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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐ SZÁMÁRA, AZ EKR MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB 
SZABÁLYAI 

 

1. A. FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE, AZ EKR MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB 
SZABÁLYAI 

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint ajánlatkérő ajánlatot kér 
„Terepjáró gépjármű beszerzése” tárgyú közösségi eljárásrendben indított nyílt közbeszerzési 
eljárásban.  

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési dokumentációt és mellékleteit (továbbiakban: dokumentáció) a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 57. §-a alapján, figyelemmel az 
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: EKR rendelet) foglaltakra bocsátja ajánlattevők rendelkezésére.  
 
A közbeszerzési eljárás három részből áll. Ajánlatkérő a részajánlattételi lehetőséget valamennyi 
rész vonatkozásában korlátozás nélkül biztosítja. 

 
Az ajánlati felhívás és a dokumentáció együttesen tartalmazza az eljárással kapcsolatos feltételeket. 
A két dokumentum közötti ellentmondás esetén az ajánlati felhívás előírásai az irányadók. 
Az Elektronikus Közbeszerzés Rendszer (a továbbiakban: EKR) és a Közbeszerzési Hatóság 
hirdetménykezelő rendszerében feladható eljárást megindító hirdetmény korlátozott karakterszáma 
miatt az ajánlattétellel összefüggésben ajánlatkérő a következő pontokban meghatározott 
információkat adja. 

 
Az EKR működésének főbb szabályai: 
 
1. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetősége, illetve az elektronikus 
ajánlat benyújtásának címe, az EKR használatához kapcsolódó elérhetőségek: 
a) Az EKR rendelet 14. §-a szerint a közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetősége, 
illetve az elektronikus ajánlat benyújtásának címe jelen eljárás vonatkozásában az EKR 
internetcíme https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR000495482018/reszletek 
b) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését 
írja elő, azon a dokumentum EKR rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni 
kell. 
c) Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT 
Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). 
d) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató a regisztrációt követően elérhető: 
https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ 
 
2. A megfelelő ajánlattétel érdekében ajánlattevő által végrehajtandó feladatok: 
a) Az ajánlattevőnek be kell lépnie az EKR-be, a https://ekr.gov.hu internetes felületre. 
b) Az ajánlattevőnek regisztrálnia kell a gazdasági szervezetét. A regisztráció egységes, ugyanazon 
természetes személy vagy jogi személy egy regisztrációval rendelkezhet. A gazdasági szereplő a 
regisztráció során rögzíti, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. A gazdasági szereplő a 
regisztráció során – az EKR által kezelt statisztikák rendelkezésre állása céljából – rögzíti, hogy 
külföldi tulajdonú gazdasági szereplőnek minősül-e. A regisztrált természetes személy és jogi 
személy köteles az adataiban bekövetkezett változást a rendszerben haladéktalanul, de legkésőbb 
olyan időpontban rögzíteni, hogy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban mindig az aktuális 
adatokkal szerepeljen. (EKR rendelet 6. §) 
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c) Az ajánlattevőnek ki kell választania jelen közbeszerzési eljárást. 
d) Az ajánlattevőnek le kell töltenie jelen közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait. 
 

3. Elektronikus dokumentumok követelményei az EKR rendelet 5. §-a alapján:  
a) Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők (ajánlattevők) között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
minden nyilatkozattétel az EKR-ben elektronikus úton - internetcíme 
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR000495482018/reszletek - történik a 
Kbt. 41. § (1) bekezdés és (2) bekezdés c) pontja szerint.  
b) Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az ajánlatok benyújtásához olyan 
informatikai feltételekre van szükség, mint internetkapcsolat, személyi számítógép, szkenner, 
PDF, XLSX vagy XLS és ZIP formátumot előállító szoftver. 
c) Az EKR rendelet 5. § (2) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben a gazdasági 
szereplők által benyújtott elektronikus dokumentumok jellemzői, így különösen a fájlformátumra 
vonatkozó jellemzők a következők: csak PDF, XLSX vagy XLS és ZIP fájlformátum 
alkalmazható. 
d) A fájlformátumok tekintetében csak olyan forma alkalmazható, mely a mindenki számára, 
ingyenesen elérhető programmal megnyitható és olvasható. Az EKR rendelet 5. § (2) bekezdés 
szerinti formátumok: 
PDF formátumú fájl – olvasás ADOBE Reader programmal, 
XLSX vagy XLS formátumú fájl – olvasás Microsoft Office 2010 (Excel) programmal, 
ZIP formátumú fájl – olvasás 7-ZIP programmal, 
e) A feltölthető maximális fájlméret 25 MB (PDF és ZIP). A ZIP fájlba maximum 25 MB méretű 
fájlok csomagolása megengedett. 
f) A feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak jelszavas vagy egyéb védelmet. A titkosított – szabadon 
nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él az EKR rendelet 11. §-a szerint a 
hiánypótlás lehetőségével, illetve, ha a hiánypótlásként benyújtott dokumentum a titkosítás miatt 
ismételten nem lesz olvasható, akkor azt olyan dokumentumnak tekinti, melyet nem nyújtottak 
be. 
g) Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget jelen 3. 
pont c-f) alpontokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai 
jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve 
megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra 
felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. 
Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai 
követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem 
tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett 
dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira 
figyelemmel kell eljárni. 
h) Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz jelen 3. pont c-
f) alpontokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire 
vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az 
ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver 
megnevezésére. Az ajánlatkérő csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert 
köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi 
nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, 
azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a 
Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 
i) Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum 
benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott 
dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú 
dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott 
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dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a 
nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott 
dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – kivéve az olyan nyilatkozatokat, amely közvetlenül 
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál – nem követelheti meg elektronikus aláírás 
alkalmazását. 
j) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározza, hogy az 
ajánlattevőnek mely nyilatkozatait kell elektronikus űrlapon megtennie. Abban esetben, ha a 
nyilatkozatot elektronikus űrlapon kell az ajánlattevőnek megtennie, akkor azok mintáját 
ajánlatkérő az EKR-ben rendelkezésre bocsátja.. 
k) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara 
által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, ott az ajánlattevőnek az EKR rendelet 10. § (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell eljárnia. 
l) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál 
(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus 
okiratként meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 325. § 
szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 
o) Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus űrlapként létrehozza a felolvasólap mintáját, amelyet 
az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. Bármilyen 
más formában történő ajánlattételt az ajánlatkérő úgy tekinti, mintha az ajánlattevő nem tett volna 
ajánlatot. 
 
4. Kiegészítő tájékoztatás: 
a) Gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatás kérdéseit kizárólag az EKR-ben teheti fel. 
b) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül adja meg figyelemmel a Kbt. 56. § 
rendelkezéseire. 
 
5. Az EKR-ben történő ajánlattétel egyéb szabályai 
a) Az EKR rendelet 12. § (1) bekezdés alapján az elektronikusan megküldött dokumentum 
beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az 
elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő 
időpont. 
b) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során az EKR rendelet 13. § (1) bekezdése alapján azt 
tekinti a gazdasági szereplő képviselőjének, aki az EKR-ben a nyilatkozattételhez szükséges 
hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem 
alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 
c) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők 
nevében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok 
megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és 
a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett 
nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) 
bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 
d) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti 
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös 
ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben 
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében 
eljárhat. 
e) Az EKR rendelet 12. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő meghatározza, hogy azon esetben 
ha az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, vagy a kizáró okok fenn nem állásának 
igazolása körében az ajánlattevő gazdasági szereplő olyan igazolást nyújtana be, melyet már a jelen 
közbeszerzési eljárás ajánlatkérője részére az ajánlattevő gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési 
eljárásban az EKR-ben elektronikus úton benyújtott, akkor azt ismételten nem kell benyújtania, 
de benyújthatja. Ha nem nyújtja be, akkor az ajánlattevő gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell 
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arról, hogy mely korábbi eljárásban nyújtott be nyilatkozatot, vagy igazolást, és a nyilatkozatban 
kérnie kell a korábban benyújtott irat tartalmának figyelembe vételét a bírálat során. 
f) Az EKR rendelet 13.§ (4) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az 
ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, 
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti 
szervezet részéről az ajánlatban, az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-
ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében 
eljárhat. 
 

1.B. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK 

1.) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben – a teljesítés időtartamára – az 

alábbi szerződést megerősítő biztosítékokat köti ki: 

Amennyiben Eladó a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelően olyan 
okból, amelyért felelős a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik, kivéve, 
ha szerződésszegését kimenti: 
Késedelmi kötbér:  
Amennyiben az Eladó – olyan okból, amelyért felelős – késedelmesen teljesít, úgy a Vevő – a 
szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl – a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján késedelmi 
kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja az át nem adott gépjárművek nettó ellenértéke, 
mértéke minden megkezdett késedelmes nap után annak 0,5 %-a, maximuma 15 %-a. 
Hibás teljesítési kötbér: 
Amennyiben az Eladó – olyan okból, amelyért felelős – hibásan teljesít, úgy a Vevő – a 
szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl – a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján hibás 
teljesítési kötbérre jogosult. Vevő a késedelmi kötbér mértékével megegyező összegű hibás 
teljesítési kötbért követelhet arra az időre, mely a szerződésben meghatározott póthatáridő 
eredménytelen elteltétől a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt. A hibás teljesítési 
kötbér alapja,mértéke, valamint maximuma megegyezik a késedelmi kötbérnél leírtakkal. A hibás 
teljesítési kötbér a jótállási idő kezdetéig (a gépjármű Vevő által igazolt sikeres átadás-átvétele 
napjáig) érvényesíthető. A hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén a Ptk. 6:187. § (2) 
bekezdése alapján Vevő szavatossági jogaival nem él. 
Meghiúsulási kötbér:  
Amennyiben késedelem a 30 napot meghaladja olyan okból, amelyért Eladó felelős, Vevő 
megállapítja a szerződés teljesítésének meghiúsulását. A meghiúsulás megállapítása esetén Vevő a 
Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződés 
nettó ellenértékének 15 %-a. 
Amennyiben Vevő a szerződésben meghatározott esetekben a szerződést azonnali hatályú 
felmondással megszünteti, illetőleg ha a szerződés teljesítése az Eladó érdekkörében felmerülő 
okból lehetetlenül, a Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződés nettó 
ellenértékének 15 %-a. 
Eladó által többféle kötbértípus esetén fizetendő maximális kötbérmérték a szerződés nettó 
ellenértékének 15 %-a. 
A késedelmi és a meghiúsulási kötbér egyidejű alkalmazására nincs lehetőség. 
 
Jótállás: Az Eladó a gépjárművek a műszaki leírásban foglaltaknak való megfelelőségéért jótállással 
tartozik.  
A jótállás időtartama a jármű átadás-átvételének időpontjától: 
- legalább 36 hónapig terjedő időszakra általános jótállás,  
- 60 hónapig terjedő időszakra fényezésre vonatkozó jótállás  
- 60 hónapig terjedő időszakra a mikroprizmás fóliára, a logókra, feliratokra, a védőfóliára 
vonatkozó jótállás. 
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A jótállás időtartama a gépjárművek Vevő által igazolt sikeres átadás-átvétele napjától veszi 
kezdetét. 
 
A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a szerződés tervezet rögzíti. 

2.) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre:  

Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).  

A nyertes ajánlattevő 2-2 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be ajánlatkérő által aláírt 
átadás-átvételi jegyzőkönyv, illetve teljesítésigazolás alapján. 

A számlához a teljesítési igazolás eredeti Vevő által aláírt példányát minden esetben csatolni kell. A 
vételár és a kapcsolódó szolgáltatások elszámolása Eladó által kibocsátott számlával történik. Vevő 
a számla szerinti ellenértéket a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján kiállított teljesítés igazolás tartalma 
szerint szabályszerűen kiállított és benyújtott számla ellenében a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a számla 
Vevő általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre – átutalással egyenlíti ki.  

Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. 

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő 
tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a finanszírozás módja: 
utófinanszírozás. A támogatási intenzitás: 100 %. 
A kifizetésekre a 272/2014 (XI. 5) Korm. rendelet szabályai megfelelően irányadók. 
 
A jótállás tartalmán túli szervizelési szolgáltatásnak az Európai Uniós források terhére történő 
elszámolása nem lehetséges, így igénybevételük csak saját forrás terhére történhet.  
 
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 
 

1. C. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

1.) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!) 

2.) Az ajánlathoz csatolni kell: 

- ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlatot aláíró(k), 
kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre 
jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó szervezet hiteles 
cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát  vagy a 2006. évi V. 
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját;  

- ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az 
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzési eljárásról az ajánlatban 
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nyilatkozni kell (nemleges nyilatkozat is csatolandó). A változásbejegyzési eljárásról szóló 
nyilatkozatot az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni! 

- Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek a cégkivonatban nem 
szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat 
aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazást. 

- Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely tartalmazza a 68. § (4) bekezdése szerinti 
információkat, így az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, 
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. A 
felolvasólapot az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni! 

3.) 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. 47. § 
(2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő 
általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.  

4.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az 
ajánlattevőt terheli. 

5.) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában foglaltaknak 
megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb 
hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági 
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 
hiánypótlás. 

6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, 
kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeinek elfogadására, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!  

7.) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a 
felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) 
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlatban. 
Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához 
szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot 
becsatolni.  

8.) A III.1.3) M.1 pontok szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 
képest szigorúbbak. 

9.) A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott 
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő 
termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, 
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás 
esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. 

Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az 
egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő 
eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, 
szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. 
Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes 
körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, 
amely az állításait alátámasztja. 
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10.) A Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdése alapján bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési 
eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokkal foglaltakkal kapcsolatban írásban, az EKR-en keresztül kiegészítő 
tájékoztatást kérhet. 

11.) Üzleti titok: a Ptk. 2:47. §-ában így meghatározott fogalom.   

A Kbt. 44.§ alapján az ajánlattevő az ajánlatában, hiánypótlásában, valamint a 72. § szerinti 
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védelmi ismeretet is) [Ptk. 2:47. 
§] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának 
alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben 
erre szolgáló funkciót kell alkalmaznia. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy 
azok a Ptk. 2:47. §-ára figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek 
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő az üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan 
sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak az alábbiakban részletezett elemeket. A gazdasági 
szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben 
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 
módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem 
megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.    

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben nem elkülönített módon kerülnek 
benyújtásra az üzleti titkot képező, vagy azt tartalmazó iratok, azokat az ajánlatkérőnek nincs 
módjában üzleti titokként kezelni! Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét továbbá, hogy az 
adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősíti üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő 
hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy ha a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a 
hiánypótlást követően sem megfelelő, az ajánlat érvénytelen.   

A Kbt. 44.§ (3) bekezdése szerint az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, 
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban 
együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre 
kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, 
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

A Kbt. 44. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen  

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból 
bárki számára megismerhetők,  

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,  

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 

 ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 
adatokat,  

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó 
információkat és adatokat, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a 
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,  

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai 
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti 
titokká nyilvánításnak.   
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A Kbt. 45.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését 
követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy 
megtiltani, amely a (2)-(3) bekezdés körébe tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő kérheti, hogy más 
ajánlattevő ajánlatának azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az 
iratbetekintésre vonatkozó kérelemben az ajánlattevő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett 
jogsértés kapcsán, az ajánlat mely részébe kíván betekinteni. Az iratbetekintést munkaidőben, a 
kérelem beérkezését követő két munkanapon belül kell biztosítani. A betekintést az ajánlatkérő az 
ajánlattevő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez szükséges 
mértékben köteles biztosítani. Más ajánlattevő ajánlatának teljes körű átvizsgálása a betekintés 
körében nem lehetséges. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni.    

