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I.  ALAPVET Ő INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEV ŐK 
RÉSZÉRE 

1. Általános rendelkezések 

A Békés Megyei Kormányhivatal (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.)  (továbbiakban: Ajánlatkérő), 
mint ajánlatkérő „A Békés Megyei Kormányhivatal által üzemeltett gépjárművek javítása, 
karbantartása” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 
Harmadik Rész, 113. § szerint közbeszerzési eljárást indít. 

Ajánlatkérő a Kbt. 113. § rendelkezései szerint jár el a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó 
szabályainak figyelembevételével. 

Jelen dokumentáció az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódik. 

A megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési 
dokumentumok rendelkezésre bocsátásával – úgymint műszaki leírás, szerződéses feltételek, az ajánlat 
elkészítéséhez szükséges információkról szóló tájékoztatás, valamint az igazolások, nyilatkozatok 
jegyzéke, valamint ajánlott igazolás- és nyilatkozat minták – Ajánlatkérő célja, hogy a Kbt. 
alapelveinek, céljainak és rendelkezéseinek legmesszemenőbb mértékig történő biztosításával 
elősegítse Ajánlattevők részére a sikeres ajánlattétel lehetőségét.  
 
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők szíves figyelmét arra, hogy a Kbt. 2. § (7) bekezdésére 
tekintettel a Kbt-ben meghatározott szabályoktól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben a Kbt. azt 
kifejezetten megengedi. 

Ajánlattevők az eljárást megindító felhívásban, és egyéb közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott követelményeknek megfelelően, valamint a releváns jogszabályi feltételek 
figyelembevételével kötelesek elkészíteni, illetve benyújtani az ajánlataikat.  
A Kbt. rendelkezéseinek, valamint a végrehajtását szolgáló és kiegészítő Kormány rendeletek 
szabályainak alapos ismerete elengedhetetlen az érvényes ajánlat összeállítása és benyújtása 
szempontjából, így Ajánlatkérő felhívja a figyelmet azok áttanulmányozására is. 

Ajánlatkér ő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás lebonyolítására a Kbt. 40. § (1) bekezdés 
alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszer 
(https://ekr.gov.hu) – továbbiakban EKR - igénybevételével kerül lebonyolításra. Az EKR 
használatával kapcsolatos útmutató elérhető a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve 
http://nekszt.hu/tamogatas/ web helyeken, amelyek alapos áttanulmányozására Ajánlatkérő 
kiemelten felhívja Ajánlattevők figyelmét a megfelelő ajánlattétel érdekében. 

Ajánlatkér ő felhívja a figyelmet, hogy a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés 
rendelkezése alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha 
az EKR rendeletből más nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben történik.  

Az Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan az eljárást megindító 
felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumban (Dokumentáció) előírt formában és tartalommal 
dolgozzák ki, figyelemmel természetesen a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek, különösen a 
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, továbbá az 
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályaira 
is. A felhívástól, vagy a közbeszerzési dokumentumoktól való eltérés az ajánlat érvénytelenségét 
vonhatja maga után. 

Jelen Dokumentáció nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító felhívásban foglaltakat, a 
Dokumentáció az eljárást megindító felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az eljárást megindító 
felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok között eltérés adódik, az eljárást megindító felhívás 
a mértékadó. 
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2. A dokumentációban használt fogalmak 
 

- Közbeszerzési dokumentáció (Dokumentáció): A közbeszerzési eljárás feltételeit és 
lebonyolítását ismertető jelen dokumentáció. 

- Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a 
közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési 
eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében 
hivatkozik, így különösen az eljárást meghirdető hirdetmény, az eljárást meghirdető 
felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő 
tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó 
dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés 

- Ajánlat: Ajánlattevő által benyújtandó írásbeli dokumentum. 
- Ajánlatkér ő: Békés Megyei Kormányhivatal (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 
- Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes 

joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve 
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását 
kínálja. 

- Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt 
be. 

- Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, 
kivéve: 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,  
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 
alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

- EKR:  a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszer 
(https://ekr.gov.hu) 

- Közbeszerzési Törvény: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 
továbbiakban Kbt.  

- EKR rendelet (vagy EKR KR): az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 
 

3. Az ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége 
 
Ajánlatkérő neve: Békés Megyei Kormányhivatal   
Ajánlatkérő címe:  5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.  
 
Az ajánlatkérő képviseletében eljár, és a kapcsolattartást végzi: 
Név: dr. Bódi Beáta  

Telefonszáma:  +36 30/5943261;  

Telefaxszáma:  +36 66/622041 

E-mail címe:  bodi.beata@bekes.gov.hu   
 

4. Közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus 
úton közvetlenül, korlátlanul, és teljes körűen, térítésmentesen bocsátja a gazdasági szereplők 
rendelkezésére az ajánlati felhívás közzétételének napjától az EKR rendszerben. 
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5. A közbeszerzés tárgya és mennyisége 
 
5.1. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):  

Fő tárgy: 50112000-3  

További tárgyak: 50112110-7, 50112120-0, 50112200-5 

5.2. Közbeszerzés mennyisége: 

Békés Megyei Kormányhivatal üzemeltetésében lévő összesen 110 db autó javítása, 
karbantartása az alábbiak szerint: 

 

MÁRKA DARAB 
Citroen 2 
Dacia 6 
Ford 4 
Iveco 1 
KIA 2 

Mercedes 1 
Opel 31 

Renault 2 
Skoda 13 
Suzuki 23 
Toyota 2 

Volkswagen 14 

LADA Niva 4 

Lakókocsi (Bürstner) 1 

Pótkocsi 4 

Összesen 110 
 
5.3.  A gépjárművek részletes adatai a „Műszaki leírás és mennyiségi meghatározás” résznél található. 

5.4. Nyertes ajánlattevőnek békéscsabai telephellyel kell rendelkeznie. 

5.5. Ajánlatkérő az alábbi feladatok elvégzésének figyelembe vételével kéri az ajánlati árak 
tételenkénti meghatározását valamennyi rész vonatkozásában: 

→ Gépjárműszerelői tevékenység 
→ Karosszériajavító tevékenység 
→ Gépjármű villamossági 

tevékenység 
 

5.6. Nyertes ajánlattevő a javításra átvett gépjárművek esetében térítés nélkül vállalja a hibafeltárást, 
menetbiztonsági átellenőrzést, így különösen gumiellenőrzést, fényszóró beállítást, fagyálló 
fokolást, akkumulátor, világítás, folyadékszint átvizsgálást, klímaellenőrzést. 

5.7. Hatósági díjas szolgáltatás (műszaki vizsgáztatás) tekintetében a Vállalkozó az általa történő 
felkészítés esetén a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, 
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 
tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI.29.) 
GKM rendeletben meghatározott árszabás szerint vállalja a szolgáltatást, az átvizsgálásért külön 
díjat nem számít fel. 

5.8. A szükséges javítási, karbantartási igényeit az Ajánlatkérő előzetesen be kell tudja jelenteni és a 
gépjárművet az Ajánlattevőnek le kell tudja adni a javítás helyszínén. 
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5.9. A Vállalkozó a gépjármű átvizsgálása után ár és határidő kalkulációt szükséges végezzen, melyet 
írásban kell megküldenie az Ajánlatkérőnek, és az Ajánlatkérő általi írásbeli jóváhagyást 
(megrendelést) követően kell megkezdenie a munkát és a szükséges munkálatok elvégzését. 

5.10. Az Ajánlatkérő képviseletében eljáró személy részére biztosítania kell az Ajánlattevőnek, hogy a 
megkezdett munkát részfolyamatában is ellenőrizni tudja a javítás helyszínén. 

