási
igény nélkül elfogadjuk.
Kelt,

Cégnév
Ajánlattevő
(Cégszerű aláírás)
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Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdés alapján
……………. (képviselő neve), a ………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult
képviselője nyilatkozom, hogy a „Mikrobusz beszerzése” tárgyú eljárást megindító felhívás
megküldését megelőző három üzleti évre vonatkozóan cégünk teljes – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevétele az alábbi volt.
Előző három üzleti év teljes árbevételünk

Nettó ………. HUF + ÁFA

Kelt,
Cégnév
(Cégszerű aláírás)
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Nyilatkozat műszaki, szakmai alkalmasságról
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdés alapján
……………. (képviselő neve), a ………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult
képviselője nyilatkozom, hogy a „Mikrobusz beszerzése” tárgyú felhívás megküldését
megelőző 36 hónap során teljesített legjelentősebb szállításaink az alábbiak voltak:

A szállítás

A szerződést kötő

Az

A teljesítés

A teljesítés az

tárgya

másik fél

ellenszolgáltatás

ideje

előírásoknak

megnevezése

összege

(pontos megjelölés,

(pontos nevet

(nettó HUF)

amely összevethető a

kérünk beírni)

és a
év,hónap,nap

szerződésnek
megfelelően

felhívás XIII/B
pontjával.)

történt?

9

Igen

Kelt,
Cégnév
(Cégszerű aláírás)

9
Olyan részletességgel jelöljék meg a korábbi szállítás tárgyát, hogy abból megállapítható legyen a felhívás XIII. pontjában
meghatározott alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés.
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Szakmai ajánlat
A Dokumentációban szereplő műszaki leírásuk alapján az alábbi mikrobuszt ajánljuk meg az
Önök részére:
Előírás

Megajánlott mikrobusz
Gyártmány, típus:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Mennyiség: 1 db
Gépkatalógus szám:………………………………………

Volkswagen Transporter Kombi
RT, 2.0 CR TDi 4 ajtós (A) típusú mikrobusz
Mennyiség: 1 db
Gépkatalógus szám: 71110448
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
4.
4.1.
4.2.

Előírások
Szállítható személyek száma: 9 fő
Ülések száma: 9 db
Hajtás: kétkerék (2WD)
Ajtók száma: 4
Teljesítmény: 62 kW
Csomagtér mérete: a hátsó ülések alaphelyzetében
(hátratolt állapotban) az üléstámla magasságáig mért
csomagterének térfogata nagyobb, mint 0,8 m3
Előírások
H - Hosszúság (mm): nagyobb, mint 4600 mm
M - Magasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 1800
mm
Tengelytáv: nagyobb, mint 2900 mm
Euro 5 vagy annál korszerűbb motor
Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás kisebb
vagy egyenlő, mint 9 l/100 km
Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb
vagy egyenlő, mint 230 g/km
Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások,
alapkövetelmények:
Ködlámpa első és hátsó
Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)
Blokkolásgátló
Menetstabilizáló rendszer
Kipörgésgátló
Vezető és utas oldali első légzsák
Oldallégzsákok legalább az első üléssorhoz
Függöny(fej)légzsákok legalább az első üléssorhoz
Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés
Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi
üléshez, első két szélső üléshez magasság állítással
Állítható fejtámla valamennyi üléshez
Audio berendezés
Központi zár
Pollenszűrő
Belső levegőkeringtetés
Légkondicionáló berendezés hővédő üvegezéssel, előlhátul klíma, levegő befúvóval minden üléssorhoz
Elektromos ablakemelő elöl
Szervokormány
Állítható magasságú fényszóró
Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
Állítható magasságú vezetőülés
Állítható magasságú és mélységű kormányoszlop
Zárható üzemanyagtöltő nyílás
Indításgátló
Teljes értékű pótkerék
További elvárt felszerelések:
Legalább 2 darab Isofix gyerekülés rögzítési pont
3 darab ülésmagasító

28

Műszaki paraméter
fő
db
WD
…
.. KW
.. m3

Műszaki paraméter
……mm
……mm
……mm
………..
......l / 100 km
…… g/km
Megfelelés
(IGEN/NEM)

Műszaki paraméter
……db
……db

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

További elvárt felszerelések:
Oldalsó fellépő
(elektromos mozgatású, műszerfalon visszajelzéssel)
Vonóhorog
4 darab téli gumiabroncs, hólánc
Porral oltó
Telefon kihangosító Bluetooth, rádió
Általános elvárások:
A gépjármű ’B’ kategóriás vezetői engedéllyel
vezethető.
A gépjármű új termék. (Új gépjárműnek minősül az a
gépjármű, amely forgalomba helyezve sem
Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt,
bemutató, illetve próbajárműként nem használták.)
Váltó: manuális
Jótállás a szerződéstervezetben leírtak szerint 3 évig,
vagy 100.000 kilométer futásteljesítmény eléréséig
A szerződéstervezetben előírt egyéb kötelezettségek