12.) Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott határidők 
tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó. 

13.) Kapacitást nyújtó szervezet bevonása: 

- Az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint köteles megjelölni az ajánlatában az alkalmasság 
igazolásában részt vevő - kapacitást nyújtó szervezetet(ket) - gazdasági szereplőt(ket), továbbá az 
eljárást megindító felhívás azon pontját és azon alkalmassági követelményét melynek igazolásában e 
szervezet(ek) közre fog(nak) működni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a fentiekre 
vonatkozó nyilatkozatban - attól függően, hogy ajánlattevő mely alkalmassági követelmény 
igazolásához veszi igénybe a kapacitást nyújtó szervezetet - a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelő 
információk megadása is szükséges. 

- Amennyiben ajánlattevő a Kbt 65. § (7) bekezdés alapján más szervezet (személy) kapacitására 
kíván támaszkodni valamely alkalmassági követelmény tekintetében, csatolni kell az ajánlatban vagy 
részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt (kivéve a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt esetet). 

- A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és 
pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az 
ajánlatkérőt, az részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért kárt megtérítéséért. 

14.) Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt szakmai ajánlatot kell benyújtania, amely 
tartalmazza:    

- a gépjárművek gyártóját és típusát, származási helyét, valamint a „Gépjármű 
követelmények_minta” című excel tábla kitöltésével a megajánlott gépjárművek részletes műszaki 
leírását, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az teljesíti az adott eljárásban támasztott 
műszaki paramétereket. A „Gépjármű követelmények_minta” című excel táblát ajánlatkérő a 
dokumentáció részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátja.  

15.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlattevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet 
létrehozását.  

16.) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes 
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 

17.) Jelen közbeszerzés eljárás az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul 
meg. A projekt száma:  
1. rész: 
KEHOP 1.6.0-15-2016-00020 (21 db gépjármű) 
KEHOP 1.6.0-15-2017-00025 (6 db gépjármű) 
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KEHOP 1.6.0-15-2016-00021 (16 db gépjármű) 
2. rész 
KEHOP 1.6.0-15-2016-00021 (17 db gépjármű) 
KEHOP 1.6.0-15-2016-00021 (12 db gépjármű) 
KEHOP 1.6.0-15-2016-00017 (45 db gépjármű) 
3. rész 
KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 (23 db gépjármű) 
 
18.) Jelen eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
neve: dr. Körmendi Miklós 
levelezési címe: 1117 Budapest, Baranyai tér 8. I/4. (Dr. Körmendi Miklós Ügyvédi Iroda) 
e-mail címe: dr.kormendi.miklos@kormendim.hu 
lajstromszáma: 00298 
(14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (7) bekezdés) 
 
19.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75. §(2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 
 
20.) Ajánlatkérői elvárás, hogy a gépjárművek rendelkezzenek a Közlekedési Főfelügyelet által 
kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal, melynek másolatát a nyertes ajánlattevőnek a járműtípusra 
vonatkozóan másolatban kell ajánlatkérőhöz benyújtania, mely a szerződéskötés feltétele. Az 
ajánlatkérő részére elegendő, ha a nyertes  ajánlattevő bemutatja a típusengedéllyel tartalmában 
egyenértékű Európai Uniós igazolást, amennyiben a Közlekedési Főfelügyelet a forgalomba 
helyezés kapcsán a dokumentumot elfogadja. 
 
21.) Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
az irányadóak. 

2. ELŐZETES KIKÖTÉSEK 

A közbeszerzési dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, így azok másolása, terjesztése, 
felhasználása részeiben vagy egészében, a jelen eljárás keretein kívül jogellenes. A jogtulajdonos 
nem járul hozzá a közbeszerzési dokumentumok bármilyen formában – változatlan vagy 
változtatott – formában történő felhasználásához a jelen eljárás keretein kívül.  

Az ajánlattevőknek az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. 

Az ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a 
közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi, 
hogy az ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a 
szerződéskötéshez szükséges. 

Ajánlatkérő az ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, meghatározást, 
specifikációt, amelyet a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak, átvizsgáljon. Bármely, az 
ajánlat által tartalmazott hiba, hiányosság az ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezheti. 

3. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS, ILLETVE A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 
MÓDOSÍTÁSA, AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS VISSZAVONÁSA, AZ AJÁNLAT 
VISSZAVONÁSA 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt, illetve az ajánlati felhívásban és közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltakat jogosult módosítani a Kbt. 55. § (1) és (3) bekezdéseiben 
meghatározott módon és határidőket betartva. Ajánlatkérő a módosításról és annak tartalmáról az 
EKR-ben értesíti az ajánlattevőket.  
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Ajánlatkérő az ajánlati felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, melyről 
hirdetményt ad fel és egyidejűleg az EKR-ben tájékoztatja a gazdasági szereplőket. 
A Kbt. 55. § (7) bekezdése jelen eljárás tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az 
ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt az EKR-ben vissza kell 
vonnia. 
 

4. FELVILÁGOSÍTÁS AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATBAN 

Az ajánlati felhívással, illetve a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos kiegészítő 
tájékoztatások, pontosítások kizárólag írásban, az EKR-ben történnek. 

Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő részletesen tanulmányozza a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmát és értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és 
meghatározásokat illetően további tájékoztatást kérhet, és az így kapott válaszokat figyelembe 
véve állítja össze ajánlatát. Ennek módja a következő: amennyiben a közbeszerzési 
dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattevőnek bármiféle kérdése merül fel, azt kizárólag az 
EKR-en keresztül teheti felaz ajánlatkérő számára. 

Ajánlatkérő valamennyi határidőre beérkezett kérdésre ésszerű időben oly módon fog írásban 
válaszolni, hogy a kiegészítő tájékoztatás kéréseket és a válaszokat EKR-en keresztül adja meg. 
Amennyiben a kérdések időbeni eltolódása miatt az ajánlatkérő több kiegészítő tájékoztatást 
nyújt, azokat folyamatos sorszámozással látja el. 

A kiegészítő tájékoztatások  közbeszerzési dokumentumok részévé válnak, így azok is kötelezővé 
válnak az ajánlattevők számára. 

Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet ajánlatkérő írásban nem 
erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat, ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem 
az EKR-en keresztül történő kapcsolattartási formát. 

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy az EKR-en keresztül küldött értesítéseket nyomon 
kövesse. Ugyancsak az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő 
tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. 

A kiegészítő tájékoztatásra egyebekben a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdése az irányadó. 

5. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, 
NYILATKOZATOK, EGYÉB IRATOK JEGYZÉKE: 

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőket, 
hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell – lehetőleg 
az alábbi sorrendben – csatolni: 
 

Tartalomjegyzék Oldalszám 

Felolvasólap (1. számú melléklet) 
Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni! 

 

Igazolások, dokumentumok  

Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (2. a) számú 
melléklet)  
Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni! 

 

Ajánlattevői nyilatkozat a (2. b) számú melléklet)  

Ajánlattevő(k) és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő(k) által benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentum(ok) (3. számú melléklet) 
Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni! 
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Ajánlattevő nyilatkozata a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (4. 
számú melléklet) (Nemleges nyilatkozat is csatolandó!),  
Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni! 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolás 

 

Ajánlatot aláíró(k) hiteles cégaláírási nyilatkozata (a közjegyzői aláírás-
hitelesítéssel ellátott címpéldánya), vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 
bekezdés szerinti aláírási-mintája, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az 
ennek megfeleltethető dokumentum (amennyiben ilyen dokumentum az 
adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy 
ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-
minta); 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a 
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó 
(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazás (adott esetben) 

 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti 
meghatalmazást tartalmazó okirat. (adott esetben) 

 

Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos 
„közös ajánlattevői megállapodása” (adott esetben) 

 

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (5. számú melléklet)  

A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (6. számú melléklet) 
Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni! 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében (7. számú 
melléklet) (adott esetben) 

 

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat a Kbt. 65. § 
(7) bekezdése szerint (adott esetben) 

 

Nyilatkozat az üzleti titokra vonatkozóan (adott esetben)  

Fordítás (adott esetben)  

Nyilatkozat fordításról (adott esetben)  

Szakmai ajánlat („Gépjármű követelmények_minta” című excel tábla 
kitöltve, valamint a Közlekedési Főfelügyelet által kiadott érvényes 
típusbizonyítvány másolata, vagy a típusengedéllyel tartalmában 
egyenértékű Európai Uniós igazolás)  

 

A kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolásához kapcsolódó az 
ajánlatban becsatolható nyilatkozatminták – Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) 

bekezdései alapján a kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolására 
felhívott ajánlattevő(k) és alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet(ek) 

számára kötelező. 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében (8. számú 
melléklet) 

 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja 
tekintetében (9. számú melléklet) 
Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni! 

 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 62. § (1) bekezdése kc) pontja 
tekintetében (10. számú melléklet) 
Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni! 

 

Műszaki, ill. szakmai alkalmasságra vonatkozó igazolások  

M/1. Ajánlattevő referencia nyilatkozata / Szerződést kötő másik fél által  
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kiadott referencia igazolás(ok) (11. számú melléklet) 

6. A KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE 

A Kbt. 35. § értelmében több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők 
kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni 
jogosult képviselőt megjelölni. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) 
bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, 
hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az 
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők 
képviseletében eljárhat. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös 
ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös 
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás 
nem következhet be.  

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös 
ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat: 
- a közös ajánlatevők nevét 
- a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös ajánlattevők azon 
bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet; 
- valamennyi közös ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért; 
- közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet 
be. 
 
7. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGE 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az ajánlattevőt 
terheli.  

Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a közbeszerzési dokumentumokban kifejezetten 
megadott jogcímen kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési 
eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben e 
költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.  

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes 
ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet. 

8. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 

Az ajánlattételi határidő: 2019. március 5. 11.00 óra 
Az ajánlatok benyújtásának helye: 
Az elektronikus úton benyújtandó ajánlatot a 
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR000495482018/reszletek címre kell 
benyújtani. 

Az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának 
időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. Az ajánlat beérkezésének időpontjáról az EKR 
visszaigazolást küld. 

Az EKR rendelet 16. §-a alapján az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az 
ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján 
igazoltan 
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a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által 
meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz 
percig, vagy 

b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – 
üzemzavar folytán az ajánlattételi vagy részvételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy 
óráig 

nem elérhető. 

A Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglaltakon túl az ajánlatkérő az előző bekezdés szerinti esetben is 
köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően, 
amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az előző bekezdés a) pontja szerinti 
esetben a határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de legalább a hosszabbításról 
szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak 
feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására. 

Amennyiben az ajánlattételi vagy részvételi határidő módosítása szükséges, de az EKR 
üzemzavara miatt módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 
55. § (2)–(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő az ajánlattételi 
határidő módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi határidő lejárta után is feladhatja, az 
üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon, erre a 
körülményre azonban a módosító hirdetményben utalni kell. 

 

9. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA 

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, 
kettő órával később kezdi meg. 
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás 
időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatok bontási  
 
Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat (az 
ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető 
adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek) az EKR a bontás 
időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban 
szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 
 
Részben elektronikusan benyújtott ajánlat bontását az előző bekezdésben foglaltak szerint az 
EKR végzi, az ajánlatkérő azonban ebben az esetben köteles az ajánlat EKR-en kívül beérkező 
részeit – külön bontás tartása nélkül – a megfelelő ajánlathoz társítani és azt dokumentálni. 
Mintapéldány (fizikai modell) benyújtása esetén azt fénykép vagy jegyzőkönyv készítésével és 
annak az EKR-ben az eljárás iratai közötti feltöltésével kell az ajánlatkérőnek dokumentálnia. Az 
elektronikusan benyújtott ajánlat esetében az ajánlatkérő feltüntetheti az EKR által generált 
jegyzőkönyvben a fedezet összegét, amennyiben azt a bontást megelőzően az EKR-ben 
rögzítette. 

 
Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő az ajánlattevőknek öt napon belül 
megküld az EKR-en keresztül. 

Minden olyan ajánlatról, amelyet az ajánlati felhívásban meghatározott beadási határidő után 
nyújtanak be, az ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, s az ajánlatot felbontás nélkül megőrzi. A 
jegyzőkönyvet öt napon belül megküldi az ajánlattevőnek. 

 

10. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ELBÍRÁLÁSA 



16 

 

 

 

A Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az ajánlatkérő az 
ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a 
javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak 
javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a 
közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve 
kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – 
adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is 
hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen. 
 
Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, 
valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások 
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér. 
 
A hiányok pótlása – melyek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is 
lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a felhívás, a dokumentáció vagy a 
jogszabályok előírásainak. 
 
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő 
van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem 
hívta fel hiánypótlásra. 
 
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: 
a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és 
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses 
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum 
tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány 
pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) 
valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek 
változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között 
az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi el, ezért az ajánlatban benyújtandó iratok 
(ajánlatot alkotó okmányok) köre is ehhez a két szakaszhoz igazodik. 
 
Ajánlatkérő az ajánlattétel elősegítése érdekében nyilatkozat mintákat bocsát az ajánlattevők 
rendelkezésére, melyek használata nem kötelező. Az ajánlatok egyszerűbb áttekinthetősége és 
feldolgozása érdekében ajánlatkérő javasolja a minták használatát. Ajánlatkérő elfogad olyan 
nyilatkozatokat is, amelyek nem az általa kiadott mintának megfelelően készültek el, de 
megfelelnek a közbeszerzési jogszabályoknak és az ajánlati felhívás, valamint dokumentáció 
előírásainak. 
 
A bírálat első szakaszában a kizáró okok fenn nem állásának igazolására, valamint a pénzügyi és 
gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat nem 
kell benyújtania a gazdasági szereplőnek, hanem elegendő az előírt feltételeknek megfelelő, 
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) EKR-ben szereplő űrlap 
kitöltése a fentiek előzetes igazolására.  
 
A bírálat második szakaszában, ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési 
szempontokra figyelemmel csak az első három legkedvezőbbnek ítélt ajánlattevőtől kéri 
megfelelő határidővel a kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati 
felhívásban előírt igazolások benyújtását. A gazdasági szereplő a részletes adatokat tartalmazó, az 
eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait a kizáró okok és az alkalmassági 
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követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására 
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles 
benyújtani. 
 
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, előző bekezdés szerinti 
felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő 
azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében 
bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. 
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az 
ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott 
igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel 
el vagy felvilágosítást kér. (Kbt. 69. § (4) bekezdés) 
 
Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt 
eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben 
meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.  
 
A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az ajánlatok bontását 
megelőzően az EKR-ben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét. 
 
Az érvényes ajánlatokat az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont 
alapján értékeli. 
 
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő 
ajánlatokat a legjobb ár-érték arány bírálati szempontja alapján értékeli [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) 
pontja] az alábbiak szerint:  
 
Adható pontszám alsó és felső határa 0-100. 

 
Értékelési részszempont             Súlyszám 
 

1. 1 db gépjármű vételára (nettó, HUF)        80 

2. Általános jótállás időtartama (hónap, min. 36 hónap, max. 72 hónap)     5 

3. Széndioxid kibocsátás (g/km) (legkedvezőbb szint 150 g/km, legkedvezőtlenebb szint 250 
g/km)              5                                                                                                             

4. 1 db gépjármű nettó szervizköltsége 36 hónap alatt 20 000 km-enként (HUF/db/20 000 km)   
            2 

 
Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában az értékeket tól-ig kategóriával adja meg, úgy ajánlatkérő az 
értékelés során a kedvezőtlenebb értéket veszi figyelembe 
 
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: 
Az első értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb (a legalacsonyabb árat tartalmazó) 
ajánlat a maximális 100 pontot kapja, többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi 
elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az 
ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 
alapján. 
 
Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
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P = (A legjobb / A vizsgált)  x  (P max – P min) + P min 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 
 
A 2. értékelési részszempont szerinti értékelés: 
A második értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb (leghosszabb idejű jótállás) ajánlat a 
maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére az arányosítás módszerével számolja 
ki a pontszámokat ajánlatkérő a Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti 
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához tekintetében 
meghatározott Útmutatója (http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok) 
alapján. 
 
A megajánlandó általános jótállás minimális időtartama 36 hónap. 
Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott jótállás alsó határa nem éri el a minimálisan 
megajánlandó időtartamot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 77. § (1) bekezdése 
alapján. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott jótállás időtartama 36 hónap, úgy az 
ajánlattevő ajánlata az értékelési során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot 
kap a tárgyi értékelési szempont tekintetében. 
 
A megajánlandó jótállás maximális időtartama (legkedvezőbb szintje) 72 hónap. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a jótállás 
ideje ajánlati elem legkedvezőbb szintjével megegyező és annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő 
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. 
 
Az értékelés képlete: 
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax –
Pmin) + Pmin  
ahol 
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja 
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme  
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 
 
 
A 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: 
A 3. részszempont vonatkozásában a legkedvezőbb (a legalacsonyabb széndioxid kibocsátást 
tartalmazó) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a pontskála alsó pontját (0 pont) pedig a 
leggyengébb ajánlat jelenti és a további ajánlatok a maximális és minimális ajánlati értékek 
különbségéhez viszonyítva kapnak pontot a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója 1. számú 
melléklet A. 1. Az arányosítás pontja alapján.  
 
Az értékelés képlete (arányosítás): 
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P = (A vizsgált – A legkedvezőtlenebb) / (A legkedvezőbb – A legkedvezőtlenebb)   x  (P max – 
P min) + P min 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 
A legkedvezőtlenebb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 
 
A 3. értékelési részszempont esetében a széndioxid kibocsátás (g/km) ajánlati elem 
vonatkozásában a legkedvezőbb szint 150 g/km. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 
széndioxid kibocsátás (g/km) ajánlati elem legkedvezőbb szintjét elérő vagy annál még 
kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú 
pontot ad. 
 
A 3. értékelési részszempont esetében széndioxid kibocsátás (g/km) ajánlati elem vonatkozásában 
a legkedvezőtlenebb szint 250 g/km. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott széndioxid 
kibocsátás (g/km) eléri, vagy meghaladja a legkedvezőtlenebb szintet, úgy ajánlatkérő egyaránt az 
értékelési ponthatár alsó határával azonos számú pontot ad a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. 
 
A 4. értékelési részszempont szerinti értékelés: 
A negyedik értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb összegű nettó 
szervizdíjat tartalmazó) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja 
ki a pontszámokat az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 
2016. december 21.) alapján.  
 
Ajánlattevőknek 1 db gépjármű 36 hónap alatt 20.000 km-re vetített nettó szervizdíjat (beleértve a 
teljes szervizköltséget) kell ajánlatukban megadniuk. 
A szervizköltség a 36 hónap alatt a gyári előírások szerinti ciklikussággal szakszervizben 
végrehajtandó szervizszolgáltatások (futáshoz és időnormához kötött kiszolgálások, időszaki „téli-
nyári”, valamint korróziós ellenőrzések) munkadíját és anyagköltségeit tartalmazza. 
 
Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
P = (A legjobb / A vizsgált)  x  (P max – P min) + P min 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 
 
Az összes pontszám meghatározása: 
 
Az egyes részszempontokra adott pontszámok az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal 
felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként 
így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre.  A nyertes ajánlattevő (a legjobb ár-érték arányt 
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megjelenítő ajánlat) az, akinek ajánlata a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. 
Azonos pontszám esetén az alacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra. 

11. INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN 

Az ajánlatok felbontása után sem az ajánlattevő, sem más az ajánlatok elbírálásában hivatalosan 
részt nem vevő személyek nem kaphatnak információt az ajánlatok értékelésével vagy a szerződés 
odaítélésével kapcsolatban. 

12. EKR ÜZEMZAVARA, ÜZEMSZÜNET 

Üzemszünet minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak 
szünetelését eredményezi. Üzemzavar az EKR üzemeltetője által megállapított és külön 
jogszabályban foglaltak szerint dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem 
tervezett, az EKR korlátozott működőképességét jelentő helyzet. 

Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető 
eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy 
az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar 
következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR 
helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR 
működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket 
határidőben teljesítettnek elfogadni. 

Nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében 
valamely eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR 
üzemzavara nem teszi lehetővé az adott cselekmény határidőben történő teljesítését. Ebben az 
esetben az ajánlatkérő az EKR működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az 
elmulasztott cselekmény teljesítésére. 

13. AZ ELŐZETES VITARENDEZÉS SZABÁLYAI 

 
Az EKR rendelet 20. § (9) bekezdése szerint az előzetes vitarendezési kérelem megküldése és az 
előzetes vitarendezés során a kommunikáció az EKR-ben történik. 

14. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE, IRATBETEKINTÉS 

 
Ajánlatkérő az ajánlattevőket írásban, az EKR-en keresztül tájékoztatja az eljárás eredményéről, az 
eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, ajánlatának a Kbt. 73. § szerinti egyéb okból 
történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést 
követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 
Az ajánlatkérő az EKR rendelet 20. § (1) bekezdés alapján a Kbt. szerinti iratbetekintést az EKR-
ben található dokumentumok tekintetében az ajánlattevő képviselőjének személyes megjelenése 
útján biztosítja. Az előre egyeztetett időpontban az ajánlatkérő az EKR informatikai rendszer 
megnyitását követően a kért, szükséges információkat megtekintésre megmutatja. 
 
15. SZERZŐDÉSKÖTÉS 
 
Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződés megkötésére a Kbt. 131. § (6) bekezdésére 
figyelemmel kerül sor. Ennek megfelelően a szerződés nem köthető meg az összegezés 
megküldését követő naptól számított 10 napos időtartam lejártáig. A szerződés megkötésére 
irányadó továbbá a Kbt. 131. § (1), (4)-(5), (7)-(9) bekezdései is. 
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16. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményekről tájékoztatás kérhető, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó 
kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi rendelkezések írnak elől tájékoztatás kérhető: 
    
Pénzügyminisztérium 
Munkavédelmi Főosztály 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: +36-80-204-292; +36- 1-896-3002 
Fax: +36-1-795-0884 
E-mail: munkavedelmi-foo@ngm.gov.hu 
 
Egyéb elérhetőségek: 
 
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat: 
munkavedelem-info@ngm.gov.hu 
Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-292 
 
EU OSHA Nemzeti Fókuszpont: 
fokuszpont@ngm.gov.hu 
 
Munkavédelmi Bizottság: 
mvbizottsag@ngm.gov.hu 
 
Pénzügyminisztérium  
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 
1369 Budapest, Pf.: 481. 
Tel: + 36 18963002 
Fax: + 36 17950884 
E-mail: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály 
1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.. 
Postacím: 1364 Budapest, Pf.:244. 
tel: 06-1- 477-5700 
fax: 06-1- 477-5800 
E-mail: foglalkoztatas.fovaros@ffo.bfkh.gov.hu 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály 
1138 Budapest, Váci út 174. 
Postacím: 1550 Budapest, Pf.: 203 
Telefon: +36-1 465-3800 
Telefax: +36-1 465-3853 
E-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu 
 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
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Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. Posta cím: 1539 Budapest, Pf. 672 Telefon: 06-1-
795-2975 
Zöldszám: 06 80 203 939 
Fax: 06-1-795-0760 E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu Honlap: www.egyenlobanasmod.hu 
 
NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága  
1132 Budapest, Váci út 48/C-D  
1438 Budapest, Pf. 511  
Tel.: +361-412-5400  
Fax: +361-412-5551 
 
NAV Általános Tájékoztató Rendszer 
(hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30 óráig) 
Telefon: Magyarországról: 1819 
Telefon: külföldről: +36-1-2509500 
 
NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer 
(hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30 óráig) 
A rendszer a TEL adatlap kitöltése és beküldése után, csak ügyfélazonosító számmal  
használható. 
Telefon: 06-40-20-21-22 
Telefon: külföldről: +36-1-441-9600 
 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
1437 Budapest, Pf. 839.  
Telefon: + 36 14761100 
Fax: +36-1-476-1390 
E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért 
Felelős Államtitkárság  
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10. 
Tel: +36-1-7951860 
e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egyenlobanasmod.hu/
http://www.nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg/regiok/kozep_magyarorszag/kozepmagyarorszag
mailto:tisztifoorvos@oth.antsz.hu
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II. SZERZŐDÉSTERVEZET 

 
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 
“Terepjáró gépjármű beszerzése" 

 
1. rész Erdőtüzes gyorsbeavatkozású gépjármű 

2. rész Műszaki-, vízi mentő, árvíz- és lakosságvédelmi gépjármű 
3. rész Pilóta nélküli légi jármű hordozó gépjármű 

 
 
amely létrejött egyrészről  
 
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (székhelye:1149 
Budapest, Mogyoródi út 43.; alapító okirat száma: A-178/1/2010.; adószáma: 15722720-2-51; 
képviseletében: ……………………….), mint vevő (a továbbiakban: Vevő 
 
másrészről 
…………………………………………(székhelye:…………………………………………..., 
adószáma: ………………, cégjegyzék száma: …………………….., számlavezető neve: 
……………………………… bankszámla száma: ………………………………….képviseli: 
………………………………………..) 
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó), együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel: 
 

 

I. Előzmények 
 

1. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint ajánlatkérő 
„Terepjáró gépjármű beszerzése” tárgyában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) II. része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (továbbiakban: eljárás) 
folytatott le.  

 
2. Eladó részt vett a közbeszerzési eljárásban és Vevő döntése szerint ezen eljárás … részét 
megnyerte. A jelen szerződés II. 1. pontjában meghatározott gépjárművek (a továbbiakban: 
gépjárművek) tulajdonjogának átruházása érdekében Vevő Eladóval az alábbi adásvételi 
szerződést (továbbiakban: szerződés) köti. 

 
3. A közbeszerzési eljárás az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul 
meg. A projekt száma és elnevezése:  
1. rész: KEHOP 1.6.0-15-2016-00020 Erdőtüzek oltására alkalmas gépjárművek és vízszállító 
gépjárművek rendszerbe állítása. KEHOP 1.6.0-15-2017-00025 Katasztrófavédelmi 
rendszerek fejlesztése a Balaton régió területén. KEHOP 1.6.0-15-2016-00021 Eu polgári védelmi 
komplex modulok létrehozása, fejlesztése.  
2. rész: KEHOP 1.6.0-15-2016-00021 Eu polgári védelmi komplex modulok létrehozása, 
fejlesztése. KEHOP 1.6.0-15-2016-00017 Önkéntes mentőszervezetek fejlesztése és 
felkészítése. 
3. rész: KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 Katasztrófa-kockázatértékelési rendszer 
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II. Szerződés tárgya 
 

1. Eladó a közbeszerzési kiírás és az ajánlatában foglaltak alapján vállalja: 
1.1. a közbeszerzési dokumentációban (a továbbiakban: Dokumentáció) található műszaki 
leírásnak megfelelő és Eladó ajánlatában meghatározott gépjárművek határidőben történő 
szállítását és tulajdonjogának átruházását,  
1.2. az általános jótállás ideje alatt jogszabályban előírt teljes körű alkatrész utánpótlását; 
1.3. a gépjárművek kezelésével, vezetéstechnikai sajátosságaival kapcsolatos képzés megtartását a 
II. 4. pont szerint;  
1.4. továbbá jelen szerződésben foglalt valamennyi szerződéses kötelezettség, így különösen a 
garanciális (jótállási) feladatok teljesítését.  
 
2. Eladó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítésére képes és alkalmas, a 
szerződés tárgyát képező gépjárművek műszaki leírását és a kapcsolódó szolgáltatásokat teljes 
terjedelemben megismerte, rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és 
egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység 
megfelelő szintű ellátásához szükséges. 
 
3. Eladó szavatol azért, hogy a gépjárművek kizárólagos tulajdonában van, illetve, hogy annak 
tulajdonjogát jogosult átruházni. Eladó kijelenti, hogy a gépjárművek megfelel a magyarországi 
forgalmi hozatalhoz és üzembe helyezéshez szükséges jogszabályi feltételeknek. 
 
4. Eladó köteles a gépjármű kezelésével, vezetéstechnikai sajátosságaival kapcsolatban legalább 
egy alkalommal, a Vevő által biztosított budapesti helyszínen 6 óra időtartamú magyar nyelvű 
képzést tartani a gépjárművek átadás-átvételének időpontjától számított 5 napon belül, Vevő által 
kijelölt személyek (2 fő/gépjármű) részére. A képzés terjedelme és mélysége térjen ki a jármű 
ismertetésére, a kezelőszervekre, vezetéstechnikára, a gazdaságos üzemeltetésre, a napi 
karbantartásra.   
 
 
 

III.Teljesítés határideje, helye, átadás-átvétel 
 

1. A gépjárművek átadás-átvételének (szállításának) teljesítési határideje a szerződés 
aláírásától számított 150 munkanap. Eladó a teljesítési határidő lejártát megelőzően is jogosult 
teljesítésre.  
 
2. Az Eladó a gépjárművek szállításának időpontját előzetesen – legalább öt munkanappal a 
szállítás tervezett időpontját megelőzően – írásban jelzi a Vevőnek. A gépjárművek átadásáról a 
felek képviselői átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.  

 
3. A gépjárművet az Eladó a teljesítési helyre, a teljesítési határidőn belül köteles saját 
költségén leszállítani és a Vevőnek átadni. A gépjárművet érvényes magyarországi műszaki 
vizsgával, ajánlatkérő nevére kiállított forgalmi engedéllyel, járműtörzskönyvvel, környezetvédelmi 
adatlappal, járműre szerelt forgalmi rendszámmal és a szabványos ,,H'' betűt feltüntető 
államjelzéssel kell átadni. Amennyiben a forgalmi engedély adataiban hibás adat szerepel, vagy az 
okmány adat hiányos, úgy Eladó köteles a hibát térítésmentesen kijavíttatni, a hiányokat pótolni. 
Ilyen esetekben Vevő az átvételt elhalaszthatja anélkül, hogy ezzel bármilyen jogában hátrányt 
szenvedne. A jótállás kezdete ebben az esetben az ismételt átvétel időpontjától számít. A 
kárveszély viselése a gépjármű Vevő által történő átvételével száll át a Vevőre. 
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4. A gépjárművek átvételének tényét Vevő az átadás-átvételi jegyzőkönyvbe feljegyzi. Az 
átadás-átvételi jegyzőkönyvbe fel kell jegyezni a gépjárművek egyedi azonosítóit, valamint az 
átadás-átvételkor szemrevételezéssel megállapítható károsodását, minőségi kifogását is. Eladó 
köteles a gépjárműveket üzemképes, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadni. 
 