5.11. Az Ajánlattevő a javítási munkákról minden alkalommal, rendszám szerint állítja ki a 
munkalapot, mely tartalmazza tételesen az elvégzett munkát és annak díját, tételesen a felhasznált 
anyagokat és azok árát, a kilométeróra állását, a szervizbe kerülés és a munka befejezésének 
dátumát. 

5.12. A Felek megbízottai által kölcsönösen aláírt munkalap igazolja a munka teljes értékű elvégzését. 
Igazolt munkalap hiányában a javítás, karbantartás költségének térítése nem engedélyezhető.  

5.13. A gépjárművek, javítása esetén a bontott alkatrészeket az Ajánlattevő az Ajánlatkérőnek be kell 
mutassa, majd egy cikklista átadását követően gondoskodnia kell a megsemmisítésükről. 
Amennyiben a bontott alkatrészek egyben veszélyes hulladéknak is minősülnek, Ajánlattevő 
köteles gondoskodni azok hatályos jogszabályok szerinti elszállításáról, ártalmatlanításáról, 
valamint mindezek megtörténtét Ajánlatkérő felé negyedévente igazolni.  

5.14. A meghibásodott, balesetet szenvedett gépkocsi javítást a szerviz lehetőség szerint – a szerviz 
nyitva tartásának figyelembe vételével – azonnal meg kell kezdje, és normaidőn belül – melyről 
az Ajánlattevőt értesíti – azt be is fejezi.  

5.15. Biztosítási esemény során Ajánlattevő díjmentesen vállalja a kár ügyintézését. Az ügyintézéshez 
Ajánlatkérő eseti meghatalmazást kell készítsen Ajánlattevő részére. 
A biztosítási események során a kárügyintézésre az alábbiak vonatkoznak: 

 - Az Ajánlattevőnek segítenie kell a gépjárműhasználónak a káreseményhez szükséges 
adatlapok kitöltését, átvenni és ellenőrzi a káranyagot. 

 - Az Ajánlattevőnek be kell jelentenie a kárszemle igényt a biztosító társaság részére 
helyszíni kárfelvétel céljából és a kárfelvételi jegyzőkönyvet meg kell küldenie az 
Ajánlatkérő részére.   
- Az Ajánlattevő árajánlatot kell készítsen az Ajánlatkérő részére a várható javítás 
költségéről a vállalási határidővel kiegészítve. 
- Az Ajánlattevőnek be kell adja a káranyagot az érintett biztosító társaság részére és 
teljes körű ügyintézést kell folytatnia.  

   - Ajánlattevőnek jeleznie kell az Ajánlatkérő részre, amennyiben a kárszemle 
bármilyen oknál fogva a gépjármű átadását követő 2 munkanapon belül nem történik 
meg, illetve jeleznie kell minden olyan körülményt, amely a javítást vagy a 
kárügyintézést hátráltatja. 

5.16. Ajánlattevő a munkára (munkanemre) érvényes szabvány- és technológiai előírásoknak, valamint 
a magyar szabványnak megfelelő teljesítésre köteles. 

5.17. A munkavégzés céljából átvett gépjárművekért Ajánlattevő teljes körű felelősséget kell vállaljon. 
 

6. Kiegészítő tájékoztatás 
 

6.1. Az ajánlattételi időszak alatt gazdasági szereplők az eljárást megindító felhívással és az egyéb 
közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban kizárólag írásban kérhetnek kiegészítő 
tájékoztatást Ajánlatkérőtől.  

6.2. Kiegészítő tájékoztatás iránti kéréseket a gazdasági szereplőknek az EKR-en keresztül kell 
benyújtani. 

6.3. Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy, amennyiben kiegészítő tájékoztatás iránti 
kérelmüket külön dokumentumként csatolják az EKR-ben, úgy – a könnyebb 
feldolgozhatóság érdekében - minden esetben szerkeszthető MS Word (.doc/.docx) 
formátumban is szíveskedjenek benyújtani. 
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6.4.  Ajánlatkérő az EKR rendszer útján adja meg a kiegészítő tájékoztatást (a kiegészítő tájékoztatás 
teljes tartalmát a gazdasági szereplők számára hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben). 
Az ajánlatkérő által nyújtott kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentumok részévé 
válnak.  

6.5. A gazdasági szereplő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések határidőben 
érkezzenek az ajánlatkérőhöz, és gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül 
a kiegészítő tájékoztatás(ok) időben, az arra jogosulthoz kerüljön. 

6.6. Az ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem az EKR informatikai rendszeren 
keresztül történő kapcsolattartási formát. 

 
7. Az ajánlat benyújtásának módja és formai követelményei 
 

7.1. Az ajánlatokat az EKR informatikai rendszeren keresztül kell benyújtani. 

7.2. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan 
beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 

7.3. 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 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 – az EKR rendelet 10. § (4) 
bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. 

7.4. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján 
kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll 
rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven 
történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot 
csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, 
azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni. 

7.5. Az EKR rendelet 11. § (1) bekezdés rendelkezésének megfelelően Ajánlatkérő a közbeszerzési 
dokumentumok között elektronikus űrlapként bocsátja rendelkezésre a felolvasólap mintáját, 
amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként 
kitölteni . 

7.6. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara 
által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon 
hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír 
alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett 
nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel. 

 

7.7. Az EKR rendelet 10. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, 
amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen 
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként 
feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat 
követelményeinek. 

7.8. Az EKR rendelet 5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben csatolt 
formában benyújtandó elektronikus dokumentumokat PDF fájlformátumban  kell benyújtani.  
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A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható, mely a mindenki számára, 
ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. 

7.9. Az EKR rendelet 11. § (2) bekezdés alapján amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt 
dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési dokumentumokban 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. 

7.10. Az EKR rendelet 11. § (3) bekezdés alapján amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt 
dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban 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 - 
ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik - 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. 

7.11. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó 
dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 

7.12. Az EKR rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplőnek nem kell ismételten 
benyújtania – de benyújthatja - a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében olyan 
igazolást, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési 
eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben ugyanakkor a 
gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást 
kéri figyelembe venni a bírálat során.  

 Az ajánlatkérő ez esetben attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás 
megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi 
követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési 
eljárásban való felhasználás céljára állították ki. 

7.13. Az EKR rendelet 13. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat 
tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében a gazdasági szereplő 
képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a 
nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött 
elektronikus űrlapot e vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 

7.14. Az EKR rendelet 13. § (2) bekezdés rendelkezésének megfelelően az EKR-ben elektronikus űrlap 
benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot 
benyújtó gazdasági szereplőnek kell megtennie. 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. 

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 
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elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében 
eljárhat. 

 

8. Az ajánlat összeállítására vonatkozó szabályok 
 

8.1. A gazdasági szereplőknek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie és benyújtania. A közbeszerzési 
dokumentumok rendelkezéseinek nem megfelelően benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.  

8.2. Az eljárást megindító felhívás szerinti, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumban 
előírt igazolások és nyilatkozatok, adatok megadása kötelező! 

8.3. Az igazolásokat és a nyilatkozatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező  minta szerint, 
továbbá a Kbt.-ben, valamint az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerinti 
tartalommal kell benyújtani. A közbeszerzési dokumentumokban valamely nyilatkozatra 
vonatkozóan szereplő nyilatkozatminta alkalmazását – kivéve az elektronikus űrlapként 
rendelkezésre álló nyilatkozatmintákat - az Ajánlatkérő kizárólag ajánlja. 

8.4 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben 
elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot elektronikus űrlap kitöltése útján kell az 
ajánlat részeként megtenni. 
Egyebekben a dokumentumok benyújthatók a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus 
másolata formájában figyelembe véve a Dokumentáció 6. pontjában foglalt előírásokat, valamint 
az EKR rendelet rendelkezéseit is. 

8.5. Az ajánlatban lévő, minden az eljárásban résztvevő gazdasági szereplő által készített 
dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre 
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től 
írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlatban lévő nyilatkozatokat minden esetben cégszerűen kell 
aláírni . Ajánlatkérő névbélyegző használatát nem fogadja el. 
Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat(ok) tekintetében a 7.13. pontban foglaltak 
irányadóak. 
 

8.6. Az ajánlathoz csatolni kell a gazdasági szereplő (ajánlattevő, alvállalkozó) nevében megtett és az 
ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által készített aláírási címpéldányát vagy 
ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját (ld.: 2006. évi V. 
törvény 9. §). Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott 
gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a 
meghatalmazott aláírásával ellátott meghatalmazást és a meghatalmazó(k) közjegyző által 
készített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás 
mintáját (ld.: 2006. évi V. törvény 9. §) kell az ajánlathoz csatolni. 

 
8.7. A Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 

Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot  (ideértve a védett 
ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Ajánlatkérő 
felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR rendelet 11. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a 
gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum 
elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 

Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan 
sérelmet okozna. 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. 
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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 a Kbt. 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 a Kbt. 44. § (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 a Kbt. 44. § (1) 
bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt. 44. § 
(3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

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

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, 
adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta 
be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a 
megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja alapján az ajánlat 
érvénytelen, ha az ajánlattevő  

a) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és 
ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 
b) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

 

9. Az ajánlattétel és az eljárás nyelve 
 

9.1. Az eljárás, kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar 
nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, 
nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett 
csatolandó a magyar fordítás is.  

9.2. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT 
rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés 
szerinti Ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan 
fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletre jogosult személy nyilatkozik, hogy 
az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. 
A fordítás tartalmának a helyességéért az Ajánlattevő a felelős.  

 

10. Ajánlatok elkészítésének alapja, ajánlati ár 
 

10.1. Az ajánlatok elkészítésének alapját a jelen Közbeszerzési dokumentumban foglaltak kell, hogy 
képezzék.  
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10.2.  Az ajánlati árat forintban kell érteni. 

10.3.  Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

10.4. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden a Közbeszerzési 
dokumentumban részletezett valamennyi munkát, utalást, kiegészítést és a szerződés teljesítésével 
kapcsolatos minden költséget, járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. 
VÁM, különböző díjak, illetékek. 

10.5. Az ajánlati árnak tartalmazni kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és 
hasznot is, továbbá mindazon költségeket is, melyek az ajánlat tárgyának teljes körű 
megvalósításához, valamint a közbeszerzési eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai 
szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység ellátásához és a 
szerződésszerű teljesítéshez szükségesek. 

10.6. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme 
is csak ez lehet. 

10.7. Ajánlattevőnek az ajánlati árra és azon felül a minőségi szempontokra vonatkozó ajánlatát a 
Felhívásban megadott módon, a Felolvasólapon kell megtennie.  

10.8. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy hiánypótlás vagy felvilágosítás 
megadása 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, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az 
Ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

 
 

11. Közös ajánlattétel 
 

11.1. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. 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.  

11.2. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési 
eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.  

11.3. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
Minden a Kbt. szerint előírt értesítés, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, 
a felvilágosítás és indoklás kérése esetében az Ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló 
értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 
képviselőnek küldi meg. 

11.4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell közös ajánlattevők közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó és egyetemleges 
felelősségvállalásáról szóló megállapodását (együttműködési megállapodás) legalább az alábbi 
tartalommal:  

∗ a közös ajánlattevők megnevezése,  
∗ a vezető tag (a képviselő) megjelölése azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult 

valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az 
ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, a 
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult 
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vezető tag az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat, 

∗ a képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért,  
∗ a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetése,  
∗ az ellenszolgáltatás tagok közötti megoszlásának ismertetése, valamint külön-külön a közös 

ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés 
megtörténhet, 

∗ valamennyi tag nyilatkozata arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési 
eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért. 

∗ a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve 
bontó feltételtől. 

11.5. Ajánlatkérő előírja, hogy amennyiben a közös ajánlattevők a megállapodást a szerződés 
teljesítése alatt módosítják, arról Ajánlatkérőt kötelesek tájékoztatni. 

11.6. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta 
után változás nem következhet be. 

 

12.  Alvállalkozó bevonása 
 

12.1. Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, 
kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 
alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

12.2. A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nyertes ajánlattevő a szerződés 
megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan 
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt. 

 
13.  Ajánlattevő ajánlatadási felelőssége, ajánlattétel költségei 

 
13.1. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési dokumentumokat a legnagyobb 

körültekintéssel állította össze, azonban az ajánlattevő köteles az ajánlattételhez szükséges 
valamennyi lényeges kötelezettségről, jogról és tényről külön is meggyőződni. Az ajánlatért és 
az abban leírtak formai és tartalmi részeiért teljes mértékben az Ajánlattevő felel. 

13.2. Az ajánlott nyilatkozatmintákat jelen Dokumentáció mellékletei tartalmazzák. Továbbá 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a jelen Dokumentációban szereplő szerződés-tervezet 
alapos áttanulmányozására. 

13.3. Amennyiben a hatályos közbeszerzési jogszabályok és a közbeszerzési dokumentumok 
között eltérés található, akkor a hatályos közbeszerzési jogszabályok rendelkezései 
irányadóak. 

13.4. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 
Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé, vagy 
kötelezetté az előzőekben említett költségekkel kapcsolatban, a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásának eredményétől függetlenül. 
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14. Az ajánlatok visszavonása, módosítása, ajánlati kötöttség 

 
14.1. Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza. 

14.2. Az EKR rendelet 18. § alapján a Kbt. ajánlat módosításáról rendelkező Kbt. 55. § (7) bekezdése 
az EKR-ben lefolytatott eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az 
ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. 

14.3. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van. Az ajánlati kötöttség 
időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap, tekintettel a Kbt. 81. § (11) 
bekezdés szerinti folyamatba épített ellenőrzésre. Ezen időtartam alatt az ajánlatkérő az eljárást 
lezáró döntéséről az ajánlattevő(ke)t értesíti. 

Amennyiben az eljárást lezáró döntést az ajánlatkérő az előbbi időtartamban nem hozza meg, úgy 
az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevő(ke)t ajánlataiknak 
az eredeti határidőtől számított további legfeljebb 60 napig történő fenntartására azzal, hogy 
amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell 
tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben 
valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját 
követően az eljárás további részében az értékelés során az ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni 
[Kbt. 70. § (2)]. 

14.4. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevő(k) részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő, illetőleg amennyiben ilyen ajánlattevő megjelölésre 
került, úgy a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan 
nappal meghosszabbodik [Kbt. 131. § (5)]. 

 

15. Az ajánlatok felbontása 
 

15.1. Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR 
az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. 

15.2. Az EKR rendelet 15. § (5) bekezdésben foglaltak szerint az elektronikusan benyújtott ajánlat 
esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve 
azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az 
ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 
 
16. Az ajánlatok elbírálása  

 

16.1. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok 
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e 
olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.  

16.2. Az ajánlatkérő a bírálat során köteles az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 
71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. 

A fentiek szerinti bírálat alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési 
szempontok szerint értékeli, az eljárást megindító felhívásban, valamint jelen közbeszerzési 
dokumentumban meghatározottak szerint. 

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

17.1. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja szerint értékeli. 

17.2. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok a következők: 
 

Részszempont  Súlyszám 
1. Gépjárműszerelői tevékenység óradíja 
2. Karosszériajavító tevékenység óradíja 
3.Gépjármű villamossági tevékenység 

óradíja  

7 
5 
5 

 
4. Alkatrészek nagykereskedelmi árából 

adott kedvezmény /min. 5 % max. 
30%/ 

5. Vállalkozó saját (és szerződéses 
partnerei) munkájáért vállalt 
garanciája /minimum 6 hónap 
maximum 24 hónap/ 

3 
 
 
2 

 
17.3. Az ajánlati árat az 1-3 bírálati szempontok esetén forintban (HUF) kell megadni. 

17.4. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott 
feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legjobbár-érték arány bírálati szempont alapján bírálja el 
a következők szerint: 

Valamennyi részszempontra adható pontszám 0-től 10-ig terjed. 1-3 bírálati szempontoknál a 
legolcsóbb ár kapja a legmagasabb pontszámot, 4-5 bírálati szempontoknál a legmagasabb %-os 
érték, valamint a legmagasabb vállalt garancia hónapja kapja a legmagasabb pontszámot, amelyek 
az adott részszempontokhoz tartozó súlyszámokkal felszorzásra kerülnek.  

Azok az ajánlatok, amelyek az értékelési szempontok tekintetében a legkedvezőtlenebb 
(minimum) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 
pontszámot; a legkedvezőbb szintet elérő (legkedvezőbb megajánlás) vagy annál kedvezőbb 
értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával 
megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (minimum és 
maximum) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának 
megfelelően kerül pontozásra. 

A 4. részszempont esetén a 30 % a részszempont azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál 
még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot 
ad Ajánlatkérő. Ajánlatkérő az általa alkalmazott, alábbi képletbe akkor is az általa meghatározott 
legkedvezőbb értéket (30 %) helyettesíti be, ha valamely ajánlattevő ennél kedvezőbb 
megajánlást tesz. 
Az 5. részszempont esetén a 24 hónap a részszempont azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az 
annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú 
pontot ad Ajánlatkérő. Ajánlatkérő az általa alkalmazott, alábbi képletbe akkor is az általa 
meghatározott legkedvezőbb értéket (24 hónap) helyettesíti be, ha valamely ajánlattevő ennél 
kedvezőbb megajánlást tesz. 

Az értékelés az 1-3 bírálati szempontok tekintetében fordított arányosítással történik az alábbiak 
szerint: 

 
   P - Pmin     =   Alegjobb 

Pmax - Pmin         Avizsgált 

azaz 
 P =     Alegjobb   (Pmax – Pmin) + Pmin     

          Avizsgált 
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ahol  
P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax :  a pontskála felső határa 
Pmin:   a pontskála alsó határa 
A legjobb:   a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
A 4-5 bírálati szempont egyenes arányosítással kerül értékelésre az alábbiak szerint: 

 
 P - Pmin     =   Alegjobb 

Pmax - Pmin         Avizsgált 

 azaz 
 

P =     Avizsgált   (Pmax – Pmin) + Pmin     

A legjobb 

 
ahol  
P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax :  a pontskála felső határa 
Pmin:   a pontskála alsó határa 
A legjobb:   a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

A pontozás mindegyik részszempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik. 

A részszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a részszempont eljárást megindító 
felhívásban meghatározott súlyszámával, és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. 
Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. A nyertes a legmagasabb 
összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz. 

18. Alkalmassági követelmények 
 

18.1.  Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 

Ajánlatkérő nem ír elő jelen eljárásban gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt. 

18.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 

• Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

M1) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség 
leírásával 

• A szerződés teljesítésére alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik: 

M1) a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990 (IX.29.) 
KHVM rendelet 3. számú melléklet 1, 2. 3. 4, 5, 7 pontjában meghatározott, járműfenntartói 
tevékenységek végzéséhez szükséges létesítményi feltételekkel, műszaki berendezésekkel, 
valamint nem felel meg az műszaki előírások és tanúsítási kötelezettségek előírásainak. 

18.3. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles 
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. 

 

19.Kapcsolattartás, kommunikáció 
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19.1. A közbeszerzési eljárás során ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden kommunikáció 
írásban, elektronikus úton, az EKR-ben történik . 

19.2. Az ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem az EKR informatikai rendszeren 
keresztül történő kapcsolattartási formát. 

19.3. Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR rendelet 12. § (1) 
bekezdés rendelkezése szerint az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus 
visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus 
visszaigazolásban szereplő időpont. 

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

19.5. 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. 

19.6. Az EKR rendelet 20. § (1) bekezdés rendelkezése alapján a Kbt. szerinti iratbetekintést az 
ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében a gazdasági szereplő 
képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja. 

 

20. Ajánlatkérő tájékoztatása a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján 
 

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, 
az alábbiak szerint kérhető tájékoztatás: 

1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adóigazgatósága 
Cím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1.  
Postacím:  5601 Békéscsaba, Pf.: 13. 
Telefon:  +36 (66) 996 200;  
 
2. Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 
Cím: 1086 Budapest, Kálmán Imre u. 2.  
Postacím:  1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon:  +36 (1) 299 9090;  
E-mail:  munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu, http://www.ommf.gov.hu 
 
3. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 
Cím:  5600 Békéscsaba, József Attila u. 2/4.  
Postacím:  5600 Békéscsaba, József Attila u. 2/4 
Telefon:  06-66-529-440 
Fax:  06-66-529-465 
E-mail:  bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály 
Cím:  5000 Szolnok, Hősök tere 6. 
Postacím:  5001 Szolnok Pf.: 164  
Telefon:  06-56-512-319  
Fax:  06-56-512-337  
E-mail:  szbk@mbfh.hu 
 
5. Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
Cím:  5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.  
Postacím:  5601 Békéscsaba, Pf.: 88.  
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Telefon:  06-66-540-690;  
Fax:  06-66-322-622  
E-mail:  titkarsag@dar.antsz.hu 
 
6. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 60. 
Telefon:  +36 (1) 463 9100;  
e-mail:  migracio@bah.b-m.hu 

 
 

21. Az EKR üzemzavara esetén irányadó rendelkezések 
 

21.1. 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). 

21.2. Az EKR rendelet 16. § rendelkezései 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 

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [EKR rendelet 22. § (2) 
bekezdés] 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 [EKR rendelet 22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi vagy részvételi határidő alatt 
folyamatosan legalább huszonnégy óráig 
nem elérhető. 

21.3. A Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglaltakon túl az ajánlatkérő a fentiek szerinti esetben is köteles 
az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően, 
amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az EKR rendelet 16. § (1) bekezdés a) 
pontja szerinti esetben a határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de - a 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - legalább a hosszabbításról szóló értesítés 
megküldésétől számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától 
számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtására. 

21.4. Amennyiben az ajánlattételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara [EKR 
rendelet 22. § (2) bekezdés] 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, illetve a hirdetménnyel közzé nem tett felhívás esetén a módosításról szóló értesítést a 
Kbt. szerinti határidőn túl is kiküldheti, az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de 
legkésőbb a következő munkanapon, erre a körülményre azonban a módosító hirdetményben 
utalni kell. 

21.5. Az EKR rendelet 17. § rendelkezései alapján, 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 [EKR rendelet 22. § (2) bekezdés] 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. 

21.6. 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 [EKR rendelet 22. § (2) bekezdés] 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. 
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21.7. Az EKR rendelet 22. § (1) bekezdés rendelkezései alapján üzemszünet minden olyan tervezhető 
technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak szünetelését eredményezi. 

21.8. Az EKR rendelet 22. § (2) bekezdés rendelkezései alapján 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. 

21.9. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet üzemzavar, 
üzemszünet esetére vonatkozó rendelkezéseire. 

