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Ajánlattételi felhívás
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

1

Ajánlatkérő adatai
Valkói Községi Sportkör Egyesület
2114 Valkó, Rákóczi u. 3.
Címzett: Szira József elnök
Telefon: +36 28/483-443
E-mail: hivatal@valko.hu
Közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet
Valkó Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2114 Valkó, Rákóczi u. 3.
Telefon: +36 (28) 483-443
E-mail: polgarmestervalko@invitel.hu
A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti közvetlen megküldött ajánlattételi
felhívással induló eljárás (Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti eljárás)
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési
helye és pénzügyi feltételei
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére a Kbt.
52. § (3) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi felhívás
megküldésével egyidejűleg elektronikus úton is elérhetővé teszi ajánlattevők részére. A
dokumentáció másra át nem ruházható.
A közbeszerzés tárgya és mennyisége
Árubeszerzés
CPV kód: 34114400-3 (Kisbuszok)
1 db új kisbusz beszerzése, MVH rendelet alapján
A szerződés tartalmazza teljes körű Casco biztosítási szolgáltatás árát legalább l éves
időtartamra. A teljes körű casco töréskár-, lopáskár-, üvegkár-, elemi kár- és avulás
nélküli térítés biztosítást tartalmaz.
Ezen felül a szállító az alábbi garanciákat vállalja:
- 3 év fényezési garancia,
- +2 év GARANCIA4 nevű extra szolgáltatás1 a 3. és 4. évben egészen 200.000 km
futásteljesítményig érvényes,
- 12 év átrozsdásodási elleni garancia.
A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják
Szállítási szerződés
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje
A teljesítés határideje: 2014. 10.31.
A teljesítés helye
2114 Valkó, Rákóczi u. 3.

vagy ezzel egyenértékű extra garancia.
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Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás
A szerződés teljesítése során 1 db végszámla állítható ki. Ajánlatkérőként szerződő fél a
számla ellenértékét a teljesítésigazolás kiállítását és a számla kézhezvételét követően
átutalással egyenlíti ki. A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 125. § (4) bekezdésében és a Kbt. 125. § (6)
bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően. Ajánlatkérő a számlák a Ptk. 6:130.§ban foglaltak szerint annak kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki.

Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása
Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét kizárja. Ajánlattevő többváltozatú (alternatív)
ajánlatot tehet.
10. Az ajánlatok értékelési szempontja
Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlat, amely a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazza.
11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) a) - kc) pontja
szerinti kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági
szereplő, amely vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) pontban foglaltak fenn állnak.
A megkövetelt igazolási mód ajánlattevő vonatkozásában
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i)
pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A megkövetelt igazolási mód alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett
más szervezet vonatkozásában
Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. §
(1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti
kizáró okok hatálya alá.
12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód
9.

Műszaki és szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.)
A
310/2011.
(XII.
23.)
kormányrendelet 15. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az ajánlattevő ismertesse az
eljárást megindító felhívás megküldésétől
visszafelé számított megelőző három év
legjelentősebb szállításait, az ajánlattevő
illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a
szerződést kötő másik fél által adott
igazolással. Az igazolás, illetve nyilatkozat

Az alkalmasság minimum követelménye:
M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás
megküldésétől
visszafelé
számított
megelőző három évben legalább 1 db
kisbusz szállításából származó összesen
legalább nettó 8 millió forint értékű
referenciával.

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

6. oldal

tartalmazza legalább a következő adatokat: a
teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a
szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1.)
A
310/2011.
(XII.
23.)
Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés b)
pontja alapján ajánlattevő csatolja az előző
lezárt üzleti év (2013.) saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolót
kiegészítő mellékletek nélkül (ha a
gazdasági szereplő letelepedése szerinti
ország
joga
előírja
közzétételét);
amennyiben a beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs
szolgálat
honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az
ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő az Kormányrendelet 14. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti (fent előírt)
azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által
előírt teljes időszakban, mert az időszak
kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából
származó árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni. Ez esetben ajánlattevő
működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele eléri vagy
meghaladja a 10.000.000 forintot.
Ha az ajánlattevő az Kormányrendelet 14. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti (fent előírt)
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan
jogi formában működik, amely tekintetében
az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett bármely, az ajánlatkérő által
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi
és gazdasági alkalmasságát. Az érintett

