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I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatás

Építési koncesszió

Szolgáltatási 
koncesszió


X






A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) 
tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________

Azonosító kód_______________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név: Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás
Postai cím: Petőfi tér 2.
Város/Község: Kiskőrös Postai 

irányítószám: 
6200         

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Domonyi László elnök

Telefon: 78/414-014

E-mail: kistersegkkoros@t-online.hu Fax: 78/414-014
Internetcím(ek) (adott esetben): 
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): 

További információk a következő címen szerezhetők be: 
 Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal
 X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I  
mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be: 
 Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal
 X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II  
mellékletet

mailto:kistersegkkoros@t-online.hu


Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
 X Azonos a fent említett kapcsolattartási 
ponttal/pontokkal

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III  
mellékletet

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű  X Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) 
pont]

Közjogi szervezet Egyéb                  

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

 X  Általános közszolgáltatások  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Védelem                                          Szociális védelem

 Közrend és biztonság  Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem  Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg): 

 Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

 Víz 
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

 Villamos energia 
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont] 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
elosztása 
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok 
feltárása és kitermelése 
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]            

 Vasúti szolgáltatások 
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy 
autóbusz szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

 Repülőtéri tevékenység 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Kikötői tevékenységek 
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

 Postai szolgáltatások 
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]   

I.  4.) Az  ajánlatkérő  más  ajánlatkérők  nevében  folytatja-e  le  a  közbeszerzési  eljárást? 
igen   nem  X



II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Iskolabusz beszerzése.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik  
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának)

a) Építési beruházás               b) Árubeszerzés                   X c) Szolgáltatás        

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően

Építési koncesszió

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek 
kombinációja/Egyéb

X Szolgáltatási kategória 

(az 1–27. szolgáltatási  
kategóriákat lásd a  
Kbt. 3. és 4.  
mellékletében)

Szolgáltatási 

koncesszió              

A teljesítés helye

NUTS-kód                  

A teljesítés helye

Bócsa

NUTS-kód        HU331

A teljesítés helye

NUTS-kód       

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása  X          Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  

Keretmegállapodás megkötése                       

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                     

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma 
��� VAGY, adott esetben, maximális létszáma ���

Keretmegállapodás egy 
ajánlattevővel         

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: ��  vagy  hónap(ok)ban: ���

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal  
és pénznem): 

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire 
lehetséges): 



II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Szállítási szerződés egy darab iskolabusz beszerzése iskolás gyermekek szállítására.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott  
esetben)

Fő tárgy 34121000-1

További 
tárgy(ak)

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk  
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) 
igen       nem  X

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 

egy részre egy vagy több részre valamennyi részre 

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? 
igen      nem  X

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) 

Az  ajánlatkérő  részére  1  db,  a  dokumentációban  meghatározott  paraméterekkel  és 
felszereltséggel  (legalább  22+1  ülőhely)  rendelkező,  új  iskolabusz  leszállítása  és  átadása 
(beleértve a közúti forgalomba helyezést is).

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) 
igen      nem X

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  
hónap(ok)ban: ��    vagy    napokban: ����   (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   ���  vagy:    ���  és  ���  között  

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű 
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:   
hónapokban: ��     vagy    napokban: ����  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban:   ��  vagy  napokban: ���� (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY:  kezdés           
                                   ÉS/VAGY
             befejezés    2010/10/31

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 



III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Jótállás, késedelmi, hibás és meghiúsulási kötbér.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekre 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.  A nyertes ajánlattevő részszámlát nem, csak végszámlát 
nyújthat  be,  melyet  az  ajánlatkérő  a  Kbt.  305.  §  (3)  bekezdésének  megfelelően,  a 
szerződésszerű  teljesítéstől  számított  30  napos  fizetési  határidővel,  banki  átutalás  útján 
egyenlíti ki részére.

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott  
esetben)

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott  
esetben)              igen    nem X
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet  ajánlattevő,  alvállalkozó vagy erőforrást  nyújtó szervezet,  akivel 
szemben a Kbt.  60.  § (1) bekezdésben, a 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
kizáró okok valamelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból az olyan 
ajánlattevőt,  akivel,  illetve  akinek  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó 
mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozójával  vagy  a  számára  erőforrást  nyújtó 
szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak.
A  kizáró  okok  fenn  nem  állásáról  ajánlattevőnek,  a  tíz  százalék  feletti  alvállalkozónak, 
valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdésben foglaltak alapján 
nyilatkoznia kell. A nyertes ajánlattevőnek az eredményhirdetést követően nyolc napon belül 
kell az igazolásokat benyújtania.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az  alkalmasság  megítéléséhez  szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P1.  A  Kbt.  66.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja 
alapján az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés 
értékének  10%-át  meghaladó  mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó valamennyi 
számlavezető  pénzintézetétől  származó 
nyilatkozata az alábbi tartalommal:  a számla 
száma,  mióta  vezeti  a  bankszámláját,  volt-e 
30  napot  meghaladó  sorban  állás  a  vizsgált 
időszakban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan  az  ajánlattevő,  illetve  a 
közbeszerzés  értékének  10%-át  meghaladó 
mértékben  igénybe  venni  kívánt 
alvállalkozó, ha 

P1.  bankszámláin  a  pénzintézetektől 
származó  nyilatkozatok  szerint  a  felhívás 
megjelenését megelőző 12 hónapban, a nem 
technikai  jellegű  számláin  30  napot 
meghaladó sorban állás volt.

P2.  az  elmúlt  két  lezárt  üzleti  év 



P2.  A  Kbt.  66.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja 
alapján az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés 
értékének  10%-át  meghaladó  mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó utolsó kettő 
lezárt  üzleti  évére  vonatkozó,  számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolója.

valamelyikében  mérleg  szerinti  eredménye 
negatív volt.

P1. és P2. tekintetében ajánlattevőnek és a 
közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-
külön kell megfelelniük.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az  alkalmasság  megítéléséhez  szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1.  Az  ajánlattételi  határidőt  megelőző 
elmúlt  24  hónapban,  az  ajánlat  beadásának 
időpontjáig  teljesített  legjelentősebb 
referencia  ismertetése  a  Kbt.  67.  §  (1) 
bekezdés  a)  pontban  foglaltaknak 
megfelelően.

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő 
vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó együttesen nem rendelkezik:

M1.  az  ajánlattételi  határidőt  megelőző  24 
hónapban összesen legalább 1 db, legalább 
22+1  személyes  autóbusz  szállítására 
vonatkozó referenciával.

III.2.4) Fenntartott szerződések 

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                igen    nem X

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                               igen    nem X

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e 
kötve?    igen    nem 

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli  X

Tárgyalásos

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli  



Tárgyalásos

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                       X

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                            

   Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell  
megadni)

Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                        igen     nem X

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?       

 igen      nem X

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett 
hirdetmény       

Hirdetmény száma a KÉ-ben:  �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)        

Hirdetmény száma a KÉ-ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum:  2010/06/21  (év/hó/nap )                                                     Időpont: 10:00 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért? 
igen  X    nem 

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 20.000,-    Pénznem: HUF



A fizetés  feltételei  és  módja:  Az összeg tartalmazza  az  áfa-t.  Fizetés  banki  átutalással  a 
Magistratum  Stúdió  Kft.  70600016-12000715  sz.  bankszámlájára.  Az  átutalási  megbízás 
"Közlemény" rovatában fel kell tüntetni a hirdetmény KÉ-iktatószámát.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő 
Dátum:  2010/06/21  (év/hó/nap )                                                     Időpont: 10:00 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók 

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT 
SK   SL    FI    SV    

                                                          X                
              

Egyéb:  

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum:  2010/06/21  (év/hó/nap)                                                     Időpont: 10:00 óra 
Helyszín: Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás (Kiskőrös, Petőfi tér 2.), tárgyalóterem

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)     igen      nem X

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL 
KAPCSOLATOS?

                 igen      nem  X

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 
egyéb hivatkozási alapot: 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010.06.28. 10 óra

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010.07.19.

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 
szabályai, az első tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel 



feltétele? (adott esetben)          igen  X     nem 

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: 
(adott esetben) 

A dokumentáció elektronikus úton (e-mail) kerül megküldésre, írásbeli igénylés megküldését 
követően az ajánlattételi határidő napján 10 óráig. Az írásos igénylésnek az alábbi adatokat 
kell tartalmaznia: ajánlattevő neve, levelezési címe, az eljárásban kapcsolatot tartó személy 
neve, telefonszáma, telefaxszáma, e-mail címe, közbeszerzési eljárás tárgyának feltüntetése, 
valamint  a dokumentáció ellenértékének átutalásáról szóló igazolás.  A Kbt.  54.§ (4) bek. 
megfelelően irányadó. A dokumentáció másra át nem ruházható. Közös ajánlattevők esetében 
elegendő, ha a dokumentációt az egyik ajánlattevő igényli meg.

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) 
pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 
ajánlattevők  hivatalos  jegyzékébe  történő  felvétel  feltételét  képező  minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?             

    igen  X     nem 

V.7) Egyéb információk:

1) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70.§ (2) 
bekezdése, a 71. § (1) bekezdése szerint.
2)  A  nyertes  ajánlattevő  visszalépése  esetén  ajánlatkérő  a  nyertest  követő  legkedvezőbb 
ajánlatot tevővel köt szerződést.
3)  Az  ajánlatok  összeállításával  és  benyújtásával  kapcsolatos  valamennyi  költség  az 
ajánlattevőket terheli.
4) Az ajánlathoz csatolni kell
-  az ajánlatot aláíró személyek aláírási címpéldányát, illetve az ajánlat meghatalmazott általi 
aláírása esetén meghatalmazását,
- ajánlattevő aktuális cégállapotát bemutató, 60 napnál nem régebbi, az illetékes cégbíróság 
által kibocsátott cégkivonat vagy az IM Cégnyilvántartó és Céginformációs Szolgálata által 
kiadott nyilvános cégadatok kivonata, és amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van 
folyamatban, a cégbírósághoz érkeztetett változás-bejegyzési kérelem másolatát,
- a megajánlott autóbusz részletes műszaki leírását, gyártmánylapját,
- nyilatkozatot a számlavezető pénzintézet(ek)nél vezet bankszámlákról,
- közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők esetében ügyvéd, illetve közjegyző által ellenjegyzett 
(hitelesített) szerződést,
5) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83.§ szerinti körben biztosítja.
6)  Idegen nyelvű  irat,  dokumentum benyújtása  esetén  az  idegen nyelvű dokumentummal 
együtt annak 24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5.§-a szerinti hiteles magyar nyelvű fordítását is 
be  kell  nyújtani.  A  fordítás  tartalmának  helyességéért  a  részvételre  jelentkező  felelős. 
Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
7)  Az  ajánlat  minden  lapját  kitörölhetetlen  tintával  vagy  géppel  elkészítve, 
tartalomjegyzékkel,  folyamatos  lapszámozással  (az  első  lapot  is),  zárt  kötésben,  a 
cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban, magyar nyelven, 1 eredeti és 2 
másolati  példányban  kell  benyújtani.  Az  ajánlaton  szerepelnie  kell  az  „eredeti”  vagy a 



„másolat” megjelölésnek. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A külső 
csomagolásra  (szükség  szerint  a  címzetten  kívül)  kizárólag  az  alábbi  szöveg  kerüljön: 
„Iskolabusz beszerzés - közbeszerzés, felbontani csak a megadott helyen és időben!”.
8) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az autóbusz üzembehelyezési-, vizsgáztatási -
költségeit is.
9) A felhívás és a dokumentáció esetleges eltérése esetén a felhívás az irányadó.
10) Az ajánlatot az ajánlati felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. A felhívásban, valamint a dokumentációban nem 
szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:  2010 / 06   /  01 (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név: Magistratum Stúdió Kft.
Postai cím: Sóház u. 4.
Város/Község:
Dunaföldvár

Postai 
irányítószám: 
7020

Ország: 
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Majláthné Konrád Emília

Telefon:
06- 30/9898-353

E-mail: konrademilia@tolna.net Fax: 75/341-749
Internetcím (URL): -

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ 

Hivatalos név: Magistratum Stúdió Kft.
Postai cím: Sóház u. 4.
Város/Község:
Dunaföldvár

Postai 
irányítószám: 
7020

Ország: 
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Majláthné Konrád Emília

Telefon:
30/9898-353

E-mail: konrademilia@tolna.net Fax: 75/341-749
Internetcím (URL): -

mailto:konrademilia@tolna.net
mailto:konrademilia@tolna.net


II. MŰSZAKI LEÍRÁS

2.1 MINIMÁLIS MŰSZAKI FELTÉTELEK 

Az ajánlat tárgyának az alábbi minimális műszaki feltételekkel kell rendelkezni. Ajánlattevő 
ajánlatában  tehet  ettől  kedvezőbb  paraméterekkel  rendelkező  gépjárműre  is  ajánlatot 
(kedvezőbbnek  minősül  a  magasabb  felszereltséggel,  nagyobb  méretekkel,  kedvezőbb 
menettulajdonságokkal rendelkező gépjármű). 

Minimális műszaki paraméterei:
Motor: EURO  4, 4  hengeres,  soros,  16  szelepes  –  4  ütemű  Diesel  motor,  közvetlen  befecskendezéssel, 

turbofeltöltővel  és  töltölevegő  hűtővel  +  EGR,  2.  generációs  közös 
gyűjtőcsöves  (Common –  Rail)  befecskendezési  rendszerrel,  vezérműlánc 
meghajtású vezérléssel.

Hengerűrtartalom: 2998 cm3
Sebességváltó: 6 fokozatú, szinkronizált, kézi kapcsolású
teljesítmény: 146 LE / 107 kW (3000-3500 ford./perc között)
nyomaték: 350 Nm (1400-2600 ford./perc között)
Fékek: elöl-hátul tárcsafék, ABS-EBD-ASR-MSR-ESP-HBA-LAC
Belmagasság: 1900 mm

Felszereltség (minimális műszaki tartalom):
• ABS: Blokkolásgátló
• EBD: Elektronikus fékerő-eloszlás
• ASR: Kipörgésgátló
• MSR: Motorfék-szabályzó
• ESP: Elektronikus menetstabilizáló
• HBA: Hidraulikus fékasszisztens
• Hill Holder: Visszagurulás-gátló
• LAC: Adaptív terhelés vezérlő
• szervokormány
• kulcsba épített indításgátló
• fordulatszámmérő
• elektromos fényszórómagasság-állítás, fényszórómosó
• színezett, hővédő üvegezés, fűtött szélvédő
• fűthető, elektromosan állítható külső tükrök
• tükörházba integrált oldalirányjelző és rádióantenna
• első hátsó ködlámpa
• 110 Ah Akkumulátor
• fűtött üzemanyagszűrő
• 100 literes üzemanyagtartály, zárható tanksapkával
• tárcsafékek elöl-hátul
• hátul dupla kerekek
• 195/75 R16 gumik
• első és hátsó stabilizátor rúd
• szövet, 3 irányba állítható, hidraulikus rugózású, fűthető vezetőülés derék és 

kartámasszal
• távirányítású központi zár a kulcsba épített nyomógombokkal
• tempomat
• központi kijelző digitális órával és fedélzeti számítógéppel
• pótkerék külső rögzítéssel



• 270 fokban nyíló kétszárnyú hátsó ajtók
• elektromos ablakemelő
• vezető-és utasoldali légzsák + övfeszítő + függönylégzsák
• sofőrnél automata légkondicionáló (erősített 140A-s generátor, 170 cm3-s 

légkondicionáló kompresszor)
• CD-s rádió, mikrofon kihangosítás
• lehajtható tetőmonitor (képátló 19”/48 cm)
• DVD fejegység
• digitális tachográf
• vonóhorog (2 tonnás)
• egyenként állítható, emelt háttámlájú autóbuszülések a kettes és egyes ülések a 

folyosó felé bővíthetőek, 3 pontos automata biztonsági övekkel, újsághálóval, 
szendvicstálcával

• folyosó felöli üléseken kartámasz, hátsó üléssor alatt tárolórekesz
• belső kárpitozás: szürke hő-és hangszigetelő belső szövetborítás az oldalfalakon 

és mennyezeten, mennyezeten az ülésszövettel megegyező betét
• sík padló csúszásmentes kopásálló műanyag burkolattal
• üvegezés: színezett (sötétített) dupla, hőszigetelt körüvegezésbe, gyári 

ablakmezőbe
• tetőablak a hátsó ülések szellőzetésére
• levegős állófűtés, légcsatornával bal oldalon az ülések alatt
• két oldalon üléssorok felett szövetezett kalaptartó, beépített klímacsatornával 

személyenkénti befúvókkal, olvasólámpával és hangszóróval
• fénycsöves világítás a klímacsatorna teljes hosszában, mennyezeten középen 

világítás
• elsősegélyláda „C” típusú, 2 db 2 kg-os poroltó készülék, izzókészlet, 

elakadásjelző háromszög
• függöny, vészkijárati felirat, üvegtörő kalapács
• utastéri hátsó klíma (gyári kompresszorról működtetve, kiegészítő 

elpárologtatóval, külön tetőegység nélkül) kalaptartóban kialakított csatornával 
személyenkénti befúvókkal

• fix fellépő lépcső
• nemzetközi műszaki vizsga, forgalomba helyezés mobil rámpa kerekes székhez, 4 

pontos kerekesszék rögzítő rendszer ( 1 db kerekesszékhez a hátsó üléssor 2 
ülésének kiszerelésével hozzáférhető), padlósín rögzítési pontokkal

• utastéri hátsó klímához külön kompresszor és külső tetőegység
• 6 db téli gumi felnire szerelve + hólánc

+ A KÖZÖSSÉGI BUSZ ELEJÉN ÉS MINDKÉT OLDALÁN JÓL LÁTHATÓ FORMÁBAN FEL KELL TÜNTETNI A 
KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELIRATOT.



2.2 ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK:

A megajánlott  gépjárműnek meg kell  felelni  valamennyi,  iskolabuszra vonatkozó érvényes 
műszaki  előírásnak (jogszabálynak,  hatósági  előírásnak,  szabványnak)  -  így különösen,  de 
nem kizárólag a következő jogszabályoknak:

6/1990.  (IV.  12.)  KöHÉM  rendelet  a  közúti  járművek  forgalomba  helyezésének  és 
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

1/2010.  (I.  19.)  ÖM  rendelet  a  bölcsődék  és  a  közoktatási  intézmények  infrastrukturális 
fejlesztéséhez,  valamint  közösségi  buszok  beszerzéséhez  kapcsolódó,  központosított 
előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

2.3 BÍRÁLATI SZEMPONT

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb ellenszolgáltatás. A felolvasólapon a 
pénzügyi ajánlat nettó ajánlati ár sorában szereplő értéket kell feltüntetni. Az ajánlati árnak 
valamennyi ajánlatkérőt terhelő kifizetési igényt tartalmaznia kell:

• minden, az ajánlat tárgyát képező iskolabusz üzembe-és forgalomba helyezéséhez szükséges 
díjat, költséget (ide nem értve a tulajdonszerzési illetéket), 
• az iskolabusz ajánlatkérő székhelyére történő szállításának költségeit. 

Az ajánlati  ár semmilyen formában sem tartalmazhat változó elemet  (pl.  Ft/€ árfolyamhoz 
történő kötés).

2.4 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE

Az ajánlatkérő az ajánlatokat két szakaszban értékeli.
Először  megállapítja,  hogy  az  ajánlatok  érvényesek-e,  azaz  formailag  és  tartalmilag 
megfelelnek-e  a  közbeszerzési  törvényben,  az  ajánlati  felhívásban  és  a  dokumentációban 
meghatározott szempontoknak és feltételeknek.
A Kbt. 88. § (1) bekezdése szerint az ajánlat érvénytelen, ha
a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
b)  az  ajánlattevő  a  biztosítékot  nem  vagy  nem  az  előírtaknak  megfelelően  bocsátotta 
rendelkezésre;
c)  az  ajánlattevő,  illetőleg  alvállalkozója  nem  felel  meg  az  összeférhetetlenségi 
követelményeknek (10. §);
d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták;
e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett 
alvállalkozója  nem  felel  meg  a  szerződés  teljesítéséhez  szükséges  alkalmassági 
követelményeknek;
f)  egyéb módon nem felel  meg az ajánlati  felhívásban és a dokumentációban,  valamint  a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek;
g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. § (5) bekezdése];
h)  lehetetlen  vagy  túlzottan  magas  vagy  alacsony  mértékű,  illetőleg  kirívóan  aránytalan 
kötelezettségvállalást tartalmaz [87. § (3) bekezdése];



i)  az  ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz  százalékát  meghaladó mértékben igénybe 
venni  kívánt  alvállalkozója,  továbbá az  ajánlattevő számára  erőforrást  nyújtó  szervezet  az 
eredményhirdetést  követő nyolc napon belül  nem igazolta,  hogy nem tartozik  a  60.  §  (1) 
bekezdése, illetőleg - ha azt az ajánlatkérő előírta - a 61. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró 
okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett.

A Kbt. 88. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az 
ajánlattevőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója)
a) a kizáró okok (60-61. §) ellenére nyújtotta be ajánlatát;
b) részéről a kizáró ok (60-62. §) az eljárás során következett be.
A Kbt. 88.  § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki  kell  zárnia az eljárásból az 
ajánlattevőt, ha a számára erőforrás nyújtását ígérő szervezet
a) a kizáró okok (60-62. §) hatálya alá esik;
b) részéről a kizáró ok (60-62. §) az eljárás során következett be.
A  Kbt.  88.  §  (4)  bekezdése  alapján  az  ajánlatkérő  kizárhatja  az  eljárásból  azt  az 
ajánlattevőt, aki
a) számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [1. § (4) bekezdése], illetőleg
b) ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani 
[1. § (4) bekezdése].

Az ajánlatkérő az eljárásban hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 83.§ szerint biztosít.

Ezt követően az ajánlatkérő a ki nem zárt ajánlattevők által benyújtott, érvényes ajánlatokat az 
ajánlati felhívásban rögzítetteknek megfelelően bírálja el.

Az eljárás  nyertese jogot  szerez  arra,  hogy a jelen dokumentációban  megadott  szerződés-
tervezet alapján, és ajánlata tartalma szerint az ajánlatkérővel a szerződést megkösse.

Az ajánlatok  elbírálása során az  ajánlati  felhívásban rögzített  bírálati  szempontokon kívül 
semmilyen más többletvállalás nem értékelhető, a Kbt. előírásaira tekintettel az ajánlatkérő 
minden ilyenre való utólagos ajánlattevői észrevételt/kifogást kénytelen elutasítani.

2.5 ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

A Kbt.  54.  § (1) bekezdése szerinti  jegyzéket az alábbi  felsorolás tartalmazza.  A jegyzