
1 

 

 

 

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT. 

1111 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 59. 

 

 

 

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  

ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

 

A 

 

„Személygépkocsi bérlése flottaszolgáltatással” 

 

 

 

tárgyú 

 

 

A 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY,  

(KBT.) HARMADIK RÉSZ,  

113. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI NYÍLT 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 

 

 

 

 

2018. 

 

 



2 

 

ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő 

összefoglaló tájékoztatást küldött meg a Közbeszerzési Hatóság számára, melyet Közbeszerzési Hatóság 
a KBE-00847/2018 azonosítószámon tett közzé a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok 

megvalósítására. 
Ajánlatkérő nevében ezennel felkérem, hogy a 2018. február 12. napján megküldött ajánlattételi 

felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint nyújtsa be ajánlatát a jelen 

közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására. 

Ajánlattételi határidő: 2018. február 22. napján 10:00 óra. 

Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.  

1111 Budapest, Budafoki út 59. 

Telefonszám: +36 12792640 

Fax: +36 12792640 

E-mail: zsofia.ozsvart@lechnerkozpont.hu 

Lebonyolító szervezet: 

ÉSZ-KER Zrt. 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház 

Telefon: +361/788-8931 

Fax: +361/789-6943 

E-mail: eszker@eszker.eu 

Honlap: http://www.eszker.eu/ 

Az eljárás típusa: 

Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdése 

szerinti). 

Eljárás nyelve: 

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven 

benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 

Az eljárás tárgya: 

 „Személygépkocsi bérlése flottaszolgáltatással” 

A szerződés teljesítésének határideje: 

A bérlet időtartama a szerződés hatályba lépéstől 8 hónapig tart, ami további 2 hónappal ajánlatkérő 

rendelkezése szerint meghosszabbítható. 

Egyéb rendelkezések: 

Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen közbeszerzési dokumentumokban 

nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei az irányadóak. 

  

mailto:eszker@eszker.eu
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1. KÖTET 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

A J Á N L A T T É T E L I  F E L H Í V Á S  

1. Ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlapcím): 

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.  

1111 Budapest, Budafoki út 59. 

Telefonszám: +36 12792640 

Fax: +36 12792640 

E-mail: zsofia.ozsvart@lechnerkozpont.hu 

Honlap: www.lechnerkozpont.hu 

Lebonyolító szervezet: 

ÉSZ-KER Zrt. 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház 

Telefon: +361/788-8931 

Fax: +361/789-6943 

E-mail: eszker@eszker.eu 

Honlap: http://www.eszker.eu/ 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása: 

Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdése 

szerinti).  

3. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, 

annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei: 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők 
rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a közbeszerzési 

dokumentumokat az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton is 

továbbítja ajánlattevők részére.  

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a http://lechnerkozpont.hu/oldal/kozbeszerzes 

elektronikus elérhetőségen is  hozzáférhetővé teszi. 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

„Személygépkocsi bérlése flottaszolgáltatással” 

5 db középkategóriás kombi kivitelű személygépkocsi az alábbi műszaki 
tartalommal: 

 
- Szín: Hivatali használatra (Grafit Szürke/Fekete/Kékes szürke) 

- Minimum 1300 cm3  
- Teljesítmény legalább: 140 LE 

- Üzemanyag:  benzines 

- Kombi kivitel 
- Csomagtér: nagyobb vagy egyenlő 300 liter 

- Hosszúság: nagyobb vagy egyenlő 4000 mm 
- Magasság: kisebb vagy egyenlő 1550 mm 

- Tengelytáv: nagyobb vagy egyenlő, mint 2500 mm 

- Érintőképernyős, színes kijelző (col: 6,2-tól) 

 

mailto:eszker@eszker.eu
http://www.eszker.eu/


4 

 

5 db középkategóriás sedan kivitelű személygépkocsi az alábbi műszaki 

tartalommal: 
 

- Szín: Hivatali használatra (Grafit Szürke/Fekete/Kékes szürke) 
- Minimum 1300 cm3  

- Teljesítmény legalább: 140 LE 

- Üzemanyag:  benzines 
- Sedan kivitel 

- Csomagtér: nagyobb vagy egyenlő 300 liter 
- Hosszúság: nagyobb vagy egyenlő 4000 mm 

- Magasság: kisebb vagy egyenlő 1550 mm 
- Tengelytáv: nagyobb vagy egyenlő, mint 2500 mm 

- Érintőképernyős, színes kijelző (col: 6,2-tól) 

 
Az összes személygépkocsira vonatkozó elvárás: 

 
- 2017.01.01. után gyártott 

- 5 fő szállítására alkalmas  

- Elektronikus Stabilitás  
- Vezető és utas oldali légzsák, oldallégzsákok  

- Fűthető első ülések 
- Telefonkihangosító 

- B kategóriás jogosítvánnyal vezethető 
- Téli-nyári gumi garnitúra (nem 4 évszakos gumi) 

- Klíma berendezés 

- Kormányoszlop – magasságban és mélységben állítható 
- Távirányítós Központi zár  

- Manuális váltó maximum 6 sebességes 
- Nappali menetjelző fény 

- Sebességtartó automatika 

- Szervokormány 
- Parkoló radar (minimum hátsó) 

- Gépjárművek legyenek ellátva GPS nyomkövető rendszer 
- A gépjárművek rendelkezzenek a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes 

általános forgalomba helyezési engedéllyel, valamint magyar nyelvű kezelési utasítással 

 
Ajánlatkérő előírja, hogy a személygépkocsinak 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 tervezett 

időpontjában hatályos - követelményeknek. 
 

Az összes személygépkocsira vonatkozó flottaszolgáltatás elvárás: 

 
- A bérleti idő alatt Magyarországra valamennyi fizetős útjára érvényes  autópálya 

matrica  
- Futott kilométerek alapján gyártó által előírt illetve ajánlott szervizek 

- Meghibásodás és szervizelés alatt azonos vagy magasabb kategóriájú csereautó 

biztosítása 
- KGFB, Casco  biztosítás (10%-os, de minimum 60.000.-Ft-os önrésszel) 

- Hatályos rendelkezések szerinti adók és járulékok 
- Kötelező felszerelések, KRESZ tartozékok 

- A bérleti díjban meghatározott elszámolású futásteljesítmény-korlát ( gépjárművenként 
átlagosan havi  3.000 Km) A futásteljesítmény elszámolása a bérleti időszak végén az összes 

gépjárműre számolva nem lehet  több 300.000 kilométernél.. 