Az alkalmasság minimum követelménye:
P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző
három lezárt üzleti évből egynél több mérleg
szerinti eredménye negatív.
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kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges
és köteles tájékoztatást kérni e ponttal
kapcsolatban
előírt
alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja
szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján 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.
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.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt.
55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben
támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre
bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni
és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet
alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési
beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen
módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság
igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) pontban
foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen
rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az ajánlattevő
ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 6:419. § szerint kezességet vállal az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével
nem térült meg.
A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontjának alkalmazása esetén a kezességet vállaló
nyilatkozatnak legalább az ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejártáig hatályosnak kell
lennie, erről a kezességet vállalónak nyilatkoznia kell.
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13. Ajánlattételi határidő
2014. május 28. 10. óra
Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből
származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége.
14. Az ajánlat benyújtásának címe
Valkói Községi Sportkör Egyesület
2114 Valkó, Rákóczi u. 3. Titkárság
15. Az ajánlattétel nyelve
Magyar.
16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak
2014. május 28. 14. óra
2114 Valkó, Rákóczi u. 3. Titkárság
A bontási ülésen jelenlétre jogosultak a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározottak
személyek.
17. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt
biztosítékokra vonatkozó információ
Az ajánlatok benyújtása ajánlati biztosítékhoz nem kötött.
18. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott
A beszerzést az Európai Unió 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján, a vidéki gazdaság
és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető
támogatások keretében 8658673191 azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelme
alapján támogatja
19. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai
Az eljárásban tárgyalásra nem kerül sor.
20. Egyéb információk
1. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely tartalmazza a 62. § (3) bekezdés
szerinti információkat.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
3. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
4. Az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak
működni.
5. Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek
az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját, továbbá a cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat
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aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazást.
6. Az ajánlatokat a Kbt. 60. § (1) bekezdésére figyelemmel roncsolás mentesen nem bontható
zárt kötésben, egy eredeti és egy elektronikus példányban zárt csomagban kell benyújtani.
Amennyiben eltérés van az ajánlat „eredeti” és „elektronikus” példánya között, az ajánlatkérő
az „eredeti” példányt tekinti irányadónak. Az ajánlatokat tartalmazó csomagon a következő
szöveget kell szerepeltetni: „Ajánlat: Kisbusz beszerzése” „Az ajánlattételi határidő lejártáig
nem bontható fel!” Az ajánlathoz csatolni kell az eredeti példány képolvasó készülékkel
készült CD-re vagy DVD-re írt elektronikus példányát! Az elektronikus példánynak Acrobat
Reader programmal olvasható „pdf” kiterjesztésű formátumban kell lennie, lehetőség szerint
egyetlen fájlban, de egy fájl maximum 30 oldalt tartalmazzon.
7. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a
magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során
mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására
csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az
ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy
azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése
alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
8. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak,
ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemény elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
9. Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 67. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos
feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Felhívom figyelmét a Kbt. 67. § (5)
bekezdésére, mely szerint az ajánlatkérő nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni arra
vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő (részvételre jelentkező) az ajánlatban
(részvételi jelentkezésben) korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és
e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
10 Az eljárás eredményéről a Kbt. 77.§ (2) szerint az ajánlattevők írásban kapnak értesítést.
11. A szerződéskötés tervezett időpontja az összegezés megküldését követő 10. nap utáni első
munkanap, kivéve a Kbt. 124.§ (8) bekezdésében foglaltak eseteket.
12. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy – visszalépése esetén, amennyiben az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte – a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
14. Jelen dokumentáció az ajánlattétel megkönnyítése érdekében letölthető a www.valkoksk.tk oldalról.
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15. Rendelkezés projekt társaság létrehozásáról: Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében
nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását.
21. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja
2014. május 13.
22. Csatolandó iratok jegyzéke
- Tartalomjegyzék
- Felolvasólap (benne: nyilatkozat ajánlattételi feltételekről (Kbt. 60.§ (3) bekezdés),
KKV-nyilatkozat (Kbt. 60.§ (5) bekezdés))
- Nyilatkozat alvállalkozóról (Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pont) és b) pont)
- Nyilatkozat alkalmasság igazolására igénybevett más szervezetről (Kbt. 55.§ (5)
bekezdés c) pont)
- Nyilatkozat kizáró okokról (Kbt. 56. §(1) bekezdés)
- Nyilatkozat kizáró okokról (Kbt. 56. § (2) bekezdés)
- Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti státuszról (310/2011. (XII.
23.) Kormányrendelet 12. §)
- Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint
- Pénzügyi alkalmasság igazolása
- Műszaki alkalmasság igazolás
- Nyilatkozatok üzleti titokról
- Aláírási címpéldány vagy aláírás minta
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Szállítási szerződés tervezet
amely létrejött egyrészről
Neve:
Címe:
Adószám:
Képviseli:

Valkói Községi Sportkör

2114 Valkó, Rákóczi u. 3.
19831459-1-13
Szira József elnök

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről
Cég neve:
Cég címe:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Bankszámlaszám:
Telefonszáma:
Faxszám:
Képviseli:

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
I.
1.)

2.)

3.)

4.)

A szerződés tárgya

Megrendelő „Kisbusz beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírója megrendeli,
Szállító pedig, mint nyertes ajánlattevő elvállalja a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 122/A. §. szerinti nemzeti eljárás rend szerinti, jelen közbeszerzési
eljárás tárgyát képező áruk, I. osztályú minőségben, a műszaki dokumentációban
megjelölt mennyiségben, szállítási szerződés keretén belül történő beszállítását. A
hivatkozott közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja a szerződés mellékletét képezi.
A beszerzést a Magyar Állam költségvetési forrásból támogatja. Szállító ezen tényt
tudomásul veszi és vállalja az ebből származó – számára adott esetben előnytelen –
feltételeket.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai,
valamint a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
Miután Szállító (nyertes Ajánlattevő) a közbeszerzési eljárás dokumentumai között
megismerte a jelen szerződés tervezetet – ajánlatában annak elfogadására kifejezetten
nyilatkozott – a Kbt. és Ptk. rendelkezései a jelen szerződésre akkor is alkalmazandók,
ha azok részletes kifejtése az ajánlattételi felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban
nem történt meg. Az ajánlattételi dokumentáció, és annak részét képező szerződés
tervezet a tárgyi szerződés teljesítése során a szerződő felek közötti együttműködést,
azok kötelezettségeit, a munkavégzésre vonatkozó feltételeket és követelményeket, a
teljesítést és ellenszolgáltatást, valamint garanciális kötelezettségeket rögzítik, de nem
ismétlik meg mindenben a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseit.
II. Teljesítési határideje, helye

5.)

Szerződő felek jelen szerződés végső teljesítési határidejét 2014. október 31. napjában
határozzák meg.

6.)