5. A Vevő a gépjárművek leszállítását követően, illetve felhasználása alkalmával észlelt 
minőségi kifogást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni (felvett jegyzőkönyv megküldése) az 
Eladónak. Minőségi kifogás alapján indult vita esetén a felek egyeztetnek, az egyeztetés alapján 
jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek Eladó általi kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül 
saját költségére köteles az utánszállítást teljesíteni. 

 
6. Amennyiben az Eladó a hibás teljesítést nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös 
megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal történő 
elbírálásáig nem tarthat igényt a hibásnak minősített gépjárművek ellenértékére, amennyiben a 
hiba felfedezése a fizetési határidőn belül megtörténik. Erre az időszakra az Eladót késedelmi 
kamat nem illeti meg. 
 
7. Amennyiben a szerződő felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak megegyezésre, 
úgy a bírói út igénybevétele helyett független minőségvizsgáló szervezetet bízhatnak meg a 
gépjárművek megvizsgálásával. A független vizsgálat eredményét a felek magukra nézve 
kötelezőnek ismerik el. A vizsgálat költségeit annak a félnek kell viselnie, akinek kárára a független 
minőségvizsgáló szervezetet (bíróság) ítélt. 
 
8. A teljesítés helye: 1106 Budapest, Ezüstfa u. 8. (BM HEROS Zrt.). 

 
9. Felek kifejezetten nyilatkoznak, hogy mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a 
közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban 
meghatározott határidőn belül. Felek e körben nyilatkoznak, hogy ismerik a bejelentés 
nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, 
illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit. 
 

 
IV. Vételár, fizetési feltételek 

 
1. A gépjárművek sikeres átadás-átvételét követően Eladó 2-2 db részszámlát és 1 db végszámlát 
(a továbbiakban együtt: számla) nyújthat be ajánlatkérő által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv, 
illetve teljesítésigazolás alapján. A számlához a teljesítési igazolás eredeti Vevő által aláírt 
példányát minden esetben csatolni kell. Eladó végszámlát jelen szerződés II. 4. pontjában 
rögzített képzési kötelezettsége teljesítését követően jogosult kibocsátani. 
 
2. Eladó az alábbi részteljesítési mérföldköveknél állíthat ki számlát: 
 
1. rész: 
- 1. részszámla: KEHOP 1.6.0-15-2016-00020 Erdőtüzek oltására alkalmas gépjárművek és 
vízszállító gépjárművek rendszerbe állítása című projektben finanszírozott gépjárművek (21 db) 
sikeres átadás-átvételét követően 
- 2. részszámla: KEHOP 1.6.0-15-2017-00025 Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése a 
Balaton régió területén projektben finanszírozott gépjárművek (6 db) sikeres átadás-átvételét 
követően 
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- Végszámla: Eladó a gépjárművek a teljes mennyiségének sikeres átadás-átvételét követően, a 
teljes vételár fennmaradó részéről jogosult végszámlát kiállítani. 
 
2. rész: 
- 1. részszámla: KEHOP 1.6.0-15-2016-00021 Eu polgári védelmi komplex modulok létrehozása, 
fejlesztése című projektben finanszírozott gépjárművek (17 db) sikeres átadás-átvételét követően. 
- 2. részszámla: KEHOP 1.6.0-15-2016-00017 Önkéntes mentőszervezetek fejlesztése és 
felkészítése finanszírozott gépjárművek (45 db) sikeres átadás-átvételét követően. 
- Végszámla: Eladó a gépjárművek a teljes mennyiségének sikeres átadás-átvételét követően, a 
teljes vételár fennmaradó részéről jogosult végszámlát kiállítani. 
 
3. rész: 
- 1. részszámla: KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 Katasztrófa-kockázatértékelési rendszer című 
projektben finanszírozott gépjárművek (4 db) sikeres átadás-átvételét követően 
- 2. részszámla: KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 Katasztrófa-kockázatértékelési rendszer 
projektben finanszírozott gépjárművek (19 db) sikeres átadás-átvételét követően 
- Végszámla: Eladó a gépjárművek a teljes mennyiségének sikeres átadás-átvételét követően, a 
teljes vételár fennmaradó részéről jogosult végszámlát kiállítani. 
 
3. A szerződés ellenértéke a gépjárművek ellenértékét (vételárát) és Eladó jelen szerződés 
teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását, beleértve a hatályos jogszabályok 
által megállapított valamennyi adót, vámot, hatósági díjat, szállítási költséget, jótállási, szavatossági 
költségeket, banki költségeket, a magyarországi forgalomba helyezéshez szükséges hatósági 
engedélyek beszerzési költségét, a vizsgáztatási költséget, továbbá valamennyi kapcsolódó 
szolgáltatás ellenértékét tartalmazza, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult 
Eladó Vevőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. 
 
4. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint. A szerződéses ár fix ár, a szerződés alatt nem 
módosítható. Az ÁFA a mindenkor hatályos szabályok szerint kerül felszámításra. 
 
5. Vevő a számla szerinti ellenértéket a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján kiállított teljesítés 
igazolás tartalma szerint szabályszerűen kiállított és benyújtott számla ellenében a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal 
összhangban – a számla Vevő általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre – 
átutalással egyenlíti ki. A teljesítési igazolásokat a BM OKF Műszaki Főosztály vezetője, 
igazolhatja. A teljesítési igazolás Vevő által aláírt eredeti példánya a számla kötelező melléklete. A 
számla benyújtásának helye: 1149 Bp. Mogyoródi út 43. A 2014–2020 programozási időszakban 
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a finanszírozás módja: utófinanszírozás. . A támogatási 
intenzitás: 100 %. A kifizetésekre a 272/2014 (XI. 5) Korm. rendelet szabályai megfelelően 
irányadó. A jótállás tartalmán túli szervizelési szolgáltatásnak az Európai Uniós források terhére 
történő elszámolása nem lehetséges, így igénybevételük csak saját forrás terhére történhet. 
 
6. A számlán fel kell tüntetni az I.3. pont és a IV.2. pont szerinti projekt azonosító számát és 
elnevezését. 
 
7. Pénzügyi teljesítés szerepeltetése a számlán az ÁFA törvény szerint történik. Amennyiben a 
szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálatára, ellenőrzésére az 
uniós pénzek felhasználását ellenőrző szervezetek részéről sor kerül, az ellenőrzés alatt az Eladó 
ezekkel a szervezetekkel együttműködni köteles. 
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8. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa kibocsátott számla nem felel meg az 
általános forgalmi adóról szóló törvényben, illetve jelen szerződésben meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek vagy a Vevő által kibocsátott teljesítésigazolást nem csatolja a 
számlához, Vevő jogosult a számlát visszaküldeni a kibocsátó részére. Ebben az esetben Vevő 
késedelme kizárt, Eladó új számla benyújtására köteles. 
 
9. A vételár megfizetésével a gépjárművek tulajdonjoga minden további jogcselekmény nélkül a 
Vevőre száll át. 
 
10. Fizetési késedelem esetén Eladó jogosult a Ptk. 6: 155. § (1) bekezdés szerint késedelmi 
kamatot felszámolni. 
 

11. Vevő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő 

tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 
 

V. A felek jogai és kötelességei 
 
1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. 
 
2. Ha a szerződés teljesítése során bármikor Eladó olyan feltételekkel találkozik, amelyek 
akadályozhatják vagy késleltethetik a teljesítést, Vevőt azonnal írásban értesítenie kell e tényről és 
az esetleges késedelem várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlése 
esetén annak minden következményét Eladó viseli. 
 
3. Eladó jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos jogszabályoknak és minőségi 
előírásoknak megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező 
gépjárműveket szállíthat Vevő részére. 
 
4. Amennyiben a gépjárművek tekintetében a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyeket 
visszavonják, a gépjárművek forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik vagy megszüntetik, Eladó 
köteles a körülményekről Vevőt írásban haladéktalanul értesíteni. Amennyiben van olyan 
gépjárművek, amely a kiesett gépjárműveket pótolhatja, Felek erről közösen állapodnak meg. 
 
5. Amennyiben ajánlatában jelezte, Eladó jogosult alvállalkozók(k) igénybevételére, az 
alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért. Vevő csak az Eladóval áll 
szerződéses kapcsolatban, az alvállalkozókkal nem. Felek rögzítik, hogy az Eladó a Vevővel 
szemben bármely jogcímen fennálló követelését alvállalkozójára vagy más harmadik személyre 
nem engedményezheti. 
 
6. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomásukra 
jutó valamennyi, a másik fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat, 
stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartoznak, s egyben kijelentik, hogy bárminemű, a 
feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül nem tesznek hozzáférhetővé, illetve nem bocsátják harmadik 
személy/szervezet rendelkezésére. A Felek ezen kötelezettsége a jelen szerződés megszűnését 
követően is fennmarad, és megsértése kártérítési kötelezettséget von maga után. 
 
7. Az V. 6. pont szerinti tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a tudomására jutó 
információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja. 
 
8. Eladó a jelen szerződéssel kapcsolatosan tudomásul veszi  
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a) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdésében, továbbá a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-ában 
foglaltakat, azaz az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési 
jogosultságát, valamint 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 27. §(3) bekezdésében és 1. számú mellékletében foglaltakat, amelyek alapján a szerződés 
lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetőleg a nyilvánosságra hozatalt a Vevő még az üzleti 
titokra való hivatkozással sem tagadhatja meg, illetve jelen szerződés megnevezését (típusát), 
tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, szerződés időtartamát, valamint az 
említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. 
 
9. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően Vevő előírja, hogy az Eladó nem fizethet, 
illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak. 
 
10. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően Vevő előírja, hogy az Eladó a 
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt 
haladéktalanul értesíti. 
 
11. A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján külföldi adóilletőségű Eladó köteles jelen szerződéshez arra 
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 
nélkül. 
 
12. Eladó ajánlatának azon elemei, amelyek értékelésre kerültek (Eladó ajánlata alapján) 
 
1. 1 db gépjármű vételára (nettó, HUF): ……………………. 
2. Általános jótállás időtartama (hónap, min. 36 hónap, max. 72 hónap): …………….. 
3. Széndioxid kibocsátás (g/km) (legkedvezőbb szint 150 g/km, legkedvezőtlenebb szint 250 
g/km). ……………………..                                                                                                           
4. 1 db gépjármű nettó szervizköltsége 36 hónap alatt 20 000 km-enként (HUF/db/20 000 km): 
……………….                                                   

 
VI. A szerződés megszűnése 

 
1. Jelen szerződés határozott időre, a szerződés Felek által történő aláírásának napján lép 
hatályba. A teljesítési határidő 150 munkanap. Jelen szerződés a szerződéses kötelezettségek 
mindkét fél általi kölcsönös és teljes körű teljesítésével szűnik meg.  
 
2. A szerződés teljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a felek a szerződést azonnali 
hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal megszüntethetik (azonnali hatályú felmondás), illetve a 
szerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül elállhatnak, ha 
2.1. a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem 
teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt 
el; 
2.2. bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség kivéve 
a Cstv. 11. § (2) bekezdés pontjában foglaltakat; 
2.3. Eladó ellen a felszámolást elrendelő végzés jogerőre emelkedett; 
2.4. a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 
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megállapítja; 
2.5.   az Eladó a kötbérmaximumot bármely esetben kimeríti. 
 
3. Bármelyik fél által történő azonnali hatályú felmondás esetén a fizetések a felmondási 
idő lejártáig, illetőleg a szerződés hatályának megszűnéséig szállítandó termékek teljesítendők, 
s a felek egymással elszámolnak. 
 
4. A Vevő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 
elállhat, ha: 
 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
 
b) az Eladó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 
foglaltaknak; vagy 
 
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés 
miatt a szerződés nem semmis. 
 
5. A Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, 
ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 
 
6. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 
 
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
 
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
 
7. Eladó súlyos szerződésszegése esetén Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal 
egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de 
nem kizárólagosan, ha Eladó 
 

a) írásbeli többszöri felszólítás ellenére sem tesz eleget jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek, 

b) saját maga, alkalmazottja vagy alvállalkozója a szerződés megszegésével jelentős kárt 
okoz a Vevőnek, 

c) jogosulatlanul vesz igénybe alvállalkozót, 
d) az általa átadott gépjárművek minősége nem felel meg a közbeszerzési eljárás 

dokumentumainak, illetve az ajánlatnak, 
e) az általa átadott gépjárművek tekintetében a forgalomba hozatalra vonatkozó 

engedélyeket visszavonják, a gépjárművek forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik 
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vagy megszüntetik. és Eladó a kiesett gépjárműveket nem pótolja. 
 

VII. Szavatosság, jótállás (garancia): 
 
1. Eladó jelen szerződés aláírásával teljes körű garanciát vállal a leszállításra kerülő 
gépjárművek használhatóságára, illetve arra, hogy azok megfelelnek a vonatkozó a hatályos 
jogszabályoknak és minőségi előírásoknak, valamint a jelen szerződés és mellékletei 
rendelkezéseinek. 
 
2. Eladó szavatol azért, hogy a leszállított gépjármű új és alkalmas a rendeltetésszerű 
használatra és harmadik személynek nincs olyan joga a szerződés tárgyára, amely Vevőt a 
gépjármű tulajdonjogának megszerzésében, illetve használatában korlátozná vagy akadályozná. Új 
gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig 
külföldön nem volt, és bemutató, illetve próbajárműként sem használták. 
 
3. Eladó jótállást vállal Vevő részére a leszállított gépjárművek rendeltetésszerű használatra 
való alkalmasságáért, valamint működőképességéért. 
 
4. A jótállás időtartama  
- ………………… hónap (Eladó ajánlata alapján kitöltendő) általános jótállás,  
- 60 hónap fényezésre vonatkozó jótállás  
- 60 hónap a mikroprizmás fóliára, a logókra, feliratokra, a védőfóliára vonatkozó jótállás. 
A jótállás időtartama a gépjárművek Vevő által igazolt sikeres átadás-átvétele napjától veszi 
kezdetét. 
 
5. A jótállási időszak alatt meghibásodás esetén Eladó köteles 24 órás telefonos vagy e-
mailes rendelkezésre állást biztosítani az alábbi elérhetőségen: 
 
Telefonszám: 
E-mail: 
 
6. A jótállási időszak alatt meghibásodás esetén Eladó köteles gépjárművek átadását 
követően a javítási folyamatot megkezdeni, és azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 
munkanapon belül befejezni és Vevőnek a gépjárművet visszaadni.   
 
7. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben 
maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 
 
 

VIII. Szerződés megszegése és jogkövetkezményei 
 
1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 
bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének 
teljesítését elmulasztja. 
 
2. Amennyiben Eladó a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelően 
olyan okból, amelyért felelős a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik, 
kivéve, ha szerződésszegését kimenti. 