Megfelelés
(IGEN/NEM)

Megfelelés
(IGEN/NEM)

Kelt,
Cégnév
Ajánlattevő
(Cégszerű aláírás)
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V. RÉSZ
SZERZŐDÉSTERVEZET
A Dokumentáció tartalmazza a szerződés tervezetét.
A szerződéstervezet a Dokumentáció más részeiben külön nem ismertetett kötelezettségeket is
tartalmaz a nyertes ajánlattevő részére. Ezen előírások, feladatok, kötelezettségek, stb. külön
ismétlés nélkül is a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részét képezik,
az ajánlattevőknek ezekre tekintettel kell megadniuk ajánlatukat, ezért kérjük a
szerződéstervezet teljes körű áttanulmányozását.
Ajánlatkérő érvényességi feltételként köti ki, hogy az ajánlattevő a Dokumentációban
szereplő szerződéstervezetet elfogadja és erről nyilatkozatot csatoljon be.
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Adásvételi szerződés
-tervezetamely létrejött egyrészről Abod Község Önkormányzat (székhelye: 3753 Abod, Magyar út
42.; adószáma: _, MVH regisztrációs száma: 1002966667; képviseli: Restyánszki Gábor,
polgármester), a továbbiakban Megrendelő,
másrészről a …………………………………………………. (székhelye:……………………,
cégjegyzékszáma:……………….; adószáma:…………………., képviseli: ………………..;
bankszámlaszáma: …………………..), a továbbiakban Eladó között, az alábbiak szerint.
Előzmények
Vevő, mint ajánlatkérő a Kbt. 122/A. § szerinti nemzeti közbeszerzési eljárást folytatott le. A
beérkezett ajánlatok alapján az eljárás nyertesének ajánlatkérő az Eladót hirdette ki. Felek
jelen adásvételi szerződést (a továbbiakban: szerződés) ezen közbeszerzési eljárás alapján
kötik meg, az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi
kitételt, előírást, stb. magukra kötelezőnek fogadják el.
A szerződés tárgya
1. Jelen szerződés tárgyát az alábbi műszaki tartalmú mikrobusz Eladó által beszerzése és
Vevő részére történő leszállítása képezi:
Volkswagen Transporter Kombi
Típus:
………………………..
Gépazonosító:
……………..…………
Hengerűrtartalom
………………………..
Motortípus
………………………..
(a továbbiakban: mikrobusz).
2. A leszállítandó mikrobusz részletes specifikációját a jelen szerződés 1. sz. melléklete
tartalmazza. Eladó nyilatkozik, hogy a leszállításra kerülő mikrobusz új, ezt megelőzően
forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem külföldön nem volt, bemutató, illetve
próbajárműként azt nem használták.
A szerződés tartalma
3. Eladó vállalja, hogy az 1. pontban körülírt és az 1. sz. mellékletben részletesen
meghatározott mikrobuszt leszállítja a Vevő részére.
4. A mikrobuszért Vevő a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata alapján nettó
………………... HUF+ÁFA, azaz bruttó …………. HUF összeget fizet Eladónak.
A meghatározott díj fix összegű, amely gazdasági feltételek, árfolyam-kondíciók
megváltozása esetén sem módosítható.
5. A bruttó ellenérték tartalmazza a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket
(kivéve a vagyonszerzési illetéket és kötelező biztosítás díját), valamint a forgalomba
helyezéssel kapcsolatos költségeket is, továbbá a garanciális javítások díját és költségeit.
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Teljesítési feltételek és határidő
6. Eladó a mikrobuszt a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított
150 napon belül köteles Vevőnek leszállítani és átadni az Eladó fenti telephelyén.
7. A mikrobusz átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel
ellátva kell történjen. A mikrobusznak a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott
típusbizonyítvánnyal kell rendelkeznie és meg kell felelnie a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM
rendeletben foglaltaknak.
Az átadás-átvétel
8. Felek az átadás-átvételt a teljesítés helyén, előre egyeztetett időpontban folytatják le. Eladó
az átadás-átvétel várható időpontjáról lehetőleg 1 héttel azt megelőzően rövid úton értesíti
a Vevőt.
9. Felek az átadás átvételt két fázisban bonyolítják le:
a) Első fázisban Eladó a telephelyén bemutatja Vevő képviselőjének a leszállított
mikrobuszt. A Vevő képviselője átvizsgálja a leszállított mikrobuszt, hogy megfelel-e
a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban és a jelen szerződésben kikötött
feltételeknek. Megfelelő teljesítés esetén Vevő képviselője kiállítja a leszállítás
teljesítésének igazolását, amely alapján Eladó kibocsátja a számláját.
b) Az átadás-átvétel második fázisa azt követően történik meg, hogy Vevő teljes
egészében kifizette a leszállított mikrobusz ellenértékét és az jóváírásra is került
Eladó, vagy a magyarországi importőr számláján. Ezen időpontig a mikrobusz az
Eladó telephelyén került megőrzésre az Eladó által. Amennyiben a jelen szerződésben
kikötött ellenérték teljes egészében jóváírásra kerül, akkor Eladó kiadja Vevő részére a
mikrobuszt és valamennyi előírt tartozékát, stb. Az átadás-átvételről mindkét fél
képviselőjének jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadás-átvétel akkor
tekinthető befejezettnek, ha a jegyzőkönyv szerint a mikrobusz megfelelően – magyar
nyelvű kezelési utasítással – átadásra került Vevő részére.
10. A mikrobusz tulajdonjoga akkor száll át a Vevőre, amikor a vételár megfizetésre kerül és
a 9. pont szerinti átadás - átvétel sikeresen lezárul.
11. A leszállítás teljesítésének igazolására és az átvételi jegyzőkönyv aláírására jogosult
személy a Vevő részéről: ……………..
Teljesítési késedelem és jogkövetkezményei
12. A teljesítési határidő Eladónak felróható késedelmes teljesítése esetén Eladó
– a szerződésszegésből fakadó egyéb kötelezettségein túl – napi 50.000- HUF késedelmi
kötbér fizetésére köteles. Az érvényesíthető késedelmi kötbér maximális összege a nettó
vételár 15 %-a.
13. A késedelem időtartamába nem számít bele a Vevői késedelem és a vis maior. Felek vis
maiornak tekintik különösen a – nem Eladó alkalmazottaira vonatkozó – sztrájkot,
valamint a háborút, árvizet, tűzesetet, karantént.
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14. Amennyiben az Eladó a szerződés teljesítését megtagadja, illetve a teljesítés az Eladónak
felróható okból lehetetlenül, Eladó a nettó vételár 20 %-nak megfelelő összegű
meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
Számlázási feltételek
15. Eladó számlát a leszállítást követően,
(9. a) pont) birtokában nyújthat be.