A teljesítés helye: 2114 Valkó, Rákóczi u. 3.
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III. Az áruk minősége
7.) A szállítandó kisbusz típusa: …………………………………………...
hengerűrtartalom minimum 1968 ccm,
teljesítmény minimum 103 kW/ 140 LE,
szín: fehér
A gépjárműnek meg kell felelnie a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet 3. számú mellékletében
és az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító hatóságának 8/2013. (I.23.)
közleményével elfogadott MVH 2013. évi gépkatalógusban előírtaknak. Amennyiben az
ajánlatban szereplő típus eltér, az ajánlatban szereplő típus kerül feltüntetésre.
8.) A gépjárműre el kell helyezni 1 db a 103/2013 (XI. 8.) számú VM rendeletben megjelenő
pályázati kiírás kapcsán a rendeletben megtalálható dekorációs arculati elemet.
9.) A szerződés tartalmazza teljes körű Casco biztosítási szolgáltatás árát l éves időtartamra.
A teljes körű casco töréskár-, lopáskár-, üvegkár-, elemi kár- és avulás nélküli térítés
biztosítást tartalmaz.
IV. Átadás-átvétel
10.) Áru leszállítása
A Szállító az áru szállítása előtt 5 nappal írásban értesíti a Megrendelőt. Amennyiben az
áru szállításának időpontja nem felel meg a Megrendelőnek úgy a tervezett szállítási
napot megelőző 3 nappal írásban értesíti erről a Szállítót új időpont javaslatával. Az
átadás időpontjában a Megrendelőt és a Szállítót a IX. pontban kijelölt személy
képviseli.
11.) Jegyzőkönyv
Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni
azokat a hibákat vagy hiányosságokat, amelyek miatt az átvételt a Megrendelő
meghiúsította, vagy azokat, amelyek a rendeltetésszerű használatot ugyan nem
befolyásolják, de amelyek teljesítése, javítása vagy pótlása szükséges, a Megrendelő
által meghatározott határidőn belül. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az átvett áruk
minősítésére vonatkozó adatokat, értékcsökkenést, minőségi kötbér érvényesítését és a
jótállási kötelezettségek növelésére vonatkozó megállapodást. A szerződésnek meg nem
felelő teljesítéshez kapcsolódó átvétel a Megrendelő részéről nem jelent lemondást a
szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.
12.) Minőségi kifogás
Amennyiben valamely termék a minőségi szintre vonatkozó előírásokat nem elégíti ki, a
Megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy a csökkentett értékű teljesítésként
elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavításhoz, cseréhez. Csökkentett értékű áru
elfogadása esetén a Megrendelő a szerződéses árat a minőségcsökkenés által érintett
arányban Szállító még ki nem fizetett számláiból visszatarthatja.
IV. A szerződésszegés jogkövetkezményei, azonnali hatályú felmondás
13.) Ha a Szállító késedelmesen teljesít, a Megrendelő utasításának nem tesz eleget, illetve
bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a
szerződésszegés tényét erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő
tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Szállító a Megrendelő által
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megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés
megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
V.

Szavatosság – jótállás, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

14.) Szállító által vállalt jótállás ideje 2 év kilométer korlátozás nélkül.
15.) Ezen felül a szállító az alábbi garanciákat vállalja:
3 év fényezési garancia,
+2 év GARANCIA4 nevű extra szolgáltatás2 a 3. és 4. évben egészen 200.000 km
futásteljesítményig érvényes,
12 év átrozsdásodási elleni garancia.
16.) A jótállással kapcsolatos minden jog megilleti a Megrendelőt a jótállási időn belül. A
jótállási időszak az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának időpontjától kezdődik. A
jótállási időszakon belül a Szállító a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel
összefüggő termékek cseréjét vagy kijavítását, 2 napon belül köteles megkezdeni és a
műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni.
17.) Amennyiben a Szállítónak felróhatóan a jelen szerződésben rögzített véghatáridőt a
Szállító elmulasztja, a Megrendelő vele szemben kötbérigényt jogosult érvényesíteni. A
kötbér napi mértéke a nettó szállítási díj 0,1 %-a.
VI.

A vállalkozási díj. pénzügyi – fizetési feltételek

18.) Szerződő felek a Szállítói díj összegét:
nettó:
,- Ft
Áfa (27%)
,- Ft
bruttó
,- Ft,
azaz bruttó
forint összegben állapítják meg.
A szállítói díj magába foglalja a beszerzés tárgyának üzembe helyezési költségeit is.
19.) A teljesítés ideje alatt Szállító 1 db végszámlát nyújthat be.
20.) A kifizetés a Megrendelő képviselője által leigazolt és benyújtott számla alapján, banki
átutalással, a minden tekintetben megfelelő formájú és tartalmú számla befogadását
követően történik a Ptk. 6:130. § szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon
belül.
21.) Megrendelő fizetési késedelme esetén Megrendelő köteles a Szállító részére fizetendő
ellenérték után a jegybanki alapkamatban meghatározott mértékű késedelmi kamat
megfizetésére.
22.) A Megrendelő a 2003. évi XCII. tv. – Art. - 36/A § értelmében a havi nettó 200.000.-Ft
értéket elérő számlákat abban az esetben fizetheti ki, ha a Szállító bemutat, átad vagy
megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi
nemlegesnek minősülő együttes adótartozási igazolást, vagy a Szállító a kifizetés
időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
23.) A Szállító az alvállalkozóival kapcsolatban – amennyiben vannak/lesznek – az Art.
36/A § szabályai szerint köteles eljárni.
Adó megkerülés kiszűrése és átláthatóság
24.) A Szállító vállalja, nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
2