A részletes feladatokat a műszaki leírás (5. Kötet) tartalmazza. 

CPV kód: 34110000-1 Személygépkocsik,  
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50111100-7 Járműállomány-kezelési szolgáltatások 

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 

lefolytatják: 

Bérleti szerződés. 

6.    A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

A bérlet időtartama a szerződés hatályba lépéstől 8 hónapig tart, ami további 2 hónappal, 

ajánlatkérő rendelkezése szerint meghosszabbítható. 

7. A teljesítés helye: 

1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. 

 NUTS-kód: HU110 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.  

Nyertes ajánlattevő havonta közbeszerzési megajánlása szerinti bérleti díjra jogosult. Tört hónap 
esetén a bérleti díj mértéke időarányosan kerül meghatározásra. A bérleti díj tartalmazza 

flottaszolgáltatásokat is.  

Ajánlatkérő a bérleti díjat a tárgyhónapot követően, a teljesítés igazolás kiállításától számított 15 

(tizenöt) napon belül benyújtott számla ellenében teljesíti a nyertes ajánlattevő bankszámlájára, a 

számla átvételétől számított 30 (harminc) napon belül. 

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bekezdés, a 

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint átutalással 

kerülnek kiegyenlítésre 

Fedezet:  

KÖFOP-3.2.10-16-2016-00001 (20%) 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 (10%) 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 (15%) 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 (5%) 

Hazai forrás (50%) 

Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a nyertes ajánlattevő késedelmi kamatra jogosult. A 

késedelmi kamat mértéke tekintetében a Ptk. szabályai irányadók. 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. 

A részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. 

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 

ajánlatot: 

Ajánlatkérő nem engedélyezi és nem írja elő többváltozatú ajánlat benyújtását.  

10. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja 

Indokolás: Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzést abból a szempontból, hogy a részajánlattétel 
lehetősége biztosítható-e, de az a beszerzés tárgyára tekintettel nem lehetséges, valamint a 

beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását 

eredményezné. 

11. Az ajánlatok értékelési szempontja: 
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Az ajánlatok értékelési szempontja jelen eljárásban a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

szempontrendszer (a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint) az alábbi részszempontok szerint: 

 Részszempont Súlyszám 

1 Bérleti díj (nettó Ft/hó) 90 

2 
Meghibásodás esetén csereautó biztosításának határideje (min. 1, max 5 

munkanap) 
10 

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 
felső határa: 0-100 pont. A részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai 

szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az 
értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb 

tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés 

mellett.  

Az 1. részszempont értékelése: 

Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok 

kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 
147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás 

módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva: 

P = (A legjobb / A vizsgált) × (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 

A  vizsgált:a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak 
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog 

használni a pontszámítás során). 

Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete mellett az alábbi pontokat is 

figyelembe kell venni. 

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában 

és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.  

A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül 

azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. 

Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, 

a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön 

nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja.  

Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme 

is csak ez lehet.   

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 

eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 
szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.  Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési 

módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.  

Az önállóan értékelésre kerülő egyösszegű ajánlati ár részletezésére az ajánlathoz a kiadott minta 

szerinti árrészletezőt kell csatolni.  
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A 2. részszempont értékelése:  

Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok 

kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 
147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás 

módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva: 

P = (A legjobb / A vizsgált) × (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 

A  vizsgált:a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak 
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog 

használni a pontszámítás során). 

 

A 2. bírálati szempont tekintetében amennyiben a bejelentés 14 óra után történik meg, úgy a 

bejelentést követő második munkanap számít a határidő tekintetében az első munkanapnak! 

A 2. bírálati szempont tekintetében Ajánlatkérő 1 munkanapnál kisebb megajánlást túlzottan 

alacsonynak tartja. Amennyiben a megajánlott érték az 1 munkanapot nem éri el, úgy azt 
ajánlatkérő többletként nem értékeli, vagyis az ilyen megajánlásokra ajánlatkérő egységesen 100 

pontot ad. A megajánlás maximális mértéke 5 munkanap. Erre és az ennél magasabb 
(kedvezőtlenebb) megajánlásokra ajánlatkérő egyaránt a minimális 0 pontot adja az értékelés 

során. 

Valamennyi értékelési részszempontra vonatkozó előírások: A fenti módszerrel értékelt egyes 
tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a felhívásban is 

meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 

Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban 

és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési 

szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

Ajánlatkérő nem fogad el aránytalan vagy nem teljesíthető vagy nem érvényesíthető 

megajánlásokat. 

 

12. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. 

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az 

eljárás során következnek be. 

A megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek 

ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, 
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont 

gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.  
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Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő 

köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi 
közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, 

feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő 
által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az 

egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az 

ajánlattevő felel. 

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetén az ajánlathoz 

csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs 

folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú 
változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani 

[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. 

Alvállalkozó (ill. kapacitást nyújtó) vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez 

nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá 

eső alvállalkozót, kapacitást nyújtó szervezetet, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Kr. 17.§-ra. 

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. 

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, 

alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

13. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat 

és a megkövetelt igazolási mód: 

Műszaki és szakmai alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése 

szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az általa 
igazolni kívánt alkalmassági követelmények 

teljesülnek, az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 

azonban nem köteles megadni. 

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, ajánlatkérő 
az értékelési szempontra figyelemmel 

legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 
megfelelő határidő tűzésével ezen 

alkalmassági követelmény igazolása 
érdekében az alábbi dokumentumok 

benyújtását kéri: 

M1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján a felhívás megküldésének napjától 
visszafelé számított 3 év (az ajánlatkérő a 

vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 

6 éven belül megkezdett szállításokat veszi 
figyelembe) szállításainak ismertetését, a 

közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit 
a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ban 

meghatározottak szerint igazolva.  

Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles 

elfogadni annak igazolását is, ha a referencia 

követelményben foglalt eredmény vagy 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

M1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 

rendelkezik a felhívás megküldésétől visszafelé 

számított 3 évben (36 hónapban) az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

teljesített, legalább 6 hónapos folyamatos 
időtartamra kiterjedő, legalább 7 db 

középkategóriás személygépkocsi bérbeadásra 

vonatkozó referenciával, amely 
flottaszolgáltatást is magában foglalt. 