 

 

22. További rendelkezések 
 

22.1. Árfolyamok: Az ajánlat elkészítése során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás megküldése napján érvényes, a Magyar Nemzeti 
Bank által meghatározott deviza középárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely 
devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi 
bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes középárfolyamon 
számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az ajánlatevőnek 
közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. 

22.2. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, 
nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint 
ellenőrizni. 

22.3. 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. 

22.4. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei, különösen a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 
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II. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, 
NYILATKOZATOK JEGYZÉKE  

 

 Ajánlattételi határid őig az Ajánlattal együtt benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok 
 

3 Felolvasó lap (elektronikus űrlap) 
4 Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan (közbeszerzési dokumentumokban foglalt 

feltételek elfogadása) (elektronikus űrlap) 
6 Együttműködési Megállapodás (adott esetben) közös ajánlattétel esetén - A megállapodásnak 

a Kbt. 35.§ figyelembe vételével a Dokumentációban meghatározott minimális tartalmi elemeket 
kell tartalmaznia. EKR rendelet 13. § (3) bekezdése alapján tartalmaznia kell meghatalmazást 
arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás 
tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös 
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat 

7 Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjára vonatkozóan (adott esetben „nemleges” 
tartalommal) (1. számú melléklet) 

8 Nyilatkozat az eljárásban előírt kizáró okok fenn nem állásáról – ajánlattevő vonatkozásában 
[Kbt. 114. § (2) bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint] 
(2. sz. melléklet) 

 Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében [Kbt. 114. § (2) 
bekezdése, és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint] (elektronikus 
űrlap) 

 Nyilatkozat az eljárásban előírt kizáró okok fenn nem állásáról – alvállalkozó vonatkozásában [a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, valamint Kbt. 67. § (4) 
bekezdés szerint] (elektronikus űrlap) 

9 Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról - „nemleges” tartalom esetén is 
(elektronikus űrlap) 
Továbbá folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás 

10 Nyilatkozat az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetről a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése vonatkozásában - abban az esetben kell csatolni az ajánlatba, ha ajánlattevő a szerződés 
teljesítéséhez alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet vesz igénybe. 
 

11 Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nyilatkozata a Kbt. 67.§ (1) bekezdése 
alapján (adott esetben) - abban az esetben kell csatolni az ajánlatba, ha ajánlattevő a szerződés 
teljesítéséhez alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet vesz igénybe 

12 Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződésteljesítésnek időtartama alatt (adott 
esetben)- abban az esetben kell csatolni az ajánlatba, ha ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet vesz igénybe. 

13 Az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró gazdasági szereplő írásbeli képviseletére 
jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláíró(k) aláírási 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 előtt tett 
okiratba foglalt aláírás-minta); 

14 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) 

15 Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indoklás üzleti titok esetén (adott esetben) –  
A gazdasági szereplőnek a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó 
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dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót kell alkalmaznia, és 
emellett csatolni a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerinti indoklást 

16 Nem magyar nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, annak magyar nyelvű felelős fordítása 
(adott esetben) 

 
A fenti iratokon kívül a jogszabály, valamint az ajánlatkérő által előírt valamennyi irat 
csatolandó az ajánlathoz. 
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III. MELLÉKLETEK - NYILATKOZATMINTÁK 

 

A nyilatkozatminták - szerkeszthető formátumban - különállóan kerülnek csatolásra az EKR-ben 

 

 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Dokumentáció mellékletét képező 
nyilatkozatminták ajánlatkérő tartalmi elvárásait rögzítik, azok alkalmazása nem kötelező. 
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a nyilatkozatmintákért, valamint azok használatáért 
az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat saját 
felelősségükre alkalmazhatják. 
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1. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT  
 

A  KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSE ALAPJÁN1 
 

(A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is egyértelmű jelzéssel (pl.: kihúzással) ellátva vagy 
szöveggel kitöltve cégszerűen aláírva be kell nyújtani!). 

 
Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) ajánlattevő cégjegyzésre 
jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Békés Megyei 
Kormányhivatal , mint ajánlatkérő által indított „A Békés Megyei Kormányhivatal által üzemeltett 
gépjárművek javítása, karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárásban ezennel felelősségem 
tudatában  
 

nyilatkozom, hogy 
 

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

 
A közbeszerzés azon része(i), amellyel összefüggésben szerződést fog kötni  

 
 
 
 

 
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. ………………….., 201.. ……………… hónap …. nap 

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

        cégszerű aláírás 
 

                                                 
1 Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, kérjük, nyilatkozzanak erről a körülményről. 
(Nemleges tartalommal is meg kell tenni a nyilatkozatot!) 



2. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT AZ ELJÁRÁSBAN EL ŐÍRT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL  
AJÁNLATTEV Ő VONATKOZÁSÁBAN [KBT. 114. § (2) BEKEZDÉSE, ÉS A 321/2015. (X. 30.) 

KORM. RENDELET 17. § (1) BEKEZDÉSE SZERINT] 
 
 
Alulírott, ………..……, mint a ……………….. (székhelye: ……………… ) ajánlattevő 
cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Békés Megyei Kormányhivatal, mint 
ajánlatkérő által indított „A Békés Megyei Kormányhivatal által üzemeltett gépjárművek javítása, 
karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárásban ezennel felelősségem tudatában az alábbiak szerint 
nyilatkozom. 
 
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő nem áll az eljárásban előírt Kbt. 62. § (1) bekezdés 
g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

 
 

 

 

Kelt. ………………….., 201.. ……………… hónap …. nap 
 
 
 ....................................………………… 
 Cégszerű aláírás 
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III. M űszaki leírás és mennyiségi meghatározás 
„A Békés Megyei Kormányhivatal által üzemeltett gépjárművek javítása, karbantartása” tárgyban 

indított közbeszerzési eljáráshoz 
 
 

Ssz. 
Gépjármű 

típusa 
Rend-
száma 

Henger-
űrtartalom 

(cm3) 

Legnagyobb 
leadott 

teljesítmény 
(KW) 