 
3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a 
szerződésszegést Eladó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv 
intézkedése okozza. 
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4. Eladó a szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy nem teljesítése 
esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik a Vevőnek: 
Késedelmi kötbér:  
Amennyiben az Eladó – olyan okból, amelyért felelős – késedelmesen teljesít, úgy a Vevő – a 
szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl – a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján késedelmi 
kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja az át nem adott gépjármű nettó ellenértéke, mértéke 
minden megkezdett késedelmes nap után annak 0,5 %-a, maximuma 15 %-a. 
Hibás teljesítési kötbér:  
Amennyiben az Eladó – olyan okból, amelyért felelős – hibásan teljesít, úgy a Vevő – a 
szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl – a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján hibás 
teljesítési kötbérre jogosult. Vevő a késedelmi kötbér mértékével megegyező összegű hibás 
teljesítési kötbért követelhet arra az időre, mely a szerződésben meghatározott póthatáridő 
eredménytelen elteltétől a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt. A hibás teljesítési 
kötbér alapja, mértéke, valamint maximuma megegyezik a késedelmi kötbérnél leírtakkal. A hibás 
teljesítési kötbér a jótállási idő kezdetéig (a gépjármű Vevő által igazolt sikeres átadás-átvétele 
napjáig) érvényesíthető. A hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén a Ptk. 6:187. § (2) 
bekezdése alapján Vevő szavatossági jogaival nem él. 
Meghiúsulási kötbér:  
Amennyiben késedelem 30 napot meghaladja olyan okból, amelyért Eladó felelős, Vevő 
megállapítja a szerződés teljesítésének meghiúsulását. A meghiúsulás megállapítása esetén Vevő a 
Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződés 
nettó ellenértékének 15 %-a. 
Amennyiben Vevő jelen szerződés VI. 7. pontja szerinti esetben a szerződést azonnali hatályú 
felmondással megszünteti, illetőleg ha a szerződés teljesítése az Eladó érdekkörében felmerülő 
okból lehetetlenül, a Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult, mértéke a szerződés nettó 
ellenértékének 15 %-a. 

 
5. Amennyiben Eladó késedelmesen vagy hibásan teljesít, Vevő minimum 30 nap 
póthatáridő biztosításával hívja fel Eladót a szerződésszerű teljesítésre. A késedelmi és a 
meghiúsulási kötbér egyidejű alkalmazására nincs lehetőség. 
 
6. A késedelmi kötbér a késedelem megszűnésekor, a hibás teljesítési kötbér a hiba javítására 
biztosított póthatáridő lejártakor, a meghiúsulási kötbér pedig az Eladó teljesítési képességének 
megszűnéséről, vagy a teljesítés megtagadásáról történő Vevő általi tudomásszerzéskor, illetve 
késedelmes, vagy hibás teljesítést követően az érdekmúlás és az azonnali hatályú felmondás Vevő 
általi közlésekor válik esedékessé. 

 
7. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti az 
Eladót a teljesítés alól. A teljesítés meghiúsulása esetében Vevő kötbérigényének érvényesítésével 
a teljesítést nem követelheti.  
 
8. Vevő jogosult kötbérkövetelését leszámlázni és az általa az Eladónak fizetendő összegbe 
beszámítani.  
 
9. Eladó által többféle kötbértípus esetén fizetendő maximális kötbérmérték a szerződés 

nettó ellenértékének 15 %-a. A késedelmi és a meghiúsulási kötbér egyidejű alkalmazására nincs 

lehetőség. 

 
10. Vevő a Ptk. 6:142. § alapján fenntartja magának azt a jogát, hogy kötbér-, illetve a 
szerződésszegésből fakadó egyéb igényét az elévülési határidőn belül akkor is érvényesítheti, ha a 
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szerződésszegésről - késedelmes vagy hibás teljesítésről - tudva a teljesítést elfogadja, és 
haladéktalanul nem jelenti be igényét. 
nem kötheti semmilyen olyan formai követelményhez, amely a kedvezményezett érvényesítési 
jogát korlátozza 
 
 

IX. Szerződés módosítása 
 

1. A Szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak alapján írásban lehet módosítani. 
 
2. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 
különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a 
szerződéskötés és teljesítés során a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett 
változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen 
írásban 10 (tíz) napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) 
napon belül köteles értesíteni. 

 
 

X. Részleges érvénytelenség 
 

Ha a szerződés vagy mellékleteinek bármely része érvénytelennek bizonyul, a szerződés 
fennmaradó része érvényes marad. Ebben az esetben Felek a szerződést úgy értelmezik és 
módosítják, hogy az érvénytelenné vagy hatálytalanná vált részek nélkül a szerződés a Felek 
céljának leginkább megfeleljen. 

 
 

XI. Vis maior 

1. A vis maior olyan, a Feleknek fel nem róható, akaratuktól, cselekedeteiktől, mulasztásuktól és 
eljárásuktól egyébként függetlenül bekövetkező, elháríthatatlan esemény, mint például háború, 
polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa vagy más elháríthatatlan 
szükséghelyzet, amely számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi a vállalt szolgáltatás 
teljesítését. 
 
2. A vis maior események által érintett felek kötelesek írásban a lehetőséghez képest azonnal 
értesíteni egymást az ilyen esemény bekövetkezéséről és megszűnéséről, valamint annak 
fennállása alatt az azzal kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről. Az ennek elmulasztásából 
eredő kár a mulasztó felet terheli. Mindkét fél – amennyiben ésszerűen lehetséges – a vis maior 
ideje alatt mindent megtesz a kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében.  
 
3. Ha a vis maior esemény következtében az Eladó nem tudja a szerződés szerinti 
kötelezettségét teljesíteni és a körülmények hosszantartó, vagy előre meg nem határozható 
elhúzódása miatt a Vevő teljesítéshez fűződő érdeke megszűnik, a Vevő jogosult a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani az Eladónak küldött írásbeli értesítéssel. 
 
4.  Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a szerződés teljesítését, de késlelteti azt: a teljesítési 
határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával. 
 
 

XII. Kapcsolattartás 
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1.  A Felek kötelesek a szerződéssel kapcsolatos minden lényeges körülményről egymást 
haladéktalanul tájékoztatni. Felek a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos nyilatkozattételre 
kapcsolattartókat neveznek meg, akik ebben a körben a Felek képviselőinek minősülnek. 
 
Kapcsolattartó Eladó részéről: 
 
Név: 
Telefonszám: 
Telefax szám: 
E-mail: 
 
Kapcsolattartó Vevő részéről: 
 
Név: 
Telefonszám: 
Telefax szám: 
E-mail: 
 
2. Felek a megnevezett kapcsolattartó személyének megváltoztatása vagy helyettesítése esetén a 
változást 2 (kettő) munkanapon belül írásban közlik egymással. 
 
3. Felek között a szerződéssel kapcsolatos, a munkavégzés menetét, a teljesítést érdemileg 
befolyásoló közlés, értesítés csak írásban érvényes és hatályos. Felek ezért megállapodnak abban, 
hogy a szerződés keretében egymással szóban vagy telefonon közölt ilyen közlést, értesítést 
telefaxon, levélpostai vagy elektronikus úton utólag megerősítik. Felek a visszaigazolt e-mailt az 
egymás közötti kapcsolattartásban írásbeli formának ismerik el. 
 
4. Az iratokat kézbesítettnek kell tekinteni, ha azokat a címzett átveszi az irat másolati 
példányán, kézbesítőkönyvben vagy tértivevényen, továbbá az elektronikus úton (fax, e-mail) 
megküldött iratokat visszaigazolja. Az e-mail útján küldött iratok esetében a címzett kérheti a 
küldemény aláírt, nyomtatott formában való megismétlését. Ez utóbbi esetben is az elektronikus 
úton továbbított irat megérkezésének időpontja tekintendő az irat kézbesítési időpontjának. 
 
5. Felek a teljesítéssel kapcsolatos kérdésekre, észrevételekre a másik félnek legfeljebb kettő (2) 
munkanapon belül, írásban válaszolnak. 

 
XIII. Egyéb 

 
1. Jelen szerződést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni: 

– a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 
szóló 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet,  

– a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12) KÖHÉM rendelet,  
– a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII.15.) 

KHEM-IRM-KHVM együttes rendelet,  
– a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 
– a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,  
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,  
– a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 

48/2011. (III.30.) Korm.rendelet,  
– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.    
– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási jogszabályai. 
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2. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton 
kísérelnek megoldani. Amennyiben a jogvita rendezése 30 napon belül nem vezet eredményre, 
annak eldöntése bírósági út igénybevételével lehetséges. 

3. A közbeszerzési eljárás dokumentumai a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, így 
különösen: 

- Kiegészítő tájékoztatások, 
- Ajánlati felhívás és módosításaik (korrigendumok), 
- Közbeszerzési dokumentáció és módosításaik, 
- Eladó ajánlata. 
 
A fenti dokumentumok nem kerültek fizikailag a Szerződéshez csatolásra. 
 
4.  Jelen szerződés és a XIII. 3. pontban meghatározott dokumentumok közötti eltérés 
esetén Felek jelen szerződést tekintik irányadónak. A jelen szerződésben nem érintett 
kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a XIII. 3. pontjában felsorolt dokumentumok 
tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A 
tartalmuk közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak. 
 
5. Az Eladó jelen szerződés 1. számú mellékletének aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. 
évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjaiban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. 
Eladó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Vevőt 
tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Vevő 
felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. 
(368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja alapján).  
 
6. Jelen szerződés 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 2 db 
eredeti példánya a Vevőt és 2 db eredeti példánya pedig az Eladót illeti meg. 
 
7. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Kelt: Budapest, 2019. 

 

Vevő    Eladó 

 
   
   
   
 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 
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A ………………………………………………………………………… (cég neve) 

 ………………………………………………………………………… (székhely) 

 ………………………………………………………………………… (adószám) 

 ………………………………………………………………………… (képviselő neve) 

képviselőjeként tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(Áht.) 41. § (6) bek. szerint központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi 

személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes 

szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem 

minősül átlátható szervezetnek. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint az 

általam képviselt szerv átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint: 

( * = a megfelelőt alá kell húzni!) 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 

önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az 

állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a 

nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági 

szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára 

bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 

államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 

szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 

szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
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cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 

szóló egyezménye van; 

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből 

eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban 

meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, 

azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. 

Kijelentem büntetőjogi felelősségem tudatában, hogy a fentieknek megfelelő adatok az alábbiak: 

ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet, 

ba) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges 

tulajdonosának természetes személyazonosító 

adatai:……………………………………………………………………, tulajdoni 

hányada:…………………., befolyásának és szavazati jogának 

mértéke:…………………………,** 

bb) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy 

közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező 

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

neve:……………………………………………………………….., tulajdoni hányada: 

……………., befolyásának és szavazati jogának mértéke: …………………………………….** 

bc) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges 

tulajdonosának természetes személyazonosító 

adatai:………………………………………, tulajdoni hányada:…………………….., 

befolyásának és szavazati jogának mértéke: ……………………., 

bd) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

adóilletősége:…………………………………., 

be) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet és a bb) alpont 

szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ellenőrzött külföldi 

társaság jogállásának megítéléséhez szükséges, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. 

évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott adatok: 

……………………………...……………………………………………………………………

………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………………….. 

c) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti szervezet, 
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ca) a civil szervezet, vízitársulat vezető tisztségviselők természetes személyazonosító adatai: 

…………………………………………………………………………………………………

………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..

………………**, 

cb) a civil szervezet, vízitársulat és a vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedésével működő szervezet neve:…………………………………………………….** 

cc) a civil szervezetnek, vízitársulatnak és a vezető tisztségviselőjének a cb) alpont szerinti 

szervezetben fennálló tulajdoni hányadának mértéke:………………………………………** 

cd) a cb) alpont szerinti szervezet tényleges tulajdonosának természetes személyazonosító 

adatai:…………………………………………………………………………………, tulajdoni 

hányada: ……………………………….., befolyásának és szavazati jogának mértéke: 

……………,** 

 

** = szükség esetén pótlapon folytatható, vagy bővíthető a sorok száma 

 

Jelen nyilatkozatot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal “Terepjáró 

gépjármű beszerzése" tárgyában kötött szerződéshez állítottam ki.  

Kelt:…………………………………………………… 

                                     ………………………………….. 

                                                         cég képviselője 
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I I I .  F O R M A N Y O M T A T V Á N Y O K 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1  Az ajánlattevők a formanyomtatványok felhasználásától eltekinthetnek.  
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1. számú melléklet  
 

 

FELOLVASÓLAP 

 

EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni! 
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2. a) számú melléklet 

 
AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 
 

a  K b t .  6 6 .  §  ( 2 )  b e k e z d é s e  a l a p j á n  
 

EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni! 
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2. b) számú melléklet 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 

„Terepjáró gépjármű beszerzése” 

                                    … rész2 

 

Alulírott ………………………….., mint a  ……………………………… (cég megnevezése, 

székhelycíme) képviselője 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan tartalmi kitételt tettünk ajánlatunkban, ami 

ellentétben van az ajánlati felhívással vagy közbeszerzési dokumentumokkal, vagy azok bármely 

feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelennek minősülhet. 

2. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 

nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése 

során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a 

közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 

3. Kijelentjük továbbá, hogy 60 napig kötve vagyunk ajánlatunkhoz. Az ajánlatunkban 

foglaltak fenti időpontig ránk nézve kötelező érvényűek és ezen időszak lejárta előtt az ajánlatkérő 

által az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a hatályos jogszabályokban 

foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak.  

4. Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az ajánlati felhívást és 

közbeszerzési dokumentumokat, és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül 

egyéb célra sem közvetve, sem közvetlenül nem használjuk fel az ajánlatkérő előzetes írásbeli 

hozzájárulása nélkül.   

Kelt: 

 

 ………………………………. 

 cégszerű aláírás 

 

                                                           
2 Megfelelő rész megadandó! 
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3. számú melléklet 

 

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

FORMANYOMTATVÁNYA 

EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni! 
 

 

 

 

 

1. MELLÉKLET 

Kitöltési útmutató 3 

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a 

hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként. A 

2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, 

hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki kell, illetve ki lehet 

zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási szempontoknak, és adott esetben megfelel az objektív 

szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó, alkalmasnak minősített részvételre 

jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a kiválasztási kritériumokhoz 

kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának kötelezettségéből eredő 

adminisztratív terhek csökkentése. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők feladatát 

megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési dokumentum 

használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely rendelkezései relevánsak a III. rész A. szakaszára4 

vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal egyenértékű igazolás 

esetleg nem létezik, vagy ilyet nem bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy pontosítva, hogy mely 

hivatkozásokat és információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz. 

Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkérő szerveknek és a 

közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívásban 

hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban 

jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a gazdasági szereplőktől, beleértve annak 

egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben meghatározott információt5 meg kell adni vagy nem kell 

                                                           
3 Kérjük ne csatolja a kitöltési útmutatót az ajánlatához. 
4 Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, y és 
z cikke alapján, erről nyilatkoznia kell a bűnszervezetben vagy pénzmosásban való részvételért kapott 
ítélettel kapcsolatos információ kitöltése során... 
5 Kizárási okokra vonatkozó információ. 
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megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe6. 

Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, hogy ezt az információt közvetlenül az egységes 

európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában jelzik, például az ESPD-szolgáltatás 

felhasználásával (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-

databases/ecertis2/resources/espd/index.html7), amelyet a Bizottság szervezeti egységei díjmentesen 

fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus 

szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.  

A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és 

innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági szereplőknek be kell nyújtaniuk a 

kért információk megadásával kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot is.8 A 

keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételével az eljárás nyerteséül kiválasztott 

ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat.  

A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják 

annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot olyan 

közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU vagy a 

2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a szociális és 

egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó beszerzéseknél (a 

továbbiakban: az enyhébb szabályozás)9. Hasonlóképpen a tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő 

szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes 

európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós szerződések odaítélésével kapcsolatban is, attól 

függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv10 hatálya alá tartoznak-e. 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik 

ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, vagy azok egy részét, 

amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges. 