a

leszállítás

teljesítésének

igazolása

16. Vevő tájékoztatja Eladót, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás alapján kötött
szerződés, így a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az
Art. 36/A. § hatálya alá tartozik.
17. Vevő az ellenértéket a számla kézhezvételétől számított maximum 30 napon belül
egyenlíti ki átutalással. Az utalás történhet a Eladó engedményező nyilatkozata alapján a
mikrobusz magyarországi importőre részére is, melyet Eladó joghatályos fizetésnek
elfogad.
18. Amennyiben Vevő az ellenérték kifizetésével késedelembe
Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot követelhet.

esik,

Eladó

a

Szavatosság, jótállás
19. Eladó szavatol azért, hogy a mikrobusz a műszaki leírásban, a szerződésben, annak
mellékletében, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel.
20. Eladó a mikrobuszra az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésétől (9. b) pont) számított
3 évig, vagy 100.000 kilométer futásteljesítmény eléréséig (amelyik előbb teljesül)
jótállást vállal a Ptk. 6:171. § alapján. A jótállás időtartama alatt Eladó a felelősség alól
csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
21. Eladó a nemzetközi anyag, technikai és műszaki színvonalnak megfelelően garantálja a
gépjármű I. osztályú minőségét, rendeltetésszerű használhatóságát, konstrukcióban és
kivitelben az adott típusra megadott technikai paramétereknek megfelelően. Eladó
garantálja, hogy a mikrobusz mentes mindenfajta tervezési, anyagbéli, kivitelezési,
összeszerelési, vagy egyéb olyan hibától, amelyek az Eladó, vagy a gyártőmű
tevékenységével összefüggésben van.
22. A jótállási igények teljesítésére és az annak lejárta utáni javításra és karbantartásra
magyarországi régiónként legalább egy, az adott gyártmány és típus javítására a
gyártómű, vagy megbízottja által auditált márka szerviz rendelkezésre áll.
23. Vevő a meghibásodást köteles haladéktalanul bejelenteni a kijelölt márkaszerviznek;
Vevő a közlés késedelméből eredő kárért felelős.
24. A jótállási kötelezettség során az Eladó köteles a hiba bejelentését követő 24 órán belül a
javítást haladéktalanul megkezdeni (mobil szervízszolgáltatás).
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25. Hibás gépjármű esetén a Vevő választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog
teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény
teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne,
figyelembe véve a mikrobusz hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés
súlyát és a teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; (Jelentéktelen hiba
miatt cserének nincs helye.); vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére
maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a
Eladó, illetve az általa felhatalmazott szerviz a kijavítást vagy a kicserélést nem
vállalta, e kötelezettségének a lent részletezett feltételekkel nem tud eleget tenni,
vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
26. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható
rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell
elvégezni.
27. A jótállás keretében történő javítás során csak eredeti, gyári új alkatrész kerülhet
beépítésre. A gépjármű főegységeinek (motor, sebességváltó, karosszéria) cseréje esetén
a jótállás időtartama a kicserélt egység tekintetében újrakezdődik. A garanciában kicserélt
darabok az Eladó tulajdonába kerülnek.
28. A jótállási igényt a gépjármű tulajdonosa érvényesítheti, az eredeti jótállási jeggyel.
29. A jótállási igény érvényesítését kizárja, ha
a) Vevő a megadott határnapig vagy futásteljesítmény eléréséig (amelyik előbb
bekövetkezik) a kezelési útmutatóban, szervizfüzetben előírt átvizsgálásokat nem
végezteti el a gyártói előírások szerint. (Az előírt átvizsgálások költségei a Vevőt
terhelik.)