Gyártási 
év  

Típus 

Üzemanyag 

1 Opel  DYT-014 1598 74 1998 szgk.  benzin 

2 Volkswagen GDR-128 2370 57 1996 tehergépkocsi diesel 

3 Mercedes GDY-182 5917 100 1988 tehergépkocsi diesel 

4 Opel GVR-656 1598 74 2000 szgk.  benzin 

5 Iveco  HDK-138 3908 85 2000 tehergépkocsi diesel 

6 Suzuki HGH-837 1590 71 2000 terepjáró szkg. benzin 

7 Opel HHT-435 1389 44 2000 szgk.  benzin 

8 Renault HIL-949 9834 219 2000 tehergépkocsi diesel 

9 Toyota HKE-327 2446 55 2000 tehergépkocsi diesel 

10 Opel HLV-902 1598 62 2000 szgk.  benzin 

11 Opel HUJ-048 1389 44 2001 szgk.  benzin 

12 Ford  HVF-952 1998 74 2001 tehergépkocsi diesel 

13 Suzuki HXX-123 1590 71 2001 szgk.  benzin 

14 Suzuki HXX-124 1590 71 2001 szgk.  benzin 

15 Suzuki HXX-125 1590 71 2001 terepjáró szkg. benzin 

16 Opel HZN-035 2188 66 2002 tehergépkocsi diesel 

17 Volkswagen IAK-533 1598 77 2002 szgk.  benzin 

18 Volkswagen IAK-543 1598 77 2002 szgk.  benzin 

19 Toyota ICJ-128 1794 95 2001 szgk.  benzin 

20 Suzuki IDC-950 993 39 2002 szgk.  benzin 

21 Volkswagen IER-461 1598 77 2003 szgk.  benzin 

22 Opel IIA-602 1598 62 2002 szgk.  benzin 

23 Opel IPX-530 1389 66 2003 szgk.  benzin 

24 Opel IVZ-805 1199 55 2003 szgk.  benzin 

25 Volkswagen IWB-217 1598 77 2004 szgk.  benzin 

26 Opel IYG-505 1598 74 2003 szgk.  benzin 

27 Volkswagen  IZP-067 1896 63 2004 szgk.  diesel 

28 Volkswagen JAM-113 2461 80 2004 tehergépkocsi diesel 

29 Opel JAT-154 1389 66 2004 szgk.  benzin 

30 Opel JBM-214 1389 66 2004 szgk.  benzin 

31 Citroen  JCB-760 1997 66 2004 szgk.  diesel 

32 Opel JCB-911 1389 66 2004 szgk.  benzin 

33 Opel JDK-401 1796 92 2004 szgk.  benzin 

34 Opel JDK-482 1389 66 2004 szgk.  benzin 

35 Suzuki  JGU-607 1590 71 2004 terepjáró szkg. benzin 

36 Suzuki  JGY-600 1590 71 2004 szgk.  benzin 

37 Opel JKS-726 1389 66 2004 szgk.  benzin 

38 Ford JPA-707 1998 96 2005 szgk.  diesel 

39 Skoda JPF-057 1595 75 2005 szgk.  benzin 

40 Volkswagen  JPH-689 1896 96 2005 szgk.  diesel 
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41 Volkswagen  JXN-038 1390 55 2005 szgk.  benzin 

42 Lada  JYF-985 1690 59 2005 terepjáró szkg. benzin 

43 Volkswagen KAD-273 1598 77 2006 szgk.  benzin 

44 Volkswagen KAD-274 1598 77 2006 szgk.  benzin 

45 Suzuki KAD-635 1328 69 2006 szgk.  benzin 

46 Opel KAD-797 1598 76 2006 szgk.  benzin 

47 Volkswagen KAR-097 1198 40 2005 szgk.  benzin 

48 Volkswagen KAR-098 1198 40 2005 szgk.  benzin 

49 Skoda KEM-178 1595 75 2006 szgk.  benzin 

50 Suzuki KEY-061 1586 78 2006 szgk.  benzin 

51 Opel KFK-696 1229 59 2006 szgk.  benzin 

52 Skoda KFS-581 1390 74 2006 szgk.  benzin 

53 Ford  KIG-417 1998 74 2006 szgk.  diesel 

54 Skoda KJL-185 1595 75 2006 szgk.  benzin 

55 Opel  KJL-331 1686 74 2006 szgk.  diesel 

56 Suzuki KKV-084 1995 103 2006 szgk.  benzin 

57 Opel KKV-515 1364 66 2006 szgk.  benzin 

58 Opel KKV-662 1598 76 2006 szgk.  benzin 

59 Opel KMP-975 1995 84 2007 szgk.  diesel 

60 Suzuki KND-541 1995 103 2007 szgk.  benzin 

61 Skoda 

KOM-

691 1390 59 
2007 szgk.  

benzin 

62 Skoda KPS-040 1390 63 2009 szgk.  benzin 

63 KIA KPU-638 1399 71 2007 szgk.  benzin 

64 Opel KZD-564 1910 88 2007 szgk.  diesel 

65 Opel  KZG-388 1598 76 2007 szgk.  benzin 

66 Opel LBZ-774 1598 77 2008 szgk.  benzin 

67 Opel LBZ-782 1364 66 2007 szgk.  benzin 

68 Skoda LCA-433 1390 59 2008 szgk.  benzin 

69 KIA LCZ-378 1991 103 2008 szgk.  diesel 

70 Opel LDF-325 2198 114 2008 szgk.  benzin 

71 Renault LGB-517 1461 78 2008 szgk.  diesel 

72 Skoda  LGW-319 1595 75 2008 szgk.  benzin 

73 Opel LHM-484 1229 59 2008 szgk.  benzin 

74 Lada LIK-416 1690 59 2008 terepjáró szkg. benzin 

75 Ford LJS-583 2500 105 2008 terepjáró szkg. diesel 

76 Suzuki LKU-286 1242 63 2008 szgk.  benzin 

77 Suzuki LKU-287 1242 63 2008 szgk.  benzin 

78 Suzuki LKU-291 1242 63 2008 szgk.  benzin 

79 Opel LNW-239 2464 74 2010 tehergépkocsi diesel 

80 Skoda  LNY-939 1968 103 2009 szgk.  diesel 

81 Opel  LPC-922 1364 66 2009 szgk.  benzin 

82 Opel LUA-297 1364 66 2010 szgk.  benzin 

83 Dacia LVD-996 1461 81 2011 szgk.  diesel 

84 Dacia MJD-492 1461 66 2013 terepjáró szkg. diesel 

85 Dacia MJD-493 1461 66 2013 terepjáró szkg. diesel 

86 Dacia MJD-494 1461 66 2013 terepjáró szkg. diesel 

87 Dacia MJR-861 1598 77 2013 terepjáró szkg. benzin 
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88 Lada  MLN-432 1690 59 2005 terepjáró szkg. benzin 

98 Lada MLN-433 1690 59 2005 szgk.  benzin 

90 Skoda NDJ-219 1595 75 2007 szgk.  benzin 

91 Suzuki  NIC-356 1586 88 2015 szgk.  benzin 

92 Suzuki NIC-357 1586 88 2015 szgk.  benzin 

93 Dacia Duster NJH-238 1598 84 2015 szgk.  benzin 

94 Skoda NKT-798 1197 81 2015 szgk.  benzin 

95 Skoda NKT-839 1197 81 2015 szgk.  benzin 

96 Suzuki  NKZ-069 1586 88 2016 terepjáró szkg. benzin 

97 Suzuki 

NWC-

730 1586 88 
2016 szgk.  

benzin 

98 Volkswagen PEW-340 1896 74 2002 szgk.  diesel 

99 Skoda PKH-639 1968 140 2017 szgk.  diesel 

100 Citroen PPU-220 1997 96 2016 tehergépkocsi diesel 

101 Suzuki PTF-641 1586 88 2018 szgk.  benzin 

102 Suzuki PTF-642 1586 88 2018 szgk.  benzin 

103 Suzuki PTF-643 1586 88 2018 szgk.  benzin 

104 Suzuki PTF-682 1586 88 2018 szgk.  benzin 

105 Suzuki LY PTF684 1586 88 2018 terepjáró szkg. benzin 

106 Egyedi XMY-070 NULL NULL 1993 pótkocsi nincs 

107 Leveques XPN-311 NULL NULL 2000 pótkocsi nincs 

108 Budamobil XRC-708 NULL NULL 2002 pótkocsi nincs 

109 egyedi XVU-884 NULL NULL 2007 pótkocsi nincs 

110  Bürstner XFC-525 NULL NULL 1985 Lakókocsi nincs 
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IV. SZERZŐDÉSTERVEZET  

 
 

amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Kormányhivatal (székhely: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 
2., Adószám: 15789264-2-04, képviseli: dr. Takács Árpád kormánymegbízott), mint megrendelő (a 
továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről ……….... (név), …………(székhely), ………….. (cégjegyzék szám), ……….(adószám), 
.......................................(bankszámlaszám), képviseli……….. mint Vállalkozó (a továbbiakban: 
Vállalkozó) 
 
 – Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: Felek – között az alulírott napon az alábbi 
feltételekkel: 

 
I. Előzmények 
 

1.1. Szerződő Felek jelen szerződést a „A Békés Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett 
gépjárművek javítása és karbantartása” tárgyú szolgáltatás megrendelése céljából  a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) 
bekezdés b) pont rendelkezései szerint lefolytatott 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen Szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérő és 
Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő között jött létre. 