A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően vád 

emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általánosabban – a kizárási okok 

                                                           
6 Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 
2014/25/EU irányelv 88. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését 
7 Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak 
linkje kerül feltüntetésre, vagy egyéb módon elérhető lesz. 
8 Összetettebb a helyzet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, amelyekről a 
2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések 
igen eltérő valós helyzetekre vonatkoznak.  
Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene, vagy 
egyéb tekintetben nem lenne helyénvaló 1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő lehetséges (a két 
irányelvet tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdésének b) és d) 
pontja, valamint (5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), e), f) és i) pontja), és 2) a 
sürgősségi helyzetből adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének c) pontja, illetve a 
2014/25/EU irányelv 50. cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén jegyzett és vásárolt áruk esetében az 
ügylet egyéni sajátosságai miatt (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a 
2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja).  
Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be kellene 
kérni a fennmaradó esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő, nincs 
sürgősségi helyzet, és az ügylethez nem kötődnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a 2014/24/EU 
irányelv 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 
2014/25/EU irányelv 50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében.  
9 A 2014/24/EU irányelv 74–77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91–94. cikke. 
10 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós 
szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.). 
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fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk 

szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a 

megkívánt kiegészítő dokumentumokat.  

A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 

megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak, amennyiben az 

információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az információ beillesztése az új 

egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelelő funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre 

állnak a fent említett elektronikus ESDP szolgáltatásban. Természetesen lehetőség lesz az információ 

ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő 

informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) tárolt információ felhasználásával. 

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban ez 

legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható11. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az egységes 

európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai 

felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás minden esetben lehetővé teszi a gazdasági szereplők 

számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé téve 

számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ 

újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt 

elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi 

a gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumuk 

kinyomtatását papíralapú dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő 

módon eljuttathatnak az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek12. 

Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági 

szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az adott 

kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az ajánlatkérő szerv 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.  

Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok13 részenként 

változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozóan ki kell tölteni 

(vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak). 

A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok14 kiállításáért melyik hatóság vagy 

harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos 

nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat. 

Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok előírhatják15 

számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen kérdésre korlátozzák arra 

                                                           
11 Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését. 
12 Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely 
elektronikus úton mellékletként elküldhető. Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők a későbbiekben újra fel 
tudják használni az információt, a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelő 
elektronikus formában kell elmenteniük (mint pl. .xml). 
13 Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek 
legnagyobb becsült értékének függvényében kell megállapítani. 
14 Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a 
követelmények teljesítéséről az első alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről a 
lehetőségről a további magyarázatot lásd lent. 
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vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az előírt kiválasztási szempontoknak, igen vagy 

nem. Bár ezt további információ és/vagy dokumentáció bekérése követheti, körültekintően el kell kerülni 

azt, hogy túlzott adminisztratív terheket rójanak a gazdasági szereplőkre azáltal, hogy egy adott 

közbeszerzési eljárásban minden résztvevőtől szisztematikusan bekérik a tanúsítványokat vagy egyéb 

igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot, amelynek során megkülönböztető módon azonosítják be azokat a 

gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen dokumentációt kérnek.  

Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett 

dokumentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő hozzáféréssel 

szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben bekért információ az igen 

vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus dokumentációt kérnek, akkor a gazdasági szereplők 

az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges információt a kiválasztási szempontok ellenőrzésekor 

fogják megadni az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az 

egységes európai közbeszerzési dokumentumban.    

Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében, hogy az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz, közölheti az 

információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat nyilvántartási 

számát stb.). Ennek közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő szerv 

vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló 95/46/EK irányelvet16 

végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó dokumentumokhoz és 

különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy 

biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz.  

A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági 

szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított vonatkozó 

tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért adatok vonatkozásában benyújthatja 

az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való felvételről az 

illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt. 

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez nem 

veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell 

kitöltenie.  

Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok teljesítéséhez más 

szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a 

közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma mellett 

kézhez kapjon egy külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely minden egyes 

igénybe vett szervezet vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat17. 

Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott esetben ideiglenes 

társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk tekintetében minden egyes 

                                                                                                                                                                                     
15 Az ilyen előírások lehetnek általános jellegűek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl. 
csak nyílt eljárásoknál, vagy kétszakaszos eljárásoknál csak akkor, amikor minden részvételre jelentkezőt 
felhívnak a részvételre. 
16 Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 
1995.11.23., 31. o.). 
17 Lásd a II. rész C. szakaszát. 
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részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell 

benyújtania. 

Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testületének egynél 

több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak kontrolljára 

vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, lehetséges, hogy mindegyiküknek alá kell írnia 

ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól függően, beleértve az 

adatvédelemre vonatkozó szabályokat. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet, hogy az 

egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem szükséges aláírás, amennyiben az 

egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként küldik el, amelynek 

hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja (biztosítják)18. 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent 

említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez.  

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő 

szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi 

a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum 

minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.  

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll: 

– I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőre vonatkozó információk 

– II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

– III. rész: Kizárási okok: 

– A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok (a 2014/24/EU irányelv 
57. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv 
80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is 
kötelező, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, 
dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat). 

– B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó 
kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok (jogerős és kötelező határozat esetén 
alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelező. 
Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 
2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a közszolgáltató 
ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket 
a kizárási okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes tagállamok nemzeti joga nem 
jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé teheti alkalmazásukat.). 

– C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai 
kötelességszegéssel kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) 

                                                           
18 Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt 
eljárásban olyan e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor 
előfordulhat, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem 
szükséges(ek). Az is lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus 
aláírás sem szükséges, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus 
közbeszerzési platformba van illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van szükség. 
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bekezdését) (olyan esetek, amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk 
kötelezővé teheti ezen okok alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU 
irányelv 80. cikkének (1) bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül 
attól, hogy ajánlatkérő szerv-e, eldöntheti, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, 
vagy tagállamuk előírhatja számukra ezek alkalmazását). 

– D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő 
tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok  

– IV. rész: Kiválasztási kritériumok19: 

– : Az összes kiválasztási szempont általános jelzése 

– A: Alkalmasság 

– B: Gazdasági és pénzügyi helyzet 

– C: Technikai és szakmai alkalmasság 

– D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok20 21 

– V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése22 

– VI. rész: Záró nyilatkozat 

 

Az iratot az EKR előírásainak megfelelően kell kitölteni. 

Az ajánlatkérő javasolja az EKR használatára vonatkozó kézikönyvben meghatározottak 

elolvasását és annak megfelelően a nyomtatvány kitöltését. 

                                                           
19 A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők – 
függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szervek-e – eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58. 
cikkében előírt kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz).  
20 A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és 
környezetvédelmi vezetési szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál 
fogva lehetővé kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke 
lényegében ugyanaz. 
21 A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a 
közszolgáltató ajánlatkérőknek objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a 
résztvevőket. A fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt 
szempontok, vagy lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a 11. lábjegyzetet). 
Az objektív szabályok és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott közszolgáltató 
ajánlatkérőre vagy egy adott közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem alkalmazható az 
egységes formanyomtatvány.  
22 A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre 
jelentkezők számának csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé 
kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése 
előírja, hogy e részvevők számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes 
szempontok vagy szabályok alapján kell végezni. 
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4. számú melléklet  
 
 

NYILATKOZAT  

 

„Terepjáró gépjármű beszerzése” 
 

VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS VONATKOZÁSÁBAN 
 

EKR-BEN TALÁLHATÓ ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL KELL TELJESÍTENI! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. számú melléklet 
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NYILATKOZAT
23 

 
„Terepjáró gépjármű beszerzése” 

 
… rész24 

 
a  K b t .  6 6 .  §  ( 6 )  b e k e z d é s e  a l a p j á n 25 

 
 
Alulírott ………………………….., mint a  ……………………………… (cég megnevezése, 
székhelycíme) képviselője 
 

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

1. a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzésnek az alábbi része(i) vonatkozásában kívánunk 
alvállalkozót igénybe venni: 

 

Közbeszerzés része(i) 

 

 

 
2. a közbeszerzés fenti pontban megjelölt része(i) tekintetében – az ajánlat benyújtásakor már 

ismert - az alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni: 

 

Az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozó neve, címe (székhelye, lakóhelye) 

 

 

 

 
 
 
 
Kelt: 
 
 
 ………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 
 

                                                           
23 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles 

aláírni. 

24 Megfelelő rész megadandó! 
25 Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, kérjük, nyilatkozzanak erről a körülményről. 

(Nemleges tartalommal is meg kell tenni a nyilatkozat!) 
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6. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 

„Terepjáró gépjármű beszerzése” 
 
 

a  K b t .  6 7 .  §  ( 4 )  b e k e z d é s e  a l a p j á n  
 

EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni! 
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7. számú melléklet 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
26 

 
„Terepjáró gépjármű beszerzése” 

 
… rész27 

 
a Kbt. 65.  § (7) bekezdése  tekintetében  

 
 
Alulírott ………………………….., mint a  ……………………………… (cég megnevezése, 
székhelycíme) képviselője 

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

 
alkalmasságunk igazolásához és a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó 
szervezete(ke)t kívánjuk igénybe venni: 
 

 
 
 
Kelt: 
 
 ………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 
 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlatban – a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével – 
csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

                                                           
26 Opcionális – kapacitás igénybevétele esetén csatolandó 
27 Megfelelő rész megadandó! 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó 
szervezet 

Az alkalmassági követelmény, amelynek 
igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet 
erőforrására támaszkodik (a felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölése) 
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8. számú melléklet 

NYILATKOZAT
28 

 
„Terepjáró gépjármű beszerzése” 

 
… rész29 

 
a  K b t .  6 2 .  §  ( 1 )  b e k e z d é s é n e k  a ) ,  d ) ,  e ) ,  f )  p o n t j a i  é s  a  K b t .  6 2 .  

§  ( 2 )  b e k e z d é s e  t e k i n t e t é b e n  
 

 
 

Alulírott ………………………….., mint a  ……………………………… (cég megnevezése, 
székhelycíme) képviselőjeként 

 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 
 
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)30, d)31, e)32, f)33 pontjaiban és (2)34 
bekezdésében foglalt kizáró okok. 
 

 

 
Kelt: 
 
 
 ………………………………. 
 cégszerű aláírás 

                                                           
28 Ajánlattevő akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok 
vonatkozásában, amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja. Közös 
ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. 
29 Megfelelő rész megadandó! 
30 Természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 
nyilatkozat szükséges. 
31 Ha az ajánlattevő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül 
más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat szükséges. 
32 Természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 
nyilatkozat szükséges. 
33 Ha a nem természetes személy ajánlattevő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesített nyilatkozat szükséges. 
34 Természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 
nyilatkozat szükséges. 
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9. számú melléklet 

NYILATKOZAT 
 

„Terepjáró gépjármű beszerzése” 
 

a  K b t .  6 2 .  §  ( 1 )  b e k e z d é s é n e k  k b )  p o n t j a  t e k i n t e t é b e n  
 

E K R - b e n  t a l á l h a t ó  ű r l a p  k i t ö l t é s é v e l  k e l l  t e l j e s í t e n i !  
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10. számú melléklet 
NYILATKOZAT

35 
 

„Terepjáró gépjármű beszerzése” 
 

a  K b t .  6 2 .  §  ( 1 )  b e k e z d é s é n e k  k c )  p o n t j a  t e k i n t e t é b e n  
 

EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 Ajánlattevő akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előírt kizáró 
okok vonatkozásában, amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja. 
Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. 
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11. számú melléklet 
 
 

NYILATKOZAT
36 

 
„Terepjáró gépjármű beszerzése” 

 
…… rész37 

 

a  K b t .  6 5 .  §  ( 1 )  b e k e z d é s é n e k  b )  p o n t j a  é s  a  3 2 1 / 2 0 1 5 .  ( X .  3 0 . )  

K o r m .  r e n d e l e t  2 1 .  §  ( 1 )  b e k e z d é s é n e k  a )  p o n t j a  t e k i n t e t é b e n  

 
 

 

Alulírott ………………………….., mint a  ……………………………… (cég megnevezése, 
székhelycíme) képviselője 
 

nyilatkozom, hogy 
 
az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év 
összességében jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerinti termék (áruszállító (pick-up) 
terepjáró gépjármű) szállításaink (eladásaink) az alábbiak voltak: 
 

 

A szerződést kötő 
másik fél 

 

A szállítás (szerződés) 
tárgya és mennyisége 

Teljesítés 
ideje 

(kezdő és 
befejező 
időpontja  

év/hónap/nap 
bontásban)  

A teljesítés az 
előírásoknak és a 

szerződésnek 
megfelelően 

történt-e 
(igen/nem) 

    

    

 
A táblázat kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint. 

 
 
 
Kelt: 
  
 
 ………………………………. 
 cégszerű aláírás 

 
 
 

                                                           
36 Ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet akkor köteles ezt a nyilatkozatot 
benyújtani az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában, amennyiben 
ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja. 
37 Megfelelő rész megadandó! 
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IV. Műszaki leírás 
 

 

 
Terepjáró gépjárművek beszerzése 

 

Jelen beszerzés tárgya a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint 

ajánlatkérő és mint Vevő részére összesen 140 db, állami normatíva szerinti, 5 személyes 

áruszállító (pick-up) terepjáró gépjármű beszerzése. A közbeszerzési eljárás 3 részből áll. 

 
 

I. Általános követelmények mindhárom rész vonatkozásában 
 
Az ajánlat tárgyát képező járműre vonatkozó az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor 
hatályos jogszabályi előírásokat, az érvényes műszaki szabványokat, a vonatkozó európai 
közösségi irányelveket, rendeleteket, és egyéb előírásokat az ajánlattevőnek be kell tartania, a 
szakmai ajánlatának és a beszerzendő áru leírása elkészítéséhez figyelembe kell vennie. 
Ezek különösen:  

– - a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 
feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet,  

– - a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12) KÖHÉM rendelet,  
– - a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. 

(XII.15.) KHEM-IRM-KHVM együttes rendelet,  
– - a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 
– - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,  
– - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,  
– - a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról 

szóló 48/2011. (III.30.) Korm.rendelet,  
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.    
 
Az ajánlat kizárólag új gépjárműre vonatkozhat. E tekintetben új gépjárműnek minősül az a 
gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, és 
bemutató, illetve próbajárműként sem használták. 
  
A gépjárműveket érvényes magyarországi műszaki vizsgával, eredetvizsgálattal, ajánlatkérő nevére 
kiállított forgalmi engedéllyel, járműtörzskönyvvel, környezetvédelmi adatlappal, járműre szerelt 
forgalmi rendszámmal és a szabványos H'' betűt feltüntető államjelzéssel kell átadni. 
 
Amennyiben a forgalmi engedély adataiban hibás adat szerepel, vagy az okmány adat hiányos, úgy 
ajánlattevő köteles a hibát térítésmentesen kijavíttatni, a hiányokat pótolni. Ilyen esetekben az 
ajánlatkérő az átvételt elhalaszthatja anélkül, hogy ezzel bármilyen jogában hátrányt szenvedne. A 
jótállás kezdete ebben az esetben az ismételt átvétel időpontjától számít.   
A gépjárművek az átadáskor az új járművekre vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak, 
élettartama során pedig - a gyártó által előírt karbantartási előírások betartásával - az ajánlatkérő 
részére előírt hatósági előírásoknak feleljenek meg. 
 
 
Fogalom meghatározások, értelmezések: 
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Az 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű olyan gépjármű, mely a közúti 
közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 1. számú függelék II. 
fejezet i) pontjában meghatározott tehergépkocsi-kategóriába tartozik. 