 
A referencia akkor tekinthető az eljárást 

megindító felhívás feladását megküldésétől 
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) 

teljesítettnek, ha a befejezés időpontja ezen 

időszakra esik.  
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) 

bekezdés alapján az ajánlatkérő a vizsgált 
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven 

belül megkezdett szállításokat veszi 

figyelembe. 
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tevékenység a szerződés részteljesítéseként 

valósult meg.  

A referencianyilatkozatnak vagy 

referenciaigazolásnak a következőket kell 

tartalmaznia: 

— teljesítés idejét (kezdés és befejezési 

dátum, év/hónap/nap pontossággal 

megadva), 

— a szerződést kötő, referenciát adó másik fél 

adatait (név és cím) 

— a szállítás tárgyát és mennyiségét olyan 

részletességgel, hogy abból az alkalmassági 
követelménynek való megfelelés 

megállapítható legyen, 

—saját teljesítés %-ban, 

— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a 

teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e. 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt 
alkalmassági követelményeknek a közös 

ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt 

alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevők bármely más szervezet vagy 
személy kapacitására támaszkodva is 

megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat 
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben 

meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet 

és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági 

követelményt, amelynek igazolása érdekében 
az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására 

vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az 

ajánlatban 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. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) 
bekezdésére. 

14. Ajánlattételi határidő: 

2018. február 22. napján 10:00 óra  

15. Az ajánlat benyújtásának címe: 

ÉSZ-KER Zrt. 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság 

16. Az ajánlattétel nyelve: 

Magyar. 



10 

 

Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 

Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás 
kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az esetben, ha a 

benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles 
mellékelni a magyar nyelvű fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy helytelen fordítás 

következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. 

17. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak: 

Ideje: 2018. február 22. napján 10:00 órai kezdettel 

ÉSZ-KER Zrt. 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. Tárgyaló 

A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni. 

Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1); (4) és (6) bekezdései szerint jár el. 

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig kötve van ajánlatához. 

19. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 

vonatkozó információ: 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.  

A nyertes ajánlattevő késedelmes teljesítése (nem határidőben történő átadás) és hibás teljesítése 
esetén az ajánlatkérő, a szerződésszegésből adódó egyéb kárigénytől független a gépjármű havi 

nettó bérleti díj 3 %-ának megfelelő kötbérre jogosult naptári naponként, de legfeljebb a teljes 

havi nettó bérleti díj 30 %-a. 

További részletes leírás a szerződéstervezetben. 

20. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott? 

Igen.  

KÖFOP-3.2.10-16-2016-00001 (20%) 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 (10%) 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 (15%) 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 (5%) 

Hazai forrás (50%) 

21. Egyéb információk: 

1. A Kbt. 113. § (2) bekezdésére tekintettel bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő 

az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági 
szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Az ajánlatkérő 

az ajánlatok bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját 

kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást. 

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) (ajánlati 

nyilatkozat) és a Kbt. 66. § (4) bekezdésére. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen 
felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabály 

ettől eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú 
példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell 

tartalmaznia. 

3. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban 
és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 

elkészítenie és benyújtania: 
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a) az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 

ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy 

része a matricán legyen; 

b) az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget 

vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. 

A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől 
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a 

tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére 
egyértelműen lehet hivatkozni. Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult 

kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása 

érdekében szükséges; 

c) az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

d) az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír példányban kell beadni, és az eredetivel 

mindenben megegyező 1 db elektronikus másolati példányban (ez utóbbi esetben pendrive-ot, 

DVD-t vagy CD-t kérünk az ajánlathoz mellékelni); 

e) A papír alapú és az elektronikus formátum közötti eltérés esetén a papír alapú ajánlat az 

irányadó. 
f) az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 

gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 

aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

g) az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 

kézjeggyel kell ellátni; 

a zárt csomagon „Ajánlat – „Személygépkocsi bérlése flottaszolgáltatással”, valamint: „Csak 
közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell 

feltüntetni. 

4. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk 

ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni: 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat. A nyilatkozatot adott esetben nemleges tartalommal is szükséges megtenni.  

5. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: 

Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők 

tekintetében. 

6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz 

csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott tartalommal. 

7. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott 

címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán 
feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal 

kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az 

alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult 
személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját egyszerű 
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másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló 

dokumentumot).  

Amennyiben meghatalmazott személy írja alá a nyilatkozatot, abban az esetben a cégkivonat 

szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott közokiratba vagy teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a 

meghatalmazott aláírását is. 

Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű 

másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására. 

9. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. 

10. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-péntekig 09.00-16.00 óra között, az 

ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 óra között lehet leadni. 

11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) 

gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási 

címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által 
meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 

12. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében 

ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot 

(tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal 

felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja 
meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal 

Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre 
küldi meg a tájékoztatást). Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő 

rendelkezésre, a 45. § (4) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő 

meghosszabbításának lehetőségével.  

13. A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az 

ajánlattevő hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be 

az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

14. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő 

legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 

írásbeli összegezésben megjelölte. 

15. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. 
Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős 

fordítását is köteles elfogadni. 

16. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában 

megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 

17. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell 

eljárni. 

18. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 

19. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 

20. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart. 

21. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott 
értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az 

eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok 

értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), 

ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
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22. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Makranczi Ádám (lajstromszám: 00638) 

email: makranczi@eszker.eu. 

23. Szakmai ajánlat: a bérlet tárgyát képező személygépkocsi valamint a flottaszolgáltatás 

bemutatása az ajánlathoz csatolandó.  

Szakmai ajánlat részeként az ajánlattevőnek be kell mutatnia a bérlet tárgyát képező 

személygépkocsikat valamint a flottaszolgáltatást. A személygépkocsi és a flottaszolgáltatás olyan 

részletességű benyújtását írja elő az ajánlatkérő, melyből a műszaki leírásban meghatározott 
minden elvárás teljesülése ellenőrizhető. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakmai 

ajánlatban hiánypótlás során csak nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható 

vagy pótolható. 

22. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 

2018. február 12. 

mailto:makranczi@eszker.eu
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2. KÖTET 

ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

 

1. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA 

1.1. A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak: 

1. KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET  

4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS  

1.2. Jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg az ajánlattételi felhívásban 

foglaltakat, a közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívással együtt kezelendőek. Az 
ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési 

dokumentumokat és azok minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül 

kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény 
és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat 

természetét vagy jellemzőit. 