b) a gépjárműbe olyan, nem gyártói (azaz nem eredeti) alkatrészt szereltek be
c) a gépjárművet a gyártó által nem engedélyezett módon változtatták meg
d) a keletkezett hiba természetes kopás vagy elhasználódás következménye (pl.: izzók,
biztosítékok, fékbetétek, kuplungtárcsabetét, ékszíj, gumiabroncs, szűrők, féktárcsák,
lengéscsillapítók, ablaktörlőlapátok, gyújtógyertyák)
e) a hiba szakszerűtlen kezelésre, túlzott igénybevételre (pl. versenyen történő használat),
közlekedési balesetre, elemi kárra, helytelen tárolásra vagy egyéb, a gépjármű Vevő
részére történt átadása után keletkezett okra vezethető vissza
Ezen pontban felsorolt kizáró okokat Eladónak kell bizonyítania.
30. A jótállás a Vevő szavatossági, vagy jogszabályból eredő más jogait nem érinti.
31. A mikrobuszhoz
kötelezettség.

biztosításra

kerül

a

jogszabályokban

előírt

alkatrészellátási

Pénzmosás elleni rendelkezések
32. Eladó kötelezettséget vállal, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek
az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
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33. Eladó kötelezettséget vállal, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5)
bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
34. Vevő jogosult a szerződést a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerint felmondani az Eladóval a
Kbt. 125. § (6) bekezdése szerinti elszámolással.
35. Amennyiben Eladó külföldi adóilletőségűnek minősül, akkor ezúton meghatalmazza a
magyarországi Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy az Eladó adóilletősége szerinti
adóhatóságtól az Eladóra vonatkozó adatokat közvetlenül, jogsegély igénybevétele nélkül
beszerezze.
Alvállalkozókra, projekttársaságra vonatkozó rendelkezések
36. Eladó köteles Vevőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az
ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya
alatt.
37. Az Eladó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely
a közbeszerzési eljárásban részt vett az Eladó alkalmasságának igazolásában. Az ilyen
alvállalkozó, és szakember helyett csak a Kbt. 128. § (3) bekezdésében leírtak fennállása
és a Vevő hozzájárulása esetén vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó.
38. Vevő a jelen szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő(k) részére projekttársaság
létrehozását nem teszi lehetővé és nem is követeli meg.
Vegyes rendelkezések
39. Eladó nyilatkozik, hogy a gyártómű rendelkezik a gyártás helyén honos – nemzeti
rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel.
40. Eladó nyilatkozik, hogy a mikrobusz fődarabjai (motor, sebességváltó és hajtáslánc) a
gyártómű által kerültek beépítésre.
41. Felek rögzítik, hogy szerződéses jogviszonyukra a magyar jog az irányadó.
42. Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartó személyek:
Vevő részéről:
Eladó részéről:
43. Eladó köteles a Vevőtől a jelen szerződéssel összefüggésben szerzett információkat,
dokumentációkat bizalmasan kezelni. Vevő írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik fél
részére azokba betekintést nem engedhet, szakmai publikációkban azokat nem
használhatja fel.
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44. Jelen szerződés a közbeszerzési eljárás dokumentumai (eljárást megindító felhívás,
dokumentáció, nyertes ajánlat) alapján kerül megkötésre. A szerződést kétség esetén ezek
tartalma alapján kell értelmezni.
45. Jelen szerződést kizárólag a Kbt. 132. § előírásaival összhangban, írásban lehet
módosítani.
46. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. és a vonatkozó
jogszabályok az irányadók.
47. A szerződés a 297/0501/7/6/2013 iktatószámú támogatási kérelemnek helyt adó határozat
alapján, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásból valósul meg.
Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon jóváhagyólag
aláírták.
Kelt, 2014.