vagy ezzel egyenértékű extra garancia.
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A Szállító vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés
szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
25.) Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt.56. § (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott feltételeknek.
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 125. § (5) bekezdés
k) pontjában meghatározott feltételeknek.
E bekezdés szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
26.) A külföldi adóilletőségű Szállító 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.
VII. Képviselet – ellenőrzés
27.) Megrendelő megbízottja
Név: Sziráki Szilárd polgármester, Valkói KSK elnök-helyettese
Cím: 2114 Valkó, Rákóczi u. 3.
Telefon: 28/483-443
Telefax: 28/572-030
E-mail: polgarmestervalko@invitel.hu
28.) Szállító megbízottja:
Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
X. Egyéb megállapodások
29.) Amennyiben jelen szerződés megkötését követően műszaki kérdések tekintetében viták
merülnek fel, úgy felek elsősorban személyes tárgyalás útján kísérlik meg annak
rendezését.
30.) Szerződő felek az esetleges peres eljárásoknál hatáskörtől függően a Gödöllői
Járásbíróság, illetve a Pest Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét ismerik el.
31.) E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt., valamint a hatályos
magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
32.) Jelen szerződés 4 megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét
képezi az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és műszaki dokumentáció.
A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető
tisztségviselőjének cégszerű aláírása esetén érvényes.
33.) Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
Dátum: 2014. május…..
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Vállalkozó

Megrendelő

Felolvasó lap
Alulírott
mint a(z)
ajánlattevő
(Ajánlattevő székhelye:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Kapcsolattartó neve:
)
cégjegyzésre jogosult képviselője kifejezetten nyilatkozom, hogy:
1. az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban foglalt feltételek megismertem és
elfogadom,
2. a szerződésben foglalt feltételek megismertem és elfogadom, nyertes ajánlat esetén a
szerződést a szerződés tervezetben foglalt feltételekkel aláírom, a szerződésben
foglaltakat a teljesítés során alkalmazom,
3. a műszaki tartalomban foglalt termékeket, nettó
,- Ft ellenszolgáltatás
fejében leszállítom,
4. nyilatkozom, hogy vállalkozásunk a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és
középvállalkozásnak (azaz KKV-nak) 3
minősül

ezen belül középvállalkozásnak

kisvállalkozásnak

mikro-vállalkozásnak

nem minősül

Jelen nyilatkozatot Valkói Községi Sportkör ajánlatkérő által „Kisbusz beszerzése”
tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.
2014.

Ajánlattevő cégszerű aláírása
Idézet a törvényből:
KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió
eurónak megfelelő forintösszeg.
A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
A KKV kategórián belül mikro-vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatott létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. Az előző bekezdésben
foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.
3
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16. oldal

1. számú
Nyilatkozat alvállalkozóról
Alulírott
mint a(z)
(székhely:
) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője
kijelentem,
34.)
h
ogy az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót
nem vesz igénybe/igénybe vesz4.
A közbeszerzés azon részeit amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
35.)
h
ogy az általam képviselt ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót
nem vesz igénybe/igénybe vesz5
A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozói tevékenység a szerződés tejesítés alábbi részeire terjed ki:
Százalékos arány a
Sorszám Vállalkozó megnevezése
Tevékenység
teljesítés százalékában
1.
2.
3.
4.
5.
Jelen nyilatkozatot Valkói Községi Sportkör ajánlatkérő által „Kisbusz beszerzése”
tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.
2014.

Ajánlattevő cégszerű aláírása

4
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Megfelelő rész aláhúzandó
Megfelelő rész aláhúzandó

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

17. oldal

2. számú
Nyilatkozat alkalmasság igazolására igénybevett más szervezetről
(Kbt. 55.§ (5) bekezdés c) pont)
Alulírott

mint a(z)

(székhely:

) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője

kijelentem, hogy az általam képviselt ajánlattevő az alkalmasság igazolására más szervezetet
nem vesz igénybe/igénybe vesz6
A alkalmasság igazolására igénybevett más szervezet az alkalmasság igazolásának alábbi
részeire terjed ki:
Sorszám

Alkalmasság
igazolására
igénybevett más
szervezet

Azon alkalmasság
követelmény megjelölése
melynek igazolása érdekében
az ajánlattevő ezen
szervezetet igénybe veszi

Kbt. 55. § (6) bekezdés
szerinti igénybevétel jogalapja
(Kbt. 55. § (6) bekezdés a)
vagy b) vagy c) pont)

1.
2.
3.
4.
5.
Jelen nyilatkozatot Valkói Községi Sportkör ajánlatkérő által „Kisbusz beszerzése”
tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.
2014.