1.3. Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként 

kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e 
harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére 

vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. 

Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem azokk részeit, vagy másolatait nem lehet másra 

felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára. 

2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

2.1. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon 

szerezhet: 

ÉSZ-KER Zrt. 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság 

Telefon: +361/788-8931 

Fax: +361/789-6943 

E-mail: eszker@eszker.eu 

2.2. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. 
Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 06-1/789-69-43-as faxszámra 

vagy a eszker@eszker.eu e-mail címre küldjenek visszajelzést! 

2.3. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet 
adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a 

gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben 

az arra jogosulthoz kerüljön. 

3. ELŐZETES VITARENDEZÉS 

3.1. A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell benyújtani: 

ÉSZ-KER Zrt. Titkárság 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház  

Telefon: +361/788-8931 

Fax: +361/789-6943 

mailto:titkarsag@eszker.eu
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E-mail: eszker@eszker.eu 

4. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

4.1. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § alapján. 

4.2. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

4.3. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő 

tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás, a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 

72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, 

illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg. 

4.4. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé korlátlanul és egyetemlegesen 

felelnek. 

4.5. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében – kivéve a Kbt. 138. § (4) 

bekezdése szerinti jogutódlás esetét – az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem 

következhet be. 

4.6. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az 

ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. 

5. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 

5.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös 

ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a 
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának 

megfelelően. 

5.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel 

- a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 

5.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése 

napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett 
második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal 

meghosszabbodik. 

5.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: 

• 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 a nyertes 

ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

• a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 

ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

5.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges 

olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon – ha: 

• a nyertes ajánlattevőben 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; 

• a nyertes ajánlattevő 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. 

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt 

már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
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5.6. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 

igénybevétele nélkül. 

5.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 

félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 

5.8. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és 

szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának 
igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a 

korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, 
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy 

az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 

6. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK 

Környezetvédelem: 

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 
cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B. 

e-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu 
 

- Egészségvédelem: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
cím: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

e-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 
 

- Fogyatékkal élők esélyegyenlősége: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
cím: 1054 Budapest, Báthory u. 10. 

e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 
 

- Munkajog: 

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkaügyi Felügyelősége 

cím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

e-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

mailto:orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu
mailto:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
mailto:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
mailto:budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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3. KÖTET 

SZERZŐDÉSTERVEZET 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 TERVEZET 

 
"Személygépkocsi bérlése flottaszolgáltatással" 

 
Amely létrejött egyrészről, 

 

a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59., Cg.: 01-09-996479, adószám: 24225221-2-43; 

képviseli: Gódor Csaba vezérigazgató), mint Bérlő (továbbiakban: Bérlő), 
 

másrészről, 

 
az ……………………… (székhely: ….., Cg.:…, adószám: …., képviseli: …..), mint Bérbeadó 

(továbbiakban: Bérbeadó), együttesen Felek között 

alulírott helyen és időben az alábbi tartalommal és feltételekkel: 

I. Előzmények 

1. A Felek rögzítik, hogy a Bérlő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112.§ 

(1) bekezdés b) pontja és 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: 

"közbeszerzési eljárás") folytatott le a „Személygépkocsi bérlése flottaszolgáltatással” tárgyban. 

2. A Bérlő a Közbeszerzési eljárás eredményét kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás  

tekintetében nyertes a Bérbeadó, ezért a Felek a jelen szerződést megkötik. 

 

II. A szerződés tárgya 

3. Jelen szerződés tárgya az 1. számú mellékletben meghatározott személygépkocsi melléklet 

szerinti bérlete, valamint flottaszolgáltatás biztosítása a szerződés időtartama alatt.  

III. Bérlő jogai és kötelezettségei 

4. Bérlő jelen szerződés alapján, a jelen szerződésben meghatározottak szerint jogosult bérlet 

jogcímén a Bérbeadó tulajdonában, illetve üzemeltetésében lévő gépjármű használatára. 

Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, jogosultsága, amely a 

bérlet tárgyát képező gépjármű bérletét korlátozná vagy kizárná. Harmadik személy ilyen 

korlátozó, illetve kizáró joga esetén a Bérbeadó köteles az akadály(oka)t legkésőbb az átadás-

átvételig elhárítani. 

5. Bérlő köteles az átvett gépjárművet rendeltetésszerűen használni. 

6. Bérlő köteles a bérlet tárgyát képező gépjárművet a bérlet megszűnésekor Bérbeadó részére 

átadni. 

7. Bérlő a gépjárművön olyan módosítást, amely a szokásos használat körét meghaladja, vagy a 

gépjárműk értékében, állagában a rendeltetésszerű használattal járó kopást, meghaladó 

értékcsökkenést okoz, nem végezhet, vagy végeztethet. 
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IV. Bérbeadó jogai és kötelezettségei 

8. Bérbeadó jótáll és szavatol azért, hogy az általa bérbe adott gépjármű a rendeltetésszerű 

használatra műszakilag és jogilag alkalmasak, továbbá szavatol minden olyan hibáért, 

hiányosságért, amelyek a gyártó, a forgalmazó, az üzembe helyező magatartásából, vagy 

mulasztásából erednek. 

9. A bérlet tárgyát képező gépjármű meghibásodása és/vagy szervizelése alatt Bérbeadónak azonos 

vagy magasabb kategóriájú (műszaki felszereltségű) csereautót kell biztosítania Bérlő részére a 

hiba bejelentését követő ... munkanapon belül (Bérbeadó megajánlása szerint). 

Amennyiben a bejelentés 14 óra után történik meg, úgy a bejelentést követő második 

munkanap számít a határidő tekintetében az első munkanapnak.  

V. A bérlet időtartama, megkezdésének határideje 

10. A bérlet időtartama a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónapos határozott 

időtartam, ami Bérlő rendelkezése szerint az eredeti hatály lejártát megelőzően egy alkalommal 

további 2 hónappal meghosszabbítható. A két hónapos hosszabbításról Bérlő a 8 hónap leteltét 

megelőzően legfeljebb 3 munkanappal köteles írásban értesíteni Bérbeadót (opció lehívás).  