Vevő

Eladó
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1. sz. melléklet
A leszállítandó mikrobusz részletes műszaki paraméterei,
alapfelszereltsége, extra felszereltségei 10

Kelt, 2014.

Vevő
10

Eladó

A szakmai ajánlat alapján kerül kitöltésre.
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VI. RÉSZ
MŰSZAKI LEÍRÁS
A közbeszerzés tárgya az alábbi típusú, 1 db mikrobusz leszállítása:
Volkswagen Transporter Kombi
RT, 2.0 CR TDi 4 ajtós (A) típusú mikrobusz
Gépkatalógus szám: 7111 0448
A mikrobuszra vonatkozó műszaki jellemzők, követelmények:
Szállítható személyek száma: 9 fő
Ülések száma: 9
Hajtás: kétkerék (2WD)
Ajtók száma: 4
Teljesítmény: 62 kW
Csomagtér mérete: a hátsó ülések alaphelyzetében (hátratolt állapotban) az
üléstámla magasságáig mért csomagterének térfogata nagyobb, mint 0,8 m3
H - Hosszúság (mm): nagyobb, mint 4600 mm
M - Magasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 1800 mm
Tengelytáv: nagyobb, mint 2900 mm
Euro 5 vagy annál korszerűbb motor
Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 km
Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb vagy egyenlő, mint 230 g/km
Ködlámpa első és hátsó
Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)
Blokkolásgátló
Menetstabilizáló rendszer
Kipörgésgátló
Vezető és utas oldali első légzsák
Oldallégzsákok legalább az első üléssorhoz
Függöny(fej)légzsákok legalább az első üléssorhoz
Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés
Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez, első két szélső
üléshez magasság állítással
Állítható fejtámla valamennyi üléshez
Audio berendezés
Központi zár
Pollenszűrő
Belső levegőkeringtetés
Légkondicionáló berendezés hővédő üvegezéssel, elől-hátul klíma, levegő
befúvóval minden üléssorhoz
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Elektromos ablakemelő elöl
Szervokormány
Állítható magasságú fényszóró
Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
Állítható magasságú vezetőülés
Állítható magasságú és mélységű kormányoszlop
Zárható üzemanyagtöltő nyílás
Indításgátló
Teljes értékű pótkerék
Legalább 2 darab Isofix gyerekülés rögzítési pont
3 darab ülésmagasító
Oldalsó fellépő (elektromos mozgatású, műszerfalon visszajelzéssel)
Vonóhorog
4 darab téli gumiabroncs, hólánc
Porral oltó
Telefon kihangosító Bluetooth, rádió
A gépjármű ’B’ kategóriás vezetői engedéllyel vezethető.
A gépjármű új termék. (Új gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba
helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve
próbajárműként nem használták.)
Váltó: manuális