Ajánlattevő cégszerű aláírása
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Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

18. oldal

3. számú
Nyilatkozat kizáró okokról (Kbt. 56. §(1) bekezdés)
Alulírott
mint a(z)
(székhely:
) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője
kijelentem, hogy velünk szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben megfogalmazott kizáró
okok nem állnak fenn, úgy mint:
a)

b)
c)

d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)
k)
ka)
kb)

kc)

végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene
indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett
el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a
bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból
és módon jogerősen korlátozta;
közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése
szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére
halasztást kapott;
korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból
kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a
munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett
közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő
befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben
részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII.
Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás
bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény
elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az
alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási,
vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban
megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére
határidőben fizetett;
az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis
nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak
kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben
adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági
szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a
gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a
fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

Jelen nyilatkozatot Valkói Községi Sportkör ajánlatkérő által „Kisbusz beszerzése”
tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.
2014.

cégszerű aláírása

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

19. oldal

4. számú
Nyilatkozat kizáró okokról (Kbt. 56. § (2) bekezdés) és a Kbt. 56. §
(1) bekezdés kc) pontja szerinti státuszról (310/2011. (XII. 23.)
Kormányrendelet 12. §)
Alulírott
mint a(z)
(székhely:
) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője
kijelentem,
- hogy velünk szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben megfogalmazott kizáró okok
nem állnak fenn, úgy mint:

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott feltételek fennállnak,

amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal
rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás
tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti
feltételt megfelelően alkalmazni.
- hogy társaságunkat
szabályozott tőzsdén jegyzik / nem jegyzik7.
Amennyiben ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén úgy az alábbiakban
nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakhelyéről: („tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: 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,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással
rendelkezik,
rc)az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) 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, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője)

7
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Ajánlattételi felhívás és dokumentáció
Tényleges tulajdonos neve

20. oldal
Tényleges tulajdonos állandó lakcíme

Jelen nyilatkozatot Valkói Községi Sportkör ajánlatkérő által „Kisbusz beszerzése”
tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.
2014.

cégszerű aláírása

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

21. oldal

5. számú
Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint
Alulírott

mint a(z)

(székhely:

) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője

kijelentem, hogy az általam képviselt ajánlattevő nem vesz igénybe nem vesz igénybe az 56. §
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót valamint az ajánlattevő alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.

Jelen nyilatkozatot Valkói Községi Sportkör ajánlatkérő által „Kisbusz beszerzése”
tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.
2014.

Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

22. oldal

6. számú
Nyilatkozat beszámoló közzétételéről
Alulírott

mint a(z)

(székhely:

) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője

nyilatkozom, hogy társaságunknak az előző három lezárt üzleti évét tekintve nincs egynél
több mérleg szerinti negatív eredmény.
Jelen nyilatkozatot Valkói Községi Sportkör ajánlatkérő által „Kisbusz beszerzése” tárgyában
megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.
2014.

Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

23. oldal

7. számú
Referencia nyilatkozat
Alulírott

mint a(z)

(székhely:

) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője

nyilatkozom, hogy társaságunk, mint Vállalkozó, az alábbi feltételek mellett teljesítette
szerződést:
A szerződést kötő másik fél
megnevezése
Szerződés tárgya
Teljesítés ideje
Teljesítés helye
Ellenszolgáltatás összege vagy
mennyiségre utaló más adat
A szerződés teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően/nem megfelelően8
történt.
Jelen nyilatkozatot Valkói Községi Sportkör ajánlatkérő által „Kisbusz beszerzése”
tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.
2012.

cégszerű aláírása

8

Megfelelő rész aláhúzandó

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

24. oldal

8. számú
Nyilatkozatok üzleti titokról és biztosíték nyújtásáról
Alulírott

mint a(z)

(székhely:

) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője

ezennel kijelentem,
- hogy az ajánlat


nem tartalmaz üzleti titkot



tartalmaz üzleti titkot mely a jelentkezés

részében

elkülönítve található.
Jelen nyilatkozatot Valkói Községi Sportkör ajánlatkérő által „Kisbusz beszerzése”
tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem.
2014.

Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

25. oldal

Műszaki tartalom
A szállítandó mikrobusz típusa VW TS Kombi RT 2.0 CR TDi 4M vagy ezzel egyenértékű
Kisbusznak az alábbi paramétereknek kell, hogy megfeleljen:
hengerűrtartalom minimum 1968 ccm
teljesítmény minimum 103 kW/140 Le
szín: fehér
kárpit színe: sötét (fekete)
üléshuzat színe: sötét
összkerékmeghajtás
2 hangszórós rádió-előkészítés
elektromos csomag I. (el.ablak és külső tükrök)
ESP/ABS/ASR/MSR/EDS/BAS/Prefil/RBS/ FBS/EU5 DPF
fejtámlák állítható magasságúak
elektronikus fényszóró magasságállítás
3 db ülésmagasító gyerek
rádió Bluetooth kihangosítóval
téli gumi garnitúra, hólánc
futómű és fékrendszer 16 colos-os
gumi márka - megkötés nélkül
guminyomás ellenőrző,
gumipadló a vezetőtérben
gumipadló az utas-, raktérben
gyerekülés rögzítési pontok
hátsó ajtózár reteszelés, kívülről hátsó, felfelé nyíló ajtó
hővédő üvegezés (zöld)
elektronikus indításblokkoló
keréktárcsa - acél 6,5 J x 16
kiegészítő külső zajcsillapítás
klíma berendezés „Climatic” elöl/hátul
ködfényszóró kanyarfénnyel
ködlámpa hátul
külső tükrök, bal aszférikus
pótféklámpa
megemelt teherbírás 3000 kg össztömegre
nappali fény kapcsoló
nemdohányzó kivitel
normál hűtőrács
normál kürt
normál lökhárítók
normál méretű acél pótkerék
oldalborítás az utastérben
B kategóriás jogosítvánnyal vezethető
Hosszúság: nagyobb, mint 4600 mm
Magasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 1800 mm
Tengelytáv: nagyobb, mint 2900 mm
Szállítható személyek száma: 9 fő, 9 üléses kivitel
Ajtók száma: 4 vagy 5
Váltó: joysitck – mechanikus 6 fokozatú
Teljesítmény: nagyobb, mint 60 kW

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció
-

-

26. oldal

Euro 5 vagy annál korszerűbb motor
Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 km
Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb vagy egyenlő, mint 230 g/km
Csomagtér mérete: a hátsó ülések alaphelyzetében (hátratolt állapotban) az
üléstámla magasságáig mért csomagterének térfogata rövid tengelytáv esetén
nagyobb, mint 0,8 m3, hosszú tengelytáv esetén nagyobb, mint 1,3 m3
Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)
Vezető és utas oldali első légzsák
Oldallégzsákok legalább az első üléssorhoz
Függöny(fej)légzsákok legalább az első üléssorhoz
Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez, első két szélső
üléshez magasság állítással
Állítható fejtámla valamennyi üléshez
Audio berendezés
Központi zár rádiótávirányítású
Pollenszűrő
Belső levegőkeringtetés
befúvóval minden üléssorhoz
Elektromos ablakemelő elől
Szervokormány
Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
Állítható magasságú vezetőülés
Állítható magasságú és mélységű kormányoszlop
Zárható üzemanyagtöltő nyílás
Kerekesszék rögzítési lehetőség (opcionálisan kérjük megadni)
Oldalsó fellépő (elektromos mozgatású, műszerfalon visszajelzéssel)
Vonóhorog
Porral oltó
rakodórekesz az ajtókban
rakományrögzítő kapcsok (4 db)
rásegítő-fűtés
teljes dísztárcsa 16 colos keréktárcsához
tetőcsomagtartó előkészítés
tolóablak a tolóajtóban
tolóablak a tolóajtóval szemben
tolóajtó a jobboldalon

A kisbuszra el kell helyezni 1 db a 103/2013 (XI. 8.) számú VM rendeletben megjelenő
pályázati kiírás kapcsán a rendeletben megtalálható dekorációs arculati elemet.