Rendeltetése az intézmények szolgálati, hivatali személy- és áruszállítási feladatainak könnyű 
terepen, illetve nehéz útviszonyok között történő ellátása. 

N1 járműkategória (5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti besorolás): kevesebb, mint 3,5 t 
megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi. 
 
 
Az adatok megadásánál a típusbizonyítvány adatai a meghatározók. A soroló paraméterek 
megadásánál nem számolhatóak bele az olyan kiegészítő felszerelések, tartozékok, amelyek 
megnövelhetik a jármű tényleges méretét. (Nem számítható pl. a jármű hosszába a vonóhorog, 
kiegészítő spoiler, stb., vagy pl. a jármű magasságába a tetőcsomagtartó). 
 

A BM OKF lehetővé teszi az ajánlattevők részére a műszaki leírást kielégítő, és az annál 
kedvezőbb kialakítású vagy magasabb felszereltségű, egyenértékű termékek megajánlását.   

 
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott 
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő 
termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, 
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás 
esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. 
Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az 
egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő 
eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, 
szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. 
Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes 
körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, 
amely az állításait alátámasztja. 
 

1. Általános követelmények: 

A gépjármű feleljen meg a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 
5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott követelményeknek. 
 
A gépjármű átadása, forgalomba- és üzembe helyezett állapotban történik.  
 
A gépjármű átadáskor legalább 100 km megtételére elegendő üzemanyaggal feltöltött állapotban 
legyen.  
 
A gépjárműhöz 1-1 garnitúra felnire szerelt (teljes értékű pótkerékkel, összesen 5-5 db) téli és 
nyári  gumiabroncs készletet szükséges biztosítani. A gépjárműveket a Vevő kérésének megfelelő 
téli vagy nyári gumiabronccsal kell átadni. 
 
A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban 
tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM 
rendeletben meghatározott - a szállítás időpontjában hatályos – követelményeknek. 
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A gépjármű rendelkezzen a Közlekedési Főfelügyelet által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal, 
melynek másolatát a nyertes ajánlattevőnek a járműtípusra vonatkozóan másolatban kell 
ajánlatkérőhöz benyújtania, mely a szerződéskötés feltétele.  
 
Az ajánlatkérő részére elegendő, ha nyertes ajánlattevő bemutatja a típusengedéllyel tartalmában 
egyenértékű Európai Uniós igazolást, amennyiben a Közlekedési Főfelügyelet a forgalomba 
helyezés kapcsán a dokumentumot elfogadja. 
 
A gépjárművek javítása és karbantartása Budapesten és megyénként legalább egy, az adott 
gyártmány és típus javítására a gyártó vagy megbízottja által auditált szakszervizben biztosítható 
legyen. A budapesti szakszerviz Pest megyeinek elfogadható. A jótállási időszak alatti javítások és 
karbantartás során eredeti gyári alkatrészeket kell felhasználni. Ajánlatkérő a szervízhálózat 
meglétét csak nyertes ajánlattevőtől várja el, és a gépjárművek átadás-átvétel időpontjára kell csak 
Eladónak rendelkeznie a hivatkozott szakszervizekkel. 
 
A járműmotor dízel üzemű legyen, és feleljen meg a forgalomba helyezéskor érvényes 
környezetvédelmi előírásoknak. A megajánlott gépkocsinak balkormányos kialakításúnak kell 
lennie. 
 
 
2. Gazdasági és üzemeltetési követelmények 
 
A gépjárműbe beépített valamennyi előírt felszereltségi elem csak gyári beépítésű lehet. Gyári 
beépítésű az a felszereltségi elem, amelyet a gyártási folyamat során, a gyártósoron vagy a gyártó 
telephelyén belül építettek be, illetve amit a forgalmazó épített vagy építtetett be. A beépített 
felszereltségi elem a gépjármű tulajdonságait és a garanciális feltételeket felhasználó 
szempontjából hátrányosan nem befolyásolhatja. 
 
Ajánlatkérő elvárása, hogy a gépjármű fődarabjainál (motor, nyomatékváltó, hajtáslánc) csak a 
gépjárművet előállító gyártóműnél a gyártósoron történő beépítést fogad el.   
 
Az árakat forintban kell megadni és tartalmazniuk kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, 
illetéket (a vagyonszerzési illeték és kötelező biztosítás kivételével), vámot és a forgalomba 
helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget. 
 
A gépjármű rendelkezzen magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással.  
A kezelési/karbantartási utasítás lehet különálló dokumentum is. A karbantartási utasításnak 
egyértelműnek kell lennie. Ajánlattevő nem adhat az alkatrész, vagy főegység beszállítótól eltérő 
utasítást. Különösen nem adhat meg nagyobb élettartamot, vagy javítási, karbantartási ciklust, 
mint ami az alkatrész, vagy főegység beszállító elrendelt. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, 
hogy az élettartamra, javításra és karbantartásra vonatkozó adatokat az alkatrész, ill. főegység 
gyártónál leellenőrizze. 
A kezelési/karbantartási utasítás minimális tartalma:  
- a jármű műszaki alapadatai  
- a járművezető részére szükséges információk a kezelésre és a tilalmakra vonatkozóan  
- alváz- és motorszám elhelyezkedése  
- vezetőülés, utasülés jellemzői, kezelése  
- műszerfal, kapcsolók, kontrollámpák, műszerek elhelyezkedése, jellemzői, kezelésük  
- rögzítőfék kar elhelyezkedése, működtetése 
 - kormányoszlop beállítása  
- világítás működtetése  
- külső visszapillantó tükrök használata  
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- klimatizálás (fűtés, szellőzés, klímaberendezés) kezelőszervei, működtetése  
- belső felszereltség (napellenzők, belső tárolók)  
- folyadékszint ellenőrzése  
- motorindítás, leállítás  
- sebességváltás  
- ABS/ASR rendszer  
- gumiabroncs légnyomás értékek  
- emelési pontok elhelyezkedése  
- karbantartási ciklusrend, műveleti részletességgel  
- kenőanyagok és hűtőfolyadékok esetében a teljesítményszint és a fizikai jellemzők megadása 
szükséges 
- a szerviztevékenység végrehajtásának részletes előírásai (ellenőrzési mód, gyakoriság, előírt 
cserék elvégzése, alkalmazható szervizanyagok, feltöltési mennyiségek)  
- az előírt karbantartáshoz kapcsolódó ellenőrzési, beállítási értékek, üzemeltetési 
határparaméterek, vizsgálóeszközök 
- szivar gyújtók terhelhetősége, használatának biztonsági rendszabályai   
- egyéb, ajánlattevő által szükségesnek tartott előírás/rendelkezés.    
 
A gépjármű kezelésével, vezetéstechnikai sajátosságaival kapcsolatban legalább egy alkalommal, az 
ajánlatkérő által biztosított helyszínen 6 óra időtartamú magyar nyelvű képzést kell tartani a 
gépjárművek átadás-átvételének időpontjától számított 5 napon belül, ajánlatkérő által kijelölt 
személyek (2 fő/gépjármű) részére. A képzés terjedelme és mélysége térjen ki a jármű 
ismertetésére, a kezelőszervekre, vezetéstechnikára, a gazdaságos üzemeltetésre, a napi 
karbantartásra.   
 
A gépjárműhöz az általános jótállás ideje alatt biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt teljes 
körű alkatrész utánpótlási kötelezettséget. 

 
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírásával egyidejűleg tartozékjegyzéket kell ajánlatkérőnek 
(Vevőnek) átadnia a következő minimális tartalommal: 

- tételes felsorolás (pl. olajemelők, ék, pótkerék, szerszámok, mentődoboz, tűzoltó 
készülék, izzókészlet, stb.) 

 
A gépkocsik forgalomba helyezésétől számított legalább egy évig 24 órás magyarországi mobil 
szervizszolgáltatást (assistance szolgáltatást) kell biztosítani.  

 

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során a piaci vagy műszaki változások következtében az 
állami normatívarendszerben meghatározottak mellett az általános és a részletes termék műszaki 
követelményeire vonatkozóan egyéb követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami 
normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező 
követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A 
normatívától történő eltérés nem eredményezheti a normatív felszereltségi csomagokra 
vonatkozó követelményrendszer gyengítését, azaz az adott kategóriában előírt 
követelményszinttől lefelé eltérni nem lehet. Speciális rendvédelmi igényei esetén a gépkocsik 
ajtószámának vagy karosszériakialakításának követelményétől eltérés lehetséges. Az ajánlatkérő az 
eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban 
közzéteszi. 

 

Állami normatíva szerinti 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró gépjármű  

Magasság 1570 mm<M 
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Szabad Magasság 190 mm<SZM 

Szállítható személyek száma 5=Sz 

Első Terepszög 28=<ETSZ 

Hátsó Terepszög 18=<HTSZ 

Megengedett legnagyobb össztömeg T<= 3500 kg 

Gépjármű normatív felszereltsége felszereltség csomag 

Karosszéria/felépítmény duplakabinos platós 

Zárt rakodótér normatíván túli elvárás  
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Gépjármű kategóriák 

  

Haszongépjárművek 

  

Áruszállító (pick-up) 
terepjárók 

Normatív felszereltség csomagok   felszereltség  

 B
iz
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n

sá
g

i 
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Ködfényszóró X 

Ködlámpa hátsó X 

Vezető és utasoldali első légzsák X 

Oldallégzsákok elől  X 

Függöny (fej) légzsákok legalább az első üléssorhoz X 

Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi 
üléshez 

X 

Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken X 

Fejtámla valamennyi üléshez  X 

Állítható fejtámla valamennyi üléshez X 

Állítható magasságú vezetőülés X 

Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6-9. 
kategóriákban magasság- és távolságállítással) 

X 

Blokkolásgátló (ABS) X 

Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)  X 

Kipörgés gátló vagy (részben) önzáró differenciálmű X 

Állandó vagy kapcsolható összkerékhajtás X 
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Zárható üzemanyagtöltő nyílás X 

Legalább CD-s rádió * X 

Indításgátló (biztosítók által elfogadott) X 

Szervokormány X 

Belső levegőkeringtetés X 

Pollenszűrő X 

Légkondicionáló berendezés X 

Zárt rakodótér 
részenként eltérő (lásd: II-

IV. pontoknál leírtakat) 

*: az ajánlatkérő elfogadja a CD lejátszó helyett az USB csatlakoztatási lehetőséggel 
ellátott rádiót is. 
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3. Műszaki követelmények  
Járműfülke és felépítmény alapszíne: FEHÉR 
 
a.) Közlekedési méretek 
Teljes hossz:    legfeljebb 5.400 mm 
Szélesség (tükrök nélkül):  legfeljebb 2.000 mm 
Magasság terheletlenül:  legfeljebb 1.900 mm 
Szabad hasmagasság:   legalább 190 mm * 
Terepszög elöl:  legalább 28° * 
Terepszög hátul:   legalább 18° *  
Gázlómélység:                      legalább 500 mm 
 
* terhelt össztömeggel, vonóhorog nélkül 
 
 

b.) Tömegek, tengelyterhelések: 
Terhelt össztömeg:  legfeljebb 3.500 kg   
Teherbírás:   legalább 850 kg** 
Vontatható tömeg (fékezett/fékezetlen):  legalább 3.000/750 kg 

** a gépkocsivezető tömegén kívül 

c.)  Motor 

A hajtómotor diesel üzemű legyen, turbófeltöltéssel, töltőlevegő visszahűtéssel, és feleljen meg 
az EURO 6 előírásoknak. 
 
Kibocsátási határértékek: 
CO: 0,5 g/km; NOX: 0,08 g/km; HC+NOX: 0,17 g/km; PM: 0,005; PN: 6x1011 db. 
 
A megajánlott gépjármű gyártó által megadott kombinált tüzelőanyag fogyasztása nem lehet 
magasabb, mint 12 liter/100 km. 
 
A motor teljesítménye akkora legyen, hogy a megengedett össztömegre kiterhelt jármű tömegét 
figyelembe véve legalább 50 kW/tonna teljesítménydotációval rendelkezzen. 
 
Minimális forgatónyomaték: 150 Nm/tonna 
 
   d.) Sebességváltó 
A gépjárműbe automata nyomatékváltó legyen felszerelve. A sebességváltó olyan 
fokozatkiosztással rendelkezzen, ami az előírások és vonatkozó szabványok követelményeit 
maradéktalanul teljesíti, közúti és terepi viszonyok között is. A teljes értékű közúti és terepi 
használat érdekében állandó összkerékhajtással kell a járművet ellátni. Legalább a hátsótengelynél 
kapcsolható differenciálzár szükséges.  
 

e.) Futóművek 
A gépjármű hajtáslánca tegye lehetővé a terepi viszonyok közötti üzemeltetést és a közúti 
körülmények közötti használatot is. A gépjármű rendelkezzen az emelkedőn való elindulást 
(automatikusan) segítő berendezéssel (hegymeneti elindulás asszisztens), valamint a lejtős terepi 
körülmények közötti biztonságos - külön fékezés nélküli - közlekedést lehetővé tevő, kapcsolható 
vagy automatikus működtetésű berendezéssel (lejtmenet asszisztens). 
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f.) Olajteknő és hajtáslánc védő lemez 
A járművet motortere alatt, az olajteknő és a hajtáslánc elemeinek mechanikai védelmét biztosító 
minimum 2,5 mm vastag acél védőlemezzel kell ellátni.  
 
 

g.) Kerékfelfüggesztés, rugózás 
A jármű plató részén málhafelszerelések kerülnek elhelyezésre, ezért a jármű álló helyzetében is 
állandó terhelés alatt lesz, ezért a rugózás olyan legyen, hogy képes legyen az állandó legalább 500 
kg terhelés folyamatos elviselésére, és ehhez segédenergiát ne igényeljen, kanyar stabilizátor, 
lengéscsillapítás szükséges.  
 

h.) Kormányzás 
A jármű szervokormánnyal rendelkezzen, amely rásegítés nélkül és álló motor esetén is alkalmas 
a jármű kormányzására. A kormányoszlop legalább két tengelyen (magasság-hosszirány) állítható 
legyen.  
 

i.) Fékberendezés 
A jármű fékberendezése feleljen meg az ENSZ-EGB 13-as előírás /ECE 13/ aktuális 
módosítású sorozatának (a jármű gyártása idején érvényes 71/320/EWG irányelv aktuális 
változata ezzel egyenértékűnek elfogadható).  
 

j.)  Elektromos berendezések 
A jármű elektromos hálózatának névleges feszültsége 12 V.  
 
A világító berendezések feleljenek meg a vonatkozó európai előírásoknak és a gépjármű 
rendelkezzen az alábbi felszerelésekkel: 
 
aa.) elöl két ködfényszóró; 
bb.) hátul ködzáró fény; 
cc.) utastér világítás; 
dd.) hátsó raktérvilágítás; 
ee.) hátsó üléssornál és a rakodótérnél legalább 1-1 db 12V-os „szivargyújtós” csatlakozás min 

20 A-s biztosítékkal. 
 

A gépjármű legyen felszerelve tolatóradarral (vagy tolatókamerával), külső hőmérséklet jelzővel, 
bluetooth-os telefon kihangosítóval, valamint  elektromosan állítható és fűthető külső 
visszapillantó tükrökkel. 
 

k.) Vezetőfülke és személyzeti tér 
A jármű vezetőfülkéje és személyzeti tere legalább 5 fő részére biztosítson helyet. 
 