 
II. A szerződés dokumentumai 
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal szerves egységet alkotnak – abban az esetben 
is, ha azok fizikailag nincsenek a szerződéshez csatolva – az alábbi dokumentumok, amelyekkel a 
szerződés együtt értelmezendő.  

� eljárást megindító felhívás (továbbiakban: Felhívás), 
� egyéb közbeszerzési dokumentumok - részeként adott esetben a kiegészítő tájékoztatás - 

valamennyi mellékletével együtt, (továbbiakban: Dokumentáció), 
� Vállalkozó elfogadott ajánlata, valamennyi mellékletével együtt (továbbiakban: Ajánlat). 

 
III. A szerződés tárgya 
 

3.1. A Vállalkozó jelen szerződés alapján elvégzi a Megrendelő üzemeltetésében lévő 1. számú 
mellékletben felsorolt típusú gépjárművek javítását, karbantartását, műszaki vizsgára történő 
felkészítését, karambolos gépjárművek biztosítási ügyintézését és kárrendezést a hatályos 
jogszabályok, hatósági előírások, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlata 
és a szerződésben foglalt rendelkezések szerint. 

3.2. Megrendelő vállalja, hogy a javítás elvégzése után a gépjárműveket átveszi és a szolgáltatásért járó 
díjat megfizeti. 

3.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység ellátásához a szükséges 
szakértelemmel és jogosítvánnyal rendelkezik. 

3.4. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy megismert valamennyi jelen szerződés teljesítéséhez szükséges 
adatot, tényt, információt és jogilag kötelező dokumentumot.  
 
IV. A szerződés időbeli hatálya 
 
A Felek a jelen vállalkozási szerződést határozott időre kötik, amelynek hatálya a szerződés mindkét 
fél általi aláírásának napjától számított 12 hónap. 

 
V. Vállalkozói díj 
 

5.1. Az elvégzendő feladatokért a Vállalkozó által adott ajánlata alapján az alábbi javítási díjakat számítja 
fel és az alábbi kedvezményeket biztosítja: 
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1. Gépjárműszerelői tevékenység óradíja          ………………..………. Ft + Áfa/óra 
2. Karosszériajavító tevékenység óradíja          ………………..………. Ft + Áfa/óra    
3. Gépjármű villamossági tevékenység óradíja          ………………..………. Ft + Áfa/óra 
4. Alkatrészek nagykereskedelmi árából adott kedvezmény 
/min. 5% max. 30%/           ……………. % 
5. Vállalkozó saját (és szerződéses partnerei) munkájáért vállalt garanciája 
 /minimum 6 hó maximum 24hó/           ………………. hónap 
 

5.2. A Vállalkozó a javításra átvett gépjárművek esetében térítés nélkül vállalja a hibafeltárást, 
menetbiztonsági átellenőrzést, így különösen gumiellenőrzést, fényszóró beállítást, fagyálló fokolást, 
akkumulátor, világítás, folyadékszint átvizsgálást, klímaellenőrzést. 

5.3. A hatósági díjas szolgáltatások (műszaki vizsgáztatás) tekintetében a Vállalkozó az általa történő 
felkészítés esetén a 91/2004. (VI.29.) GKM rendeletben meghatározott árszabás szerint vállalja a 
szolgáltatást, az átvizsgálásért külön díjat nem számít fel. 

5.4. A Megrendelő kiköti, hogy előleg kifizetésére jelen szerződés keretében nincs lehetőség. A szerződés 
időtartama alatt a kedvezmények, illetve az árak mértéke nem módosítható.  

5.5. Az ellenérték kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). 
 
VI. Fizetési feltételek 
 

6.1. A Vállalkozó szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően jogosult 
kiállítani a számlát Megrendelő nevére és címére.  

6.2. A Megrendelő a Vállalkozó részére – a Megrendelő által igazolt teljesítést követően- a számla 
kézhezvételétől számított 30 napon belül, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseinek, a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdés rendelkezéseinek figyelembe vételével a Vállalkozó …………..……..sz. számlájára 
átutalással egyenlíti ki. 

6.3. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155.§ (1) 
bekezdésében meghatározott rendelkezések az irányadók. 

6.4.  Vállalkozó köteles betartani a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakat, miszerint 
a)    nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalakozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak; 
b)    a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul 
értesíti. 

 
VII. Felek jogai és kötelezettségei 
 

7.1. Vállalkozó a munkára (munkanemre) érvényes szabvány- és technológiai előírásoknak valamint a 
magyar szabványnak megfelelő teljesítésre köteles. 

7.2. Vállalkozó az ajánlatában szereplő műszaki, technológiai paraméterek meglétét a szerződés teljes 
időtartama alatt garantálja. 

7.3. A munkavégzés céljából átvett gépjárművekért Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal. 
7.4. A Vállalkozónak el kell látnia minden olyan, a szerződésben, valamint az ajánlatában külön nem 

említett tevékenységet is, mely a szerződés minden tekintetében megfelelő teljesítéshez szükséges. 
7.5. A szükséges javítási, karbantartási igényeit a Megrendelő előzetesen bejelenti és a gépjárművet a 

Vállalkozónak leadja. 
7.6. A Vállalkozó a gépjármű átvizsgálása után ár és határidő kalkulációt végez, melyet írásban megküld a 

Megrendelőnek, és a Megrendelő általi írásbeli jóváhagyást (megrendelést) követően kezdi meg a 
szükséges munkálatok elvégzését. 

7.7. A Megrendelő képviseletében eljáró személy jogosult a megkezdett munkát részfolyamatában is 
ellenőrizni a javítás helyszínén. 

7.8. A munkák elvégzését a Felek megbízottai által kölcsönösen aláírt munkalap igazolja. 
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7.9. A Vállalkozó minden egyes javítási munkáról rendszám szerint állítja ki a munkalapot, mely 
tartalmazza tételesen az elvégzett munkát és annak díját, tételesen a felhasznált anyagokat és azok 
árát, a kilométeróra állását, a szervizbe kerülés és a munka befejezésének dátumát. 

7.10. Megrendelő a teljesítés elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb 
a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon 
belül írásban köteles nyilatkozni. 

7.11. A gépjárművek, javítása esetén a bontott alkatrészeket a Vállalkozó Megrendelőnek bemutatja, majd 
egy cikklista átadását követően gondoskodik a megsemmisítésükről. Amennyiben a bontott 
alkatrészek egyben veszélyes hulladéknak is minősülnek, Vállalkozó köteles gondoskodni azok 
hatályos jogszabályok szerinti elszállításáról, megsemmisítéséről, valamint mindezek megtörténtét 
Megrendelő felé bizonyítani.  

 
VIII. Baleset vagy műszaki meghibásodás esetén követendő eljárási rend 
 

8.1. A meghibásodott, balesetet szenvedett gépkocsi javítást a szerviz lehetőség szerint – a szerviz nyitva 
tartásának figyelembe vételével – azonnal megkezdi, és normaidőn belül – melyről a Megrendelőt 
értesíti – azt be is fejezi. 

8.2. A biztosítási események során a kárügyintézésre az alábbiak vonatkoznak: 
 - A Vállalkozó segít a Megrendelőnek a káreseményhez szükséges adatlapok kitöltésében, átveszi és 

ellenőrzi a káranyagot. 
 - A Vállalkozó bejelenti a kárszemle igényt a biztosító társaság részére helyszíni kárfelvétel céljából 

és a kárfelvételi jegyzőkönyvet megküldi a Megrendelő részére.   
 - A Vállalkozó árajánlatot készít a Megrendelő részére a várható javítás költségéről a vállalási 

határidővel kiegészítve. 
 - A Vállalkozó beadja a káranyagot az érintett biztosító társaság részére és teljes körű ügyintézést 

folytat. 
8.3. Vállalkozó jelzi a Megrendelő részre, amennyiben a kárbejelentés bármilyen oknál fogva a gépjármű 

átadását követő 2 munkanapon belül nem történik meg, illetve jelez minden olyan körülményt, amely 
a javítást vagy a kárügyintézést hátráltatja. 

 
IX. Szavatosság és jótállás 
 

9.1. A Vállalkozó saját (és szerződéses partnerei) munkájáért, az alkatrészek beépítéséért………….hónap, 
míg a javítások alkalmával beépített új alkatrészekre a gyártó által vállalt időtartamra köteles 
garanciát vállalni. 

9.2. Egyéb nem szabályozott esetekben a mindenkor hatályos jogszabályban előírtak az irányadók. 
9.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a járművek javítása a gyári technológia szerint, a legmagasabb szakmai 

szinten, új alkatrészek és anyagok felhasználásával történik. Ettől való eltérés külön egyeztetés 
tárgyát képezi. 

9.4. A garanciális és szavatossági idő kezdete a munkalap lezárása. 
 

X. Vállalkozó közreműködői  
 

10.1. A Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz/nem vesz igénybe. Felek megállapodnak, hogy a 
Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a 
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni 
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.  

10.2. Az alvállalkozó teljesítéséért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 
 

XI. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 

11.1. A Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése esetén az alábbiakban részletezetten kötbér 
érvényesítésére jogosult. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően kötbér abban az esetben 
érvényesíthető, amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Az 
Eladó a kötbérfizetési kötelezettség alól akkor mentesül, ha a szerződésszegését a Ptk. 6:142. §-ában 
foglalt rendelkezések szerint kimenti. 
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11.2. A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul köteles a 
Megrendelőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható időtartamát. 

11.3. Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek 
az általa megjelölt és Megrendelő által elfogadott határidőre történő teljesítését, a Megrendelő 
késedelemi kötbért foganatosít. A kötbér mértéke a késedelemmel eltelt idő minden naptári napjára a 
határidőre nem teljesített árajánlatban rögzített ár 10 %-a.  

      A kötbér maximum 10 napra számítható fel, ennél hosszabb késedelem esetén Megrendelő a 
teljesítést meghiúsultnak nyilvánítja és jogosult a szerződést egyoldalúan írásbeli nyilatkozattal 
felmondani.  

11.4. A Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, abban az esetben, ha a megrendelt 
szolgáltatást időben, de nem szerződésszerűen végzi el (az elvégzett munka minősége nem felel meg 
a Megrendelő által megadott feltételeknek, az elvárásoktól eltérő kivitelű). Ebben az esetben a hibás 
teljesítési kötbér alapja az elvégzett munka ellenértéke, mértéke az ismételt javítási időszak minden 
napjára az ellenérték 10 %-a.  

11.5. Meghiúsulási kötbér: A Megrendelő abban az esetben érvényesíti, ha a Vállalkozó olyan okból, 
amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 10. naptári napot, illetve ha a hibás 
teljesítési kötbér kétszeri érvényesítését követőn ismételt hibás teljesítés következik be, a 
Megrendelő a szerződést azonnali hatályú felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke 
a meghiúsulással érintett részre vonatkozó vállalkozói díj 25 %-a. 

11.6. A Megrendelő a szerződést biztosító mellékkötelezettségek vonatkozásában felmerült igényét köteles 
írásban közölni a Vállalkozóval. Késedelmi kötbér esetén Megrendelő jogosult a számlából 
visszatartani a kötbér összegét, meghiúsulási kötbér esetén pedig a Vállalkozó nevére kiállított 
számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül Vállalkozó köteles megfizetni. 

11.7. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel, továbbá érvényesítheti a kötbért 
meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait. 

 
XII. Felek együttműködése 
 

12.1. Jelen szerződés keretében Felek az eredményesebb együttműködés érdekében kapcsolattartókat 
neveznek meg, akik szervezik és koordinálják a Megrendelő és Vállalkozó közötti szolgáltatási 
tevékenységet. 

12.2 Kapcsolattartásra kijelölt személyek, és elérhetőségeik: 
∗ Megrendelő részéről: 

Név:   Lele József 
cím:   5600Békéscsaba, Derkovits sor 2.  
telefon:   66/622-082 
email cím:  lele.jozsef@bekes.gov.hu 
 

∗ Vállalkozó részéről: 
Név:  
cím:  
telefon:  
email cím: 

 

12.3. A fenti személyekben vagy elérhetőségeikben bekövetkezett változásokról a Felek lehetőség szerint 
előzetesen írásban értesítik egymást. 

12.4. A Felek között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban (tértivevényes levélben, 
személyesen, telefaxon, e-mailen) kell eljuttatni, amelyről írásos visszaigazolás szükséges. 

 
XIII. Szerződésszegés, felmondás 
 

13.1. Megrendelő a Vállalkozó kárának megtérítésére nem köteles, és a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú 
írásbeli nyilatkozatával, azonnali hatállyal a szerződést megszünteti ha:  

- a késedelmi kötbér eléri a maximumát, meghaladja a 10. naptári napot; 
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- ha a hibás teljesítési kötbér kétszeri érvényesítését követőn ismételt hibás teljesítés következik be; 
- a Vállalkozó szerződésellenesen megtagadta a teljesítést; 
- a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében 

érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 
- a Vállalkozó tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre jogosult 

szerv által megállapításra kerül. 
A Megrendelő részéről történő e pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó nem jogosult a 
Megrendelőtől további kifizetéseket követelni.  

13.2.  A Vállalkozó abban az esetben jogosult a szerződést felmondani, ha a Megrendelő a vállalkozói díj 
kiegyenlítésével 30 napot meghaladó késedelembe esik és a fizetési felszólítás ellenére 15 napon 
belül sem teljesít. 

13.3.  A Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 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 Vállalkozó gazdasági társaságban 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) a Vállalkozó 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.  

13.4.  A Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - 
a Ptk-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a 
Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásból. 

13.5. A szerződés felmondása, vagy bármely okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 
naptári napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni, illetve az elszámolás alapjául szolgáló 
dokumentumok kiállításáról gondoskodni. 

 
XIV. Záró rendelkezések 
 

14.1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjaiban foglaltaknak megfelelően 
Vállalkozó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó az általa kitöltött átláthatósági 
nyilatkozatban foglaltak megváltozása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. 
A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal 
felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. Az 
átláthatósággal kapcsolatos vállalkozói nyilatkozat jelen szerződés mellékletét képezi. 

14.2. A Vállalkozó vállalja, hogy 

� nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak, 

� a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

14.3. A Felek a jelen szerződés hatályba lépését követően bekövetkező, személyüket, jogállásukat, illetőleg 
a szerződés teljesítését érintő minden változásról a másik Felet haladéktalanul írásban értesíteni 
kötelesek. 

14.4. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ban meghatározottakat 
tekintik irányadónak.  

14.5. A szerződés teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás útján kísérlik 
meg. Ennek 30 napon túli eredménytelensége esetén a Felek elfogadják, hogy a jogvita eldöntésére 
kizárólagosan a Békéscsabai Járásbíróság, illetve hatáskörtől függően a Gyulai Törvényszék az 
illetékes. 
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14.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben és a szerződés értelmezésénél a Kbt. és a polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók. 

 
A Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt négy 
eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. 

 
1. sz. melléklet: a Békés Megyei Kormányhivatal üzemeltetésében lévő gépjárművek listája. 

 
 
 

Békéscsaba, 2018……………………. 
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      Békés Megyei Kormányhivatal     Vállalkozó 
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