11. Bérbeadó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés hatályba 

lépésének napján 9 órakor átadja a bérlet tárgyát képező személygépkocsit a használathoz 

szükséges minden dokumentummal együtt. 

VI. A bérleti díj összege, fizetési feltételek 

12. Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó havonta nettó ...............,-Ft + ÁFA, azaz nettó ......... forint 

plusz áfa bérleti díjra jogosult. Tört hónap esetén a bérleti díj mértéke időarányosan kerül 

meghatározásra. A bérleti díj tartalmazza a melléklet szerinti flottaszolgáltatásokat is. A jelen 

szerződés 2. számú melléklete tartalmazza a bérleti díj részletezését.  

13. Bérlő Bérbeadónak a bérleti díjat a tárgyhónapot követően, a teljesítés igazolás kiállításától 

számított 15 (tizenöt) napon belül benyújtott számla ellenében a Bérbeadó jelen szerződésben 

megjelölt bankszámlájára, a számla átvételétől számított 30 (harminc) napon belül köteles 

megfizetni. 

14. A jelen szerződésben meghatározott tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetét a KÖFOP-

3.2.10-16-2016-00001 (20%), a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 (10%), a KÖFOP-1.0.0-

VEKOP-15-2016-00038 (15%) és a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 (5%) támogatási 

szerződés és hazai forrás (50%) biztosítja, ezért annak teljesítése során a vonatkozó hazai és a 

közvetlenül hatályos EU jogszabályok rendelkezéseinek a Bérbeadó aláveti magát. Bérbeadó 

tudomásul veszi továbbá, hogy a projekt lezárásának időtartamig köteles helyt állni a szerződéssel 

kapcsolatos – Bérbeadónak, vagy alvállalkozóinak felróható okból bekövetkező visszafizetési 

kötelezettségekért. 

15. Ajánlatkérő a szerződés értékét uniós és hazai forrásból utófinanszírozással fizeti.  

16. A számlának meg kell felelnie a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak, továbbá Bérbeadó 

köteles a számlán feltüntetni jelen szerződés számát, köteles továbbá a számlát a projekt(ek)re 

utalással kiállítani. A számla benyújtásának feltétele a Bérlő által kiállított és aláírt teljesítés 
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igazolás csatolása. A számla jogszabályi feltételeknek nem megfelelő kiállítása esetén Bérlő a 

számlát jogosult a Bérlő részére visszaküldeni. 

17. A bérleti díj fedezi a Bérbeadónak a szolgáltatások hibátlan és teljes körű teljesítéséhez szükséges 

valamennyi költséget és kiadást, ennek megfelelően a Bérbeadó nem jogosult a bérleti díjon felül 

egyéb díj, költség, kiadás követelésére.  

18. Bérlő késedelmes fizetése esetén Bérbeadó késedelmi kamatra jogosult. A késedelmi kamat 

mértéke tekintetében a Ptk. szabályai irányadók. 

VII. A felek együttműködése 

19. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan 

megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően 

időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, 

hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással 

lehet. 

20. Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy Bérlőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a 

jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, 

felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul, valamint abban az esetben is, ha 

cégében jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozás, illetőleg 

jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy 

beolvadásra kerül sor. 

21. Felek által a kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

- Bérlő részéről: 

Név: Kis József 

Tel: 06-30-779-4037 

E-mail: jozsef.kis@lechnerkozpont.hu 

- Bérbeadó részéről: 

Név: ... 

Tel: ... 

E-mail:..... 

22. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a Felek haladéktalanul tájékoztatják 

egymást. 

23. A szerződő fél kapcsolattartója részéről megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig 

hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik 

félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat. 

VIII. Felelősség a teljesítésért 

24. Bérbeadó hibásan teljesít, amennyiben szerződéses kötelezettségét nem teljesíti, nem 

határidőben teljesíti, hiányosan, nem a megfelelő minőségben teljesít, vagy egyéb módon 

megszegi a szerződésben, annak mellékleteiben foglalt feltételeket vagy határidőket. 

25. Bérbeadó késedelmes teljesítése (nem határidőben történő átadás) és hibás teljesítése esetén 

Bérlő, a szerződésszegésből adódó egyéb kárigénytől független a gépjármű havi nettó bérleti díj 

3 %-ának megfelelő kötbérre jogosult naptári naponként, de legfeljebb a teljes havi nettó bérleti 

díj 30 %-a. 
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26. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy Bérlő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, 

illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.  

IX. A szerződés megszűnése 

27. Jelen szerződés megszűnik a határozott időtartam lejártával. 

28. Felek jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Az erről szóló 

megegyezést kizárólag írásban köthetik, és a felek együttes aláírásával érvényes. Ebben az 

esetben a Bérlő köteles a már teljesített szolgáltatásokat a Bérbeadó részére megfizetni. 

29. Felek jogosultak a jelen szerződést rendes felmondással, a másik félhez intézett egyoldalú 

jognyilatkozattal, indoklás nélkül, írásban 30 napos felmondási határidővel felmondani. 

30. Amennyiben valamelyik szerződő fél a jelen szerződésben foglaltakat súlyosan megszegi, úgy 

azonnali hatályú felmondásnak van helye. 

31. A Bérlő 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) a Bérbeadó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Bérbeadó 

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. 

 

32. A Bérlő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 

szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési 

eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

33. A Bérbeadó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Bérbeadóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Bérbeadó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

X. Adatvédelem 

34. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 

törvény alapján az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. 

(XII.30.) Korm. rendelet szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrizheti.  

 

Az EU támogatású projektek esetén a Közreműködő Szervezet, az Irányító Hatóság, és egyéb hazai 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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és nemzetközi ellenőrző szervek (pl. EUTAF, EU Bizottság) által indított ellenőrzéseket Szolgáltató 

tűrni, és közreműködésével, adatszolgáltatásával elősegíteni köteles. 

XI. Jogviták rendezése 

35. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton, tárgyalások 

útján kívánják rendezni, és csak akkor fordulnak bírósághoz, amennyiben a tárgyalásos rendezés 

nem vezet eredményre. 

36. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő valamennyi perben alávetik 

magukat a Bérlő székhelye szerinti bíróság illetékességének. 

XII. Egyéb rendelkezések 

37. A Bérbeadó alvállalkozó igénybevételére a Kbt. valamint a Közbeszerzési Dokumentáció, illetve a 

Bárbeadónak a jelen szerződés Preambulumában meghatározott közbeszerzési eljáráshoz 

benyújtott ajánlata szerint jogosult.  