A gépjármű egy légterű, légkondicionált vezetőfülkével és személyzeti térrel rendelkezzen.  
A vezetőfülkének és személyzeti térnek oldalanként 2-2 ajtaja legyen. Az ajtók ablakai legalább 
2/3 részben legyenek nyithatók, a gépjármű B oszlopától hátrafelé sötétített üvegezés biztosítása 
szükséges. 
 
Az ülések két sorban legyenek elhelyezve, mindkét sor a jármű menetirányával megegyező 
kialakítással, biztonsági övvel. Az első ülések magasságállítási funkcióval és gerinctámasszal is 
legyenek ellátva. A járművet olyan, tervezetten levehető, mosható üléshuzattal kell ellátni, ami 
biztosítja a fixen rögzített üléskárpitok épségét. Az üléshuzat színe fekete legyen. 
 
A vezetőfülkében elvárt biztonsági berendezések (legalább az alábbiak):  
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vezető oldali légzsák, 
utas oldali légzsák, 
függöny (oldal)légzsák mindkét oldalon, 
valamennyi biztonsági övnél, minden biztonsági öv esetében pirotechnikai övfeszítő. 
 

l.) Eszköztároló tér 
A jármű gyárilag kialakított, legalább 4 db rakományrögzítő kapoccsal ellátott platóval 
rendelkezzen. 
 
Plató hossz:      legalább: 1.550 mm 
Plató szélesség:     legalább: 1.550 mm 
Kerékjáratok közöti szélesség:   legalább: 1.210 mm 
 
A plató hátsó ajtajának lefelé nyíló kialakításúnak kell lennie. 
 

m.) Csörlő  
A megajánlott járművet el kell látni az önmentéshez alkalmas, legalább 5000 kg teherbírású, 
vezetékes távirányítóval is ellátott elektromos csörlővel.  
 Az alábbi tartozékokkal kell szállítani: 

i. 2 db minimum 2 tonnás körkötél, 
ii. 2 db minimum 3 tonnás körkötél, 
iii. minimum 8 mm átmérőjű acél sodronykötél mindkét végén kötélszemmel, legalább 20 

m, 
iv. csörlőhöz tartozó szemes horog, 
v. csörlőhöz tartozó kötélablak, a járműre fixen rögzítve 
vi. a horogba illő 1 pár 1 tonnás, 1 pár 2 tonnás és 1 pár 4 tonnás sekli 
vii. 2 db kitámasztó ék 
viii. fordítócsiga a kötélátmérőhöz igazítva  
ix. 1 db ásólapát 
x. 2 pár védőkesztyű 

 
A csörlő legyen a gépjármű elején rögzítve. A csörlőnek alkalmasnak kell lennie minimum a 
gépjármű önmentésére úgy, hogy az legalább 500 kg teherrel van ellátva. 
 
A csörlő rendelkezzen minden engedéllyel és igazolással, ami az üzembe helyezéséhez és 
üzemben tartásához szükséges. A jármű forgalmi engedélyébe a csörlő kerüljön bejegyzésre. 
 

n.) Gallytörő rács 
A jármű elején, a jogszabályoknak megfelelő, gyári kialakítású gallytörő rácsot kell elhelyezni. 
 

o.) Jótállás és egyéb követelmények 
 
A jótállás időtartama a jármű átadás-átvételének időpontjától: 

- legalább 36 hónapig terjedő időszakra általános jótállás,  
- 60 hónapig terjedő időszakra fényezésre vonatkozó jótállás  
- 60 hónapig terjedő időszakra a mikroprizmás fóliára, a logókra, feliratokra, a védőfóliára 

vonatkozó jótállás. 
   
A jótállási körbe nem tartozó szervizelés, vagy a baleseti javítás költségei nem képezik jelen 
eljárás tárgyát. A jótállást nem érintő esetekben, illetve jótállási időn túl a jármű szervizelését, 
javítását Vevő az általa meghatározott szervizben kívánja elvégeztetni. 
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p.) Típusjelzés elhagyás 
A megajánlott gépjárművön csak az ajánlatkérővel előre egyeztetett (gyártmányra, típusra, 
motorteljesítményre, stb. vonatkozó) díszítő vagy marketing célú jelzések helyezhetőek el. 
 
 

 II. További követelmények az 1. rész (Erdőtüzes gyorsbeavatkozó gépjármű) 
vonatkozásában: 

 
Mindösszesen: 43 db gépjármű 
 
Megkülönböztető jelzés 
 
Valamennyi gépjárműre rögzített megkülönböztető fény- és hangjelzés felszerelése szükséges.  
Elöl, a vezetőfülke tetején kék színű LED fényhíd, a gépjármű első hűtőrácsban 2 darab 
kiegészítő megkülönböztető LED villogó legyen elhelyezve.  
A jármű kihangosításra alkalmas elektronikus megkülönböztető hangjelzéssel rendelkezzen. A 
megkülönböztető jelzések feleljenek meg a – jelenleg érvényben lévő – vonatkozó magyar 
előírásoknak. A megkülönböztető lámpák és hangjelző berendezések védőráccsal legyenek ellátva. 
 
Jármű külső megjelenése, feliratozás 
 
A gépjárműnek a megadott formában és tartalommal matricázva meg kell felelnie az egységes 
Katasztrófavédelmi arculatnak. Az adott járműre vonatkozó design-tervet a nyertes 
ajánlattevőnek a szerződéskötés előtt kell egyeztetnie a Vevővel. 
A feliratok, matricák és megkülönböztető (dekorációs és láthatóságot növelő) elemek fóliázással 
kerülnek felvitelre. A katasztrófavédelmi logók és a „KATASZTRÓFAVÉDELEM” feliratok 
kivételével valamennyi fólia fémbevonatú, egyrétegű mikroprizmás, fényvisszaverő fólia. Minden 
felirat betűtípusa „HELVETICA”. 
 
A fényvisszaverő sávok, csíkok hegyesszögben végződő sarkai enyhén lekerekíthetőek. 
 
Az egységes vizuális megjelenés érdekében a különböző színű mikroprizmás szerkezetű fóliák 
(piros, sárga) között a színektől eltekintve más eltérés nem lehet. 
 
A fólia rugalmas, sima felületű, strapabíró és időjárásálló, UV-stabilizált polimerfóliára integráltan 
rögzített mikroprizmás fényvisszaverő elemekből álljon. A fluoreszkáló lime/piros fóliának 
egyetlen terméket kell képeznie. Az anyag teljes vastagsága ne legyen több, mint 0,50 mm. 
 
A jármű homlokfalán és a hátoldalán elhelyezendő logók nyomtatással kerüljenek a fóliára, majd 
laminálásra a külső mechanikai sérülések elleni védelem érdekében.  
 
A feliratozás kivitelét minden esetben a konkrét járműhöz kell igazítani, figyelemmel a fólia 
műszaki paramétereire, illetve a gépjármű karosszéria sajátosságaira. A kialakítás során az 
esztétikus és egységes megjelenést egyaránt szem előtt kell tartani. Minden korábbi jóváhagyással 
nem rendelkező gépjármű típusnál az OKF arculat kialakítása csak egy előzetesen elkészített 
látványtervnek az OKF írásos formában történő elfogadása alapján lehetséges. 
 
Látványterv-minta: 
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A gépjárművek közül 27 db gépjárműnek „KATASZTRÓFAVÉDELEM”, míg 16 db 
gépjárműnek „ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET” felirattal kell készülnie. 
 
EDR rádió előkészítés 
A megajánlott gépjármű műszerfalán, mindkét első ülésben utazó személy által elérhető helyen 1 
db DIN keret beépítése szükséges. A beépítésre szánt EDR készülékek beszerzése nem képezi 
Eladó feladatát, azokat a BM OKF biztosítja. 
 
Vonó, vontató berendezés 
Adott rész keretében leszállítandó gépjárművek közül 16 db járművet el kell látni vonóhoroggal 
és elektromos csatlakozóval, ami alkalmas legalább 750 kg össztömegű fékezetlen és legalább 
3000 kg össztömegű, fékezett kivitelű utánfutó vontatására. 
 

III.További követelmények a 2. rész (Műszaki-, vízi mentő, lakosságvédelmi 
gépjármű) vonatkozásában: 

 
Mindösszesen: 74 db gépjármű 
 
Megkülönböztető jelzés 
 
Adott rész keretében leszállítandó gépjárművek közül 3 db gépjárműre rögzített 
megkülönböztető fény- és hangjelzés felszerelése szükséges. Elöl, a vezetőfülke tetején kék színű 
LED fényhíd, a gépjármű első hűtőrácsában 2 darab kiegészítő megkülönböztető LED villogó 
legyen elhelyezve.  
A jármű kihangosításra alkalmas elektronikus megkülönböztető hangjelzéssel rendelkezzen. A 
megkülönböztető jelzések feleljenek meg a – jelenleg érvényben lévő – vonatkozó magyar 
előírásoknak. A megkülönböztető lámpák és hangjelző berendezések védőráccsal legyenek ellátva. 
 
Jármű külső megjelenése, feliratozás 
 
A gépjárműnek a megadott formában és tartalommal matricázva meg kell felelnie az egységes 
Katasztrófavédelmi arculatnak. Az adott járműre vonatkozó design-tervet a nyertes 
ajánlattevőnek a szerződéskötés előtt kell egyeztetnie a Vevővel. 
A feliratok, matricák és megkülönböztető (dekorációs és láthatóságot növelő) elemek fóliázással 
kerülnek felvitelre. A mentőszervezetek logói és az „ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZET” 
felirat kivételével valamennyi fólia fémbevonatú, egyrétegű mikroprizmás, fényvisszaverő fólia. 
Minden felirat betűtípusa „HELVETICA”. 
 
A fényvisszaverő sávok, csíkok hegyesszögben végződő sarkai enyhén lekerekíthetőek. 
 
Az egységes vizuális megjelenés érdekében a különböző színű mikroprizmás szerkezetű fóliák 
(piros, sárga) között a színektől eltekintve más eltérés nem lehet. 
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A fólia rugalmas, sima felületű, strapabíró és időjárásálló, UV-stabilizált polimerfóliára integráltan 
rögzített mikroprizmás fényvisszaverő elemekből álljon. A fluoreszkáló lime/piros fóliának 
egyetlen terméket kell képeznie. Az anyag teljes vastagsága ne legyen több, mint 0,50 mm. 
 
A jármű homlokfalán és a hátoldalán elhelyezendő logók nyomtatással kerüljenek a fóliára, majd 
laminálásra a külső mechanikai sérülések elleni védelem érdekében.  
 
A feliratozás kivitelét minden esetben a konkrét járműhöz kell igazítani, figyelemmel a fólia 
műszaki paramétereire, illetve a gépjármű karosszéria sajátosságaira. A kialakítás során az 
esztétikus és egységes megjelenést egyaránt szem előtt kell tartani. Minden korábbi jóváhagyással 
nem rendelkező gépjármű típusnál az OKF arculat kialakítása csak egy előzetesen elkészített 
látványtervnek az OKF írásos formában történő elfogadása alapján lehetséges. 
 
Látványterv-minta: 
 

             
 
Valamennyi gépjárműnek „ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZET” felirattal kell készülnie. 
 
Plató kialakítás 
A jármű a platón rakományrögzítő fülekkel, valamint zárható kivitelű, legalább a vezetőfülkével 
megegyező magasságú, merev szerkezetű platófedéllel rendelkezzen. A megajánlott járműveket 
gyári kialakítású, merev szerkezetű kihúzható kivitelű raktér tálcával kell felszerelni, amelyeknél 
platóbélés nem szükséges. A kihúzható felület legalább a plató hasznos felületi méretének legalább 
75%-a legyen. 
 
Állóhelyi fűtés 
A járműbe olyan, a jármű motortól függetlenül működő fűtőberendezés beépítése szükséges, ami 
biztosítja, hogy a jármű belső tere (vezetőfülke+utastér), külső -15 fok környezeti hőmérséklet 
esetén legalább +15 fok hőmérsékletű legyen. 

 
Vonó, vontató berendezés 
Adott rész keretében leszállítandó gépjárművek közül 45 db járművet el kell látni vonóhoroggal 
és elektromos csatlakozóval, ami alkalmas legalább 750 kg össztömegű fékezetlen és legalább 
3000 kg össztömegű, fékezett kivitelű utánfutó vontatására.  
 

IV. További követelmények a 3. rész (Pilóta nélküli légi jármű hordozó gépjármű) 
vonatkozásában: 

 
Mindösszesen: 23 db gépjármű 
 
Megkülönböztető jelzés 
Valamennyi gépjárműre rögzített megkülönböztető fény- és hangjelzés felszerelése szükséges.  
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Elöl, a vezetőfülke tetején kék színű LED fényhíd, a gépjármű első hűtőrácsban, valamint a raktér 
hátsó-felső részén 2-2 darab kiegészítő megkülönböztető LED villogó legyen elhelyezve.  
A jármű kihangosításra alkalmas elektronikus megkülönböztető hangjelzéssel rendelkezzen. A 
megkülönböztető jelzések feleljenek meg a – jelenleg érvényben lévő – vonatkozó magyar 
előírásoknak. A megkülönböztető lámpák és hangjelző berendezések védőráccsal legyenek ellátva. 
 
Jármű külső megjelenése, feliratozás 
 
A gépjárműnek a megadott formában és tartalommal matricázva meg kell felelnie az egységes 
Katasztrófavédelmi arculatnak. Az adott járműre vonatkozó design-tervet a nyertes 
ajánlattevőnek a szerződéskötés előtt kell egyeztetnie a Vevővel. 
A feliratok, matricák és megkülönböztető (dekorációs és láthatóságot növelő) elemek fóliázással 
kerülnek felvitelre. A katasztrófavédelmi logók és a „KATASZTRÓFAVÉDELEM” feliratok 
kivételével valamennyi fólia fémbevonatú, egyrétegű mikroprizmás, fényvisszaverő fólia. Minden 
felirat betűtípusa „HELVETICA”. 
 
A fényvisszaverő sávok, csíkok hegyesszögben végződő sarkai enyhén lekerekíthetőek. 
 
Az egységes vizuális megjelenés érdekében a különböző színű mikroprizmás szerkezetű fóliák 
(piros, sárga) között a színektől eltekintve más eltérés nem lehet. 
 
A fólia rugalmas, sima felületű, strapabíró és időjárásálló, UV-stabilizált polimerfóliára integráltan 
rögzített mikroprizmás fényvisszaverő elemekből álljon. A fluoreszkáló lime/piros fóliának 
egyetlen terméket kell képeznie. Az anyag teljes vastagsága ne legyen több, mint 0,50 mm. 
 
A jármű homlokfalán és a hátoldalán elhelyezendő logók nyomtatással kerüljenek a fóliára, majd 
laminálásra a külső mechanikai sérülések elleni védelem érdekében.  
 
A feliratozás kivitelét minden esetben a konkrét járműhöz kell igazítani, figyelemmel a fólia 
műszaki paramétereire, illetve a gépjármű karosszéria sajátosságaira. A kialakítás során az 
esztétikus és egységes megjelenést egyaránt szem előtt kell tartani. Minden korábbi jóváhagyással 
nem rendelkező gépjármű típusnál az OKF arculat kialakítása csak egy előzetesen elkészített 
látványtervnek az OKF írásos formában történő elfogadása alapján lehetséges. 
 
Látványterv-minta: 
 

             
 
Valamennyi gépjárműnek „KATASZTRÓFAVÉDELEM”, felirattal kell készülnie. 
 
Oldalsó fellépő 
A jármű mindkét oldalán, a jogszabályoknak megfelelő, gyári kialakítású fellépőket kell elhelyezni, 
a fellépés megkönnyítése és a jármű védelme érdekében.  
Terhelhetősége: legalább 200 kg. 