További követelmények
A megajánlott mikrobusz garancia idő alatti és azon túli javítását és karbantartását az adott
gyártmány és típus javítására a gyártó vagy megbízottja által auditált márka szakszervizben
kell elvégeztetni. Az ajánlati ár tartalmazza a garanciális javítások költségét, nem
tartalmazza azonban a garancia idő alatt felmerülő kötelező karbantartások, valamint a kopó
alkatrészek cseréjének anyag és munkadíját.
A garancia idő alatti és azon túli javítások és karbantartások során eredeti gyári
alkatrészeket kell felhasználni.
A javítások és karbantartások során a gyártómű által előírt normaidőket és technológiai
folyamatokat kell alkalmazni.
Az üzemanyag fogyasztási, valamint széndioxid kibocsátási értékek esetében a Nemzeti
Közlekedési Hatóság által kiadott típusbizonyítványban szereplő adatokat kell figyelembe
venni a megajánlott mikrobusz vonatkozásában.
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Egyéb követelmények
A forintban megadott árnak tartalmaznia kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót,
illetéket (az ÁFA, a vagyonszerzési illeték és a kötelező biztosítás kivételével) és a
forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget.
A gyártóműnek rendelkeznie kell a gyártás helyén honos - bármely nemzeti rendszerben
akkreditált - minőségbiztosítási rendszerrel.
A megajánlott mikrobuszra 3 évig, vagy 100 000 km-ig (ami előbb teljesül) teljes körű
garanciát kell biztosítani.
A gépjárművek fődarabjai, a motor, a sebességváltó és a hajtáslánc a gyártómű által
beépítettnek kell lennie. A gyártómű által beépítettnek tekintendő az az elem, amelyet a
gépjárművet előállító gyártóműnél a gyártósoron építettek be.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § alapján rögzíti, hogy ahol a Felhívásban, vagy a
Dokumentációban meghatározott gyártmányú mikrobuszra való hivatkozás található, az csak a mikrobusz
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azonban az ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan
mikrobuszt szerepeltethet, amely a meghatározott követelménynek megfelel és azzal egyenértékű. Ajánlatkérő a
műszaki leírásban megjelöltek helyett elfogad a megjelölttel egyenértékű műszaki tulajdonsággal rendelkező
mikrobuszt is. Ebben az esetben viszont ajánlattevőnek az ajánlatában - megfelelő módon, bármely megfelelő
eszközzel - bizonyítania kell, hogy a termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve
funkcionális követelményeknek. Megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése. Elismert szervezetnek minősül az olyan
vizsgáló és kalibráló laboratórium, valamint tanúsító és ellenőrző szervezet, amely megfelel az alkalmazandó
európai szabványoknak.

- Dokumentáció vége -
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA
(Kbt. 122/A. §)
Mikrobusz beszerzése
tárgyú nemzeti közbeszerzési eljárás
I. AZ AJÁNLATKÉRŐ MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME
Abod Község Önkormányzat
3753 Abod, Magyar út 42.
II. KAPCSOLATTARTÓ
Kapcsolattartó megnevezése:
Dr. Guba Zoltán, ügyvezető
Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
3515 Miskolc, Egyetemváros E/7 irodaház 616. számú iroda
Tel: 46/565-414
Fax: 46/565-424
Email: kapcsolat@mhkt.hu
III. A SZERZŐDÉSHEZ RENDELT ELNEVEZÉS
Mikrobusz beszerzése
IV. A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA
Ajánlatkérő a Dokumentációt az ajánlattevők részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátja,
az ajánlattételi felhívással egyidőben megküldi az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
részére.
V. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE
1 db, a Dokumentációban meghatározott műszaki paraméterekkel rendelkező Volkswagen
Transporter Kombi mikrobusz beszerzése.
VI. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA
Adásvételi szerződés 1 db mikrobusz beszerzésére.
CPV Kód: 34114400-3
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VII. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
A szerződés megkötését követő 150 nap. Az előteljesítés megengedett.
VIII. TELJESÍTÉS HELYE
A nyertes ajánlattevő telephelye.
IX. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
A finanszírozás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott, a vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI.8.) VM rendelet (támogatási
rendelet) alapján a Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságának 297/0501/7/6/2013. számú
határozata szerinti támogatásból történik.
A számla kiegyenlítése banki átutalással történik, a Ptk. 6:130. § szerint.
A fizetési határidő 30 nap.
X. ALTERNATÍV AJÁNLAT ÉS RÉSZEKRE TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTEL
Ajánlattevő sem részajánlatot, sem többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.
XI. AZ AJÁNLAT BÍRÁLATI SZEMPONTJA
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
XII. KIZÁRÓ OKOK
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok fennállnak.
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §
szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a kizáró okok
hatálya alá.
Továbbá, a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját Magyarországon letelepedett
ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja, míg nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
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XIII. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK
A/ Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az előző három üzleti évre
vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés
c) pont).
(Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az ehelyett
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Ennek érdekében az
érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást köteles kérni és ennek során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három üzleti évre vonatkozó teljes – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 16 millió forintot.
B/ Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek csatolnia kell cégszerűen aláírt ismertetését az ajánlattevő által az ajánlattételi
felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításairól.
Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a
szerződést kötő másik fél, a szerződés tárgya olyan részletességgel, melyből az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható, az ellenszolgáltatás összege,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé
számított 36 hónap során nem rendelkezik legalább 1 darab nettó 8 millió forint
ellenszolgáltatási összegű az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített mikrobusz
szállítására vonatkozó referenciával.
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XIV. HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE VAGY ANNAK KIZÁRÁSA
Hiánypótlási lehetőség a Kbt. 67. § szerint biztosított azzal, hogy az ajánlatkérő kizárja a
hiánypótlás lehetőségét arra az esetre, ha ajánlattevő hiánypótlása során az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és ezen gazdasági szereplő
vonatkozásában lenne szükséges hiánypótlás kibocsátására.
XV. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
2014. június 23. 11:00 óra
XVI. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, CÍME
Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
3515 Miskolc, Egyetemváros E/7. irodaház 616. sz. iroda
XVII. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE
Magyar
(Más nyelven nem nyújtható be ajánlat.)
XVIII. AZ AJÁNLAT FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDŐPONTJA:
Helye:
Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
3515 Miskolc, Egyetemváros E/7. irodaház 616. sz. iroda
Időpontja:

2014. június 23. 11:00 óra

XIX. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULT SZEMÉLYEK:
Kbt. 62. § (2) bekezdés szerint.
XX. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG
30 nap
XXI. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
Késedelmi kötbér:
Meghiúsulási kötbér:
Jótállás:
Ajánlati biztosíték:

napi 50.000.- HUF, de maximum a nettó vételár 15 %-a.
a nettó vételár 20 %-a.
a Dokumentációban leírtak szerint.
nem kerül előírásra.

XXII. EGYÉB FELTÉTELEK
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 60. § (3) bekezdésében előírt nyilatkozatokat.
2. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjában előírtakat.
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3. Ha a Kbt, vagy annak, illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály
alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja
elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is
benyújtható. (Kbt. 36. § (3) bekezdés)
4. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a beszerzés az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtott, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló 103/2013. (XI.8.) VM rendelet (támogatási rendelet) alapján a Vidékfejlesztési
Támogatások Igazgatóságának 297/0501/7/6/2013 számú határozata szerinti támogatásból
történik, így a szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel kapcsolatos.
5. Az ajánlatkérő MVH ügyfél-azonosítója: 1002966667
6. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem írja elő a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
AJÁNLATTÉTELI FELHIVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK DÁTUMA:
Miskolc, 2014. június 06.

Abod Község Önkormányzat
ajánlatkérő
képviseletében
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Jóváhagyó nyilatkozat
Abod Község Önkormányzat képviseletében nyilatkozom, hogy megvizsgáltuk a
Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft által a beszerzésre kerülő Volkswagen
mikrobusz közbeszerzési eljárásához készített felhívást és dokumentációt és azt az
önkormányzat arra feljogosított szerve jóváhagyta.
Az MVH határozatban szereplőtől eltérően 7111 0448 gépkatalógus számú mikrobuszra
kérjük lefolytatni az eljárást.
A fedezet az MVH támogató határozat, illetve hitelszerződés alapján rendelkezésre áll.
Fentiek alapján a közbeszerzési tanácsadó jogosult kiküldeni a közbeszerzési iratokat az
alábbi Volkswagen márkakereskedőknek:
− Miskolc Autóház Kft. 3534 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 30/a
− Juvenal Kft. 5000 Szolnok Széchenyi krt. 26.
− Automobil-Eger-97 Kft 3300 Eger Faiskola út 68.
Abod, 2014. június 06.