38. Jelen szerződés feltételei kizárólag a Kbt. 141. §-ával meghatározott esetben módosíthatóak. Nem 

minősül a jelen szerződés módosításának a Felek cégadataiban, bankszámlaszámában, a 

kapcsolattartók adataiban bekövetkező változások, azonban a Felek kötelesek haladéktalanul 

írásban tájékoztatni egymást ezen változásokról. 

39. A Bérbeadó kijelenti, hogy: 

• nem fizet, illetve számol el jelen 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 a Bérbeadó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak; 

• jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Bérlő számára 

megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Bérlőt haladéktalanul 

értesíti. 

40. Bérbeadó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Bérlő 

számára megismerhetővé teszi és a következő pont szerinti ügyletekről a Bérlőt haladéktalanul 

értesíti. 

41. A Bérlő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Bérbeadóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 

fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 

b) a Bérbeadó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

42. Bérbeadó ezúton nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

43. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 

alapján az Állami Számvevőszék, míg a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 

30.) Korm. rendelet szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá a 

projekttel/támogatásokkal összefüggésben ellenőrzésre jogosult egyéb hazai és nemzetközi (EU-
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s) szervezet(ek) jelen Szerződés vonatkozásában ellenőrzést végezhetnek. Bérbeadó az 

ellenőrzést elősegíteni, illetőleg tűrni köteles. 

44. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, 

valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

45. Jelen szerződés az aláírást követő napon lép hatályba. 

Jelen megállapodást a Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Műszaki leírás  

2. sz. melléklet: Bérleti díj részletezése  

Budapest, ……. 

 _____________________________ _____________________________ 
 Bérbeadó  Bérlő 
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4. KÖTET 

AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

1. sz. melléklet 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN 

 

 Oldalszám 

Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet);  

Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján (2.1. sz./2.2. sz. melléklet)  

Ajánlati nyilatkozat a a Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bekezdése és a Kbt. 65. § (7) bekezdése 

alapján (3/A-3/C.sz. melléklet) 
 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 

vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt – adott esetben 

 

Nyilatkozat Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 

(Ajánlattevő vonatkozásában) (4/A. sz. melléklet) 
 

Nyilatkozat Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 

(alkalmasságot igazoló szervezet) (4/B. sz. melléklet) 
 

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan az alvállalkozók kapcsán (4/C. 

sz. melléklet).  
 

Ajánlattevő jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró 
képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája. Egyéni vállalkozó esetében 

Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, 

amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására. 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult 

személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (5. sz. 

melléklet) 

 

Konzorciumi megállapodás (közös ajánlattétel esetén)   

Nyilatkozat változásbejegyzésről (6. sz. melléklet)  

Árrészletező (8. sz. melléklet)  

Szakmai ajánlat: a bérlet tárgyát képező személygépkocsi valamint a flottaszolgáltatás 

bemutatása 
 

ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) 
Önálló 

mellékletben  

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT 

ESETBEN) 
 

+ az ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült CD-re 

vagy DVD-re írt 1 db elektronikus példányát! 
 

 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az 

adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
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TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT BENYÚJTANDÓ 

IRATOK VONATKOZÁSÁBAN 

 

MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT 

NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

Az M1. alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolása (7. sz. melléklet)  

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT 

ESETBEN) 

 

+ csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült CD-re vagy DVD-

re írt 1 db elektronikus példányát! 
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2.1. sz. melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

(önálló ajánlattétel esetén) 

1. Ajánlattevő 

Név:   

Székhely:   

Telefon:   Fax:   

E-mail:   

Adószám: 

 

2. Ajánlattétel tárgya: „Személygépkocsi bérlése flottaszolgáltatással” 

3. Ajánlat: 

 Részszempont Megajánlás 

1 Bérleti díj (nettó Ft/hó) nettó … forint/hó 

2 
Meghibásodás esetén csereautó biztosításának határideje (min. 1, max 5 

munkanap) 
… munkanap 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 
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2.2. sz. melléklet 

FELOLVASÓLAP 

(közös ajánlattétel esetén) 

1. Ajánlattevői konzorcium 

Név:   

Székhely:   

Telefon:   Fax:   

E-mail:  

Adószám:  

Tagok adatai (név, székhely, adószám):   

  

Tagok adatai (név, székhely, adószám):   

 

2. Ajánlattétel tárgya: „Személygépkocsi bérlése flottaszolgáltatással” 

 

3. Ajánlat: 

 

 Részszempont Megajánlás 

1 Bérleti díj (nettó Ft/hó) nettó … forint/hó 

2 
Meghibásodás esetén csereautó biztosításának határideje (min. 1, max 5 

munkanap) 
… munkanap 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 
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3/A sz. melléklet 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT1 

 

 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 

________________________________ (székhely:__________________________________) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott2 képviselője a „Személygépkocsi bérlése 
flottaszolgáltatással” tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi 

nyilatkozatot teszem. 

 

I. 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - általunk 

teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik. 

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket 

maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon megadott ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy 
ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig 

fenntartjuk. 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet 

megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

  

                                                 
1Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként. 
2 Kérjük aláhúzással jelölni! 
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3/B sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (4) és (6) bekezdése alapján  

 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 

________________________________ (székhely:__________________________________) 

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott3 képviselője a „Személygépkocsi bérlése 
flottaszolgáltatással” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom az 

általam igénybe venni kívánt alvállalkozókról. 

I. 

Nyilatkozom, hogy nem kívánok alvállalkozót igénybe venni4.  

 

vagy 

 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján5, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban 

meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe6: 

A közbeszerzés azon része/részei, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót fog 

igénybe venni 

 

 

 

II. 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján7, hogy a szerződés teljesítéséhez az I. pontban 
meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat veszem 

igénybe:  

Alvállalkozó neve, címe, adószáma 

A közbeszerzés azon 

része/részei, amelynek 

teljesítését az alvállalkozó 

fogja végezni 

  

  

 

III. 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk  

                                                 
3 Kérjük aláhúzással jelölni! 
4 Amennyiben releváns, kérjük aláhúzni! Egyebekben törölhető. 
5Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, 
több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek 
teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni. 
6 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
7 Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont:Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, 
több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és 
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
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 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 

szerint ……………………………………-vállalkozásnak8 minősül /  

 nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya 

alá9. 

IV. 

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattal benyújtott elektronikus másolati példány az ajánlat papír alapú 

példányával mindenben megegyezik. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

                                                 
8 mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály 
rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni. 
9 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 
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3/C. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a kapacitást nyújtó szervezetekről 

 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 

________________________________ (székhely:__________________________________) 

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott10 képviselője a „Személygépkocsi bérlése 
flottaszolgáltatással” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során a Kbt. 65. § (7) bekezdése 

alapján11nyilatkozom, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez az alábbi 

szervezet(ek) kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni. 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

(név, cím, adószám) 

Az alkalmassági feltétel12, 

amelynek igazolásához a 
kapacitást nyújtó szervezet 

erőforrására támaszkodik  

(a felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölése) 

  

  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

                                                 
10 Kérjük aláhúzással jelölni! 
11 Kbt. 65. § (7): Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet 

vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben 

az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az 

eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, 

amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is 

támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével 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. 
12 Kbt. 65. § (8): Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

Kbt. 65. § (9): A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre 

állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény 

teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet 

valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (1) 

bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet 

valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel 

rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell 

alátámasztania. 
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4/A. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 

(ajánlattevő) 

 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 

________________________________ (székhely:__________________________________) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott13 képviselője a „Személygépkocsi bérlése 
flottaszolgáltatással” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban 

I.  

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet önállóan / alkalmasság igazolására igénybe vett más 
szervezet kapacitásaira támaszkodva14 megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott  

alkalmassági követelményeknek. 

Amennyiben ajánlatkérő felhív az alkalmassági követelmények tekintetében a felhívásban előírt 
igazolások benyújtására, úgy azt a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglalt megfelelő határidőn belül 

teljesítem.  
 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben az eljárásban előírt adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatok (a továbbiakban: hamis 
adat), illetve hamis  adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes  

igazolásként benyújtott nyilatkozatom ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat 
érintő igazolási kötelezettségemnek (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), akkor ajánlatkérő a Kbt. 

62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti hamis adatközlésre vonatkozó kizáró ok fennállását fogja 

megállapítani, amely alapján az ajánlat érvénytelensége is megállapításra kerül a Kbt. 73. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján. 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt. 165. § (8) bekezdés a) pontja szerint a 

Közbeszerzési Döntőbizottság a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján a jogsértés megállapítása mellett 
köteles az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más szervezetet vagy 

személyt - a Kbt. 165. § (11) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - fél évtől három évig terjedő 

időszakra eltiltani a közbeszerzési eljárásban való részvételtől, ha az a közbeszerzési eljárás során, illetve 
közbeszerzési eljárással kapcsolatban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett és a 

kizárásnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feltételei fennállnak. 

II.  

Alulírott ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy 

cégemet15 

▫ szabályozott tőzsdén jegyzik 

▫ szabályozott tőzsdén nem jegyzik. 

Amennyiben ajánlattevőt szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy16 

▫ az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint 

definiált valamennyi tényleges tulajdonosról17: 

                                                 
13 Kérjük aláhúzással jelölni! 
14 Kérjük aláhúzással jelölni! 
15 Megfelelő válasz jelölendő! 
16 Megfelelő válasz jelölendő! 
17 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja 
szerint tényleges tulajdonos: 
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a tényleges tulajdonos neve: ____________________, állandó lakóhelye: 

____________________18 

▫ nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonos nincs. 

 

III. 

 

Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjában 
meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a 
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a 
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges 
irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi 
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) 
bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
d) alapítványok esetében az a természetes személy, 
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 
meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt 
százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, 
18 Szükség esetén bővíthető! 
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 4/B. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 

(alkalmasságot igazoló szervezet) 

 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ (székhely:__________________________________) 

alkalmasság igazolására igénybe vett más gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott19 
képviselője a „Személygépkocsi bérlése flottaszolgáltatással” tárgyban indított közbeszerzési 

eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem az általam igazolni kívánt alkalmassági követelmények 

tekintetében, az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozóan. 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által 

meghatározott  alkalmassági követelményeknek, amelyek vonatkozásában az ajánlattevő részére 
kapacitást nyújtunk, így amennyiben ajánlatkérő felhívja az az alkalmassági követelmények tekintetében 

a felhívásban előírt igazolások benyújtására, úgy azt az ajánlatkérő által meghatározott határidőn belül 

ajánlattevő közreműködésével teljesítem. 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben az eljárásban előírt adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatok (a továbbiakban: hamis 
adat), illetve hamis  adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes  

igazolásként benyújtott nyilatkozatom ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat 
érintő igazolási kötelezettségemnek (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), akkor ajánlatkérő a Kbt. 

62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti hamis adatközlésre vonatkozó kizáró ok fennállását fogja 
megállapítani, amely alapján az ajánlat érvénytelensége is megállapításra kerül a Kbt. 73. § (1) bekezdés 

c) pontja alapján. 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt. 165. § (8) bekezdés a) pontja szerint a 

Közbeszerzési Döntőbizottság a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján a jogsértés megállapítása mellett 
köteles az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más szervezetet vagy 

személyt - a Kbt. 165. § (11) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - fél évtől három évig terjedő 

időszakra eltiltani a közbeszerzési eljárásban való részvételtől, ha az a közbeszerzési eljárás során, illetve 
közbeszerzési eljárással kapcsolatban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett és a 

kizárásnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feltételei fennállnak. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

  

                                                 
19 Kérjük aláhúzással jelölni! 
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4/C. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásáról 

 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 

________________________________ (székhely:__________________________________) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott20 képviselője a „Személygépkocsi bérlése 
flottaszolgáltatással” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom az 

általam igénybe venni kívánt alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásáról. 

 

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) 
m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat és nem vesz igénybe 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alkalmasságot 

igazoló szervezetet. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                 
20 Kérjük aláhúzással jelölni! 
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5. számú melléklet 

 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ 

(székhely: ______________________________) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására 

igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom 
____________________ (szig.z.: __________; szül.: __________; an.: __________; lakcím: 

______________________________), hogy a Lechner Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő által 
„Személygépkocsi bérlése flottaszolgáltatással” tárgyban készített ajánlatunkat aláírásával lássa 

el. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ______________________________ ______________________________ 

 (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 

 képviselőjének aláírása) 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 
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6. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat változásbejegyzésről 

 

 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 

________________________________ (székhely:__________________________________) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott21 képviselője a „Személygépkocsi bérlése 
flottaszolgáltatással” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom a 

változásbejegyzés vonatkozásában 

 

Nyilatkozom, hogy nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás22 

 

Vagy 

 

Nyilatkozom, hogy változásbejegyzési eljárás van folyamatban23 

 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.  

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

 

                                                 
21 Kérjük aláhúzással jelölni! 
22 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
23 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
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7. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást 
megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év referenciáiról24 

 

 
Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. 

(székhely:………………………………………) ajánlattevő/az alkalmasság igazolására igénybe vett más 
szervezet25 cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője26 a „Személygépkocsi bérlése 
flottaszolgáltatással” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az 
általam képviselt szervezet az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben az 

alábbi közbeszerzés tárgya szerinti szállításokat teljesítette: 

 
 

 

a szerződést kötő, 

referenciát adó másik fél 
adatai (név és cím) 

teljesítés 
ideje 

(kezdés és 

befejezési 
dátum, 

év/hónap/nap 
pontossággal 

megadva) 

a szállítás tárgya és 

mennyisége olyan 

részletességgel, hogy abból az 
alkalmassági követelménynek 

való megfelelés 
megállapítható legyen  

A teljesítés az 

előírásoknak és a 

szerződésnek 
megfelelően 

történt? 
(Igen / Nem) 

    

    

    

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

                                                 
24 (az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi 

figyelembe) 
25A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
26Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
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8. sz. melléklet 

ÁRRÉSZLETEZŐ 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 

________________________________ (székhely:__________________________________) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott27 képviselője a „Személygépkocsi bérlése 
flottaszolgáltatással” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során a felolvasólapon megadott bérleti 

díj az alábbi személygépkocsikra vonatkozik28: 
 

Kivitel 
(középkategóriás 

kombi vagy 

középkategóriás 
sedan) 

Megajánlott 
személygépkocsi 

gyártmánya, típusa, 

modell pontos 
megjelölése 

Nettó havi 

bérleti díj 

egységár (Ft) 

mennyisé
g (db) 

Nettó havi 

bérleti díj 

összesen (Ft)29 

     

Összesen30:  

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

  

                                                 
27 Kérjük aláhúzással jelölni! 
28 A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető. 

29 Havi bérleti díj * mennyiség 
30 A felovlasólapon feltüntetendő egyösszegű ajánlati ár.  
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5. KÖTET 

 MŰSZAKI LEÍRÁS  

 

5 db középkategóriás kombi kivitelű személygépkocsi az alábbi műszaki tartalommal: 
 

- Szín: Hivatali használatra (Grafit Szürke/Fekete/Kékes szürke) 

- Minimum 1300 cm3  
- Teljesítmény legalább: 140 LE 

- Üzemanyag:  benzines 
- Kombi kivitel 

- Csomagtér: nagyobb vagy egyenlő 300 liter 
- Hosszúság: nagyobb vagy egyenlő 4000 mm 

- Magasság: kisebb vagy egyenlő 1550 mm 

- Tengelytáv: nagyobb vagy egyenlő, mint 2500 mm 
- Érintőképernyős, színes kijelző (col: 6,2-tól) 

 

5 db középkategóriás sedan kivitelű személygépkocsi az alábbi műszaki tartalommal: 
 

- Szín: Hivatali használatra (Grafit Szürke/Fekete/Kékes szürke) 

- Minimum 1300 cm3  
- Teljesítmény legalább: 140 LE 

- Üzemanyag:  benzines 
- Sedan kivitel 

- Csomagtér: nagyobb vagy egyenlő 300 liter 
- Hosszúság: nagyobb vagy egyenlő 4000 mm 

- Magasság: kisebb vagy egyenlő 1550 mm 

- Tengelytáv: nagyobb vagy egyenlő, mint 2500 mm 
- Érintőképernyős, színes kijelző (col: 6,2-tól) 

 
Az összes személygépkocsira vonatkozó elvárás: 

 

- 2017.01.01. után gyártott 
- 5 fő szállítására alkalmas  

- Elektronikus Stabilitás  
- Vezető és utas oldali légzsák, oldallégzsákok  

- Fűthető első ülések 

- Telefonkihangosító 
- B kategóriás jogosítvánnyal vezethető 

- Téli-nyári gumi garnitúra (nem 4 évszakos gumi) 
- Klíma berendezés 

- Kormányoszlop – magasságban és mélységben állítható 
- Távirányítós Központi zár  

- Manuális váltó maximum 6 sebességes 

- Nappali menetjelző fény 
- Sebességtartó automatika 

- Szervokormány 
- Parkoló radar (minimum hátsó) 

- Gépjárművek legyenek ellátva GPS nyomkövető rendszer 

- A gépjárművek rendelkezzenek a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes általános 
forgalomba helyezési engedéllyel, valamint magyar nyelvű kezelési utasítással 

 
Ajánlatkérő előírja, hogy a személygépkocsinak meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 



40 

 

12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - 

követelményeknek. 
 

Az összes személygépkocsira vonatkozó flottaszolgáltatás elvárás: 
 

- A bérleti idő alatt Magyarországra valamennyi fizetős útjára érvényes  autópálya matrica  

- Futott kilométerek alapján gyártó által előírt illetve ajánlott szervizek 
- Meghibásodás és szervizelés alatt azonos vagy magasabb kategóriájú csereautó biztosítása 

- KGFB, Casco  biztosítás (10%-os, de minimum 60.000.-Ft-os önrésszel) 
- Hatályos rendelkezések szerinti adók és járulékok 

- Kötelező felszerelések, KRESZ tartozékok 
- A bérleti díjban meghatározott elszámolású futásteljesítmény-korlát ( gépjárművenként 

átlagosan havi  3.000 Km) A futásteljesítmény elszámolása a bérleti időszak végén az összes 

gépjárműre számolva nem lehet  több 300.000 kilométernél.. 
 

Bérleti időszak : 
 

- A szerződés hatálybalépésétől számított 8 hónapos fix időszak (előreláthatólag szerződés 

kezdete 2018.03.23-tól) 

és opciósan további 1-1 hónap maximum 2 hónap az ajánlatkérő írásbeli tájékoztatása/lehívása 

alapján. 
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