Abod Község Önkormányzat
Restyánszki Gábor
polgármester

pecsét
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS,
amely létrejött egyrészről a
Abod Község Önkormányzat
székhelye: 3753 Abod, Magyar út 42.
képviseli: Restyánszki Gábor, polgármester
adószáma: 15548122-1-05
mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),
másrészről a
Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Székhelye: 3525 Miskolc, Erzsébet tér 5. fszt. 4.
Cégjegyzékszáma: Cg 05-09-019540
Adószáma: 22650809-2-05
Számlaszáma: 11600006-00000000-41017515
Képviseli: Dr. Guba Zoltán, ügyvezető
mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között,
az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.
A szerződés tárgya
1. Megbízó felkéri Megbízottat, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
297/0501/7/6/2013. számú határozata szerinti Volkswagen Transporter Kombi RT, 2.0CR
TDi 4 ajtós (A) beszerzése során a Megbízó, mint ajánlatkérő által lefolytatandó beszerzéshez
kapcsolódó közbeszerzési eljárását (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) hivatalos
közbeszerzési tanácsadóként bonyolítsa le. Megbízott a felkérést elfogadja és ellátja az
alábbiak szerint.
Megbízott kötelezettségei és jogai
2. Megbízott feladatát képezi
- az ajánlattételi felhívás tervezetének, valamint a dokumentáció közbeszerzési vonatkozású
része tervezetének elkészítése és megküldése a vezetés felé elektronikus úton,
- az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció közbeszerzési vonatkozású része
véglegesítése,
- a kiegészítő tájékoztatások közbeszerzési vonatkozású része tervezetének elkészítése,
a kiküldendő kiegészítő tájékoztatás végleges szövegének elkészítése, kiküldése,
- az ajánlatok átvétele, ennek dokumentálása,
- az ajánlatok átvétele megbízott irodájában és az ajánlatok bontásának teljeskörű levezetése,
- a bontási jegyzőkönyv elkészítése,
- a hiánypótlási felhívásra, kizárásra, érvénytelenné nyilvánításra vonatkozó iratok
tervezetének elkészítése,
- ezen iratok minden ajánlattevő részére történő megküldése,
- a kizáró okok fennállásának ellenőrzése,
- a bíráló bizottság miskolci ülésén való részvétel és a jegyzőkönyv elkészítése,
- az összegezés aláírásra való előkészítése,
- az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítése, feladása, amennyiben az elektronikus
belépő kód átadásra kerül.
3. Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárás adminisztrációját az eljárás során a
Megbízott bonyolítja. Az eljárás befejezését követően Megbízó iratjegyzékkel átveszi az
eljárás iratait. Ettől kezdve Megbízó biztosítja az iratok őrzését.
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4. Megbízott köteles a jelen szerződés alapján végzendő feladatait legjobb szakmai tudása szerint,
a jogszabályok előírásának megfelelően ellátni.
5. Felek megállapodnak, hogy Megbízottat a jelen szerződésben leírt feladatok ellátásáért
összesen 10.000.- forint+ÁFA megbízási díj illeti meg.
6. Felek megállapodnak, hogy 10.000.- forint+ÁFA összegű számla benyújtására a megbízott az
eljárás befejezését követően, az összegezés megküldését követően jogosult.
A számlán feltüntetett szolgáltatás: 74.90.20. Egyéb, m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti
szolgáltatás.
7. A megbízási díj 8 napos fizetési határidőt tartalmazó számla alapján, átutalással kerül
megfizetésre.
8. Megbízott jogosult a teljesítésbe - az összeférhetetlenségi szabályoknak megfelelő - szakértőt,
közreműködőt stb. igénybe venni. Ebben az esetben a közreműködő, szakértő eljárásáért úgy
felel, mintha maga járt volna el.
Megbízó jogai és kötelezettségei
9. Megbízó a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges valamennyi információt,
a beszerzendő mikrobusz pontos adatait átadja Megbízott részére írásban, word formátumban,
elektronikus úton. Megbízott a műszaki leírást változtatás nélkül emeli be a dokumentációba.
10. Az ajánlattevők által megajánlott mikrobusz műszaki leírásnak való megfelelőségének
vizsgálata Megbízó feladat körébe tartozik.
11. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás hirdetményeinek feladási-hirdetményellenőrzési
díjait Megbízó fizeti meg.
Vegyes rendelkezések
12. Felek a jelen szerződés teljesítése során elfogadják és a környezettudatosság alapján előnyben
részesítik
az
elektronikus
úton
(e-mailen)
történő
kapcsolattartást.
13. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a jelen szerződés alapján megvalósított
beszerzéseket referenciái között nyilvánosságra hozza.
14. Jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megbízásra
vonatkozó szabályai az irányadók.
A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Abod, 2014. június …

Abod Község Önkormányzat
megbízó

Miskolc, 2014. június

Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
megbízott
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Zsemkó János alpolgármester nagyon fontosnak tartja a "felső – buszmegálló" kiépítését,
valamint a belterületi út minőségének javítását. Nagyon sok a kátyú a belterületi úton is. A
település lakosai elöregedtek, és nagy terhet jelent számukra a település közepén lévő
buszmegálló megközelítése.
Vártás József jegyző kéri a képviselő-testület tagjait, hogy mérjék fel milyen nagyságú
területen lenne szükséges az út kátyuzására.
Restyánszki Gábor polgármester elmondja, hogy több éve elkészítették a "Névtelen utca"
aszfaltozási tervrajzát. A pályázat be is lett adva, de sajnos eredménytelen lett. A rajzokat
azonban nem kapta vissza az Önkormányzat. Jelenleg az ingatlannyilvántartásban csak 152
hrsz útként szerepel a Petőfi utca.
Zsemkó János alpolgármester fontosnak tartja, hogy legyen kész tervrajz, és ha kiírásra kerül
a pályázat, akkor rögtön be is lehet adni.
Restyánszki Gábor polgármester - mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a képviselő-testület megjelenését és a rendkívüli nyílt ülést bezárta.

K.m.f.

Vártás József
jegyző

Restyánszki Gábor
polgármester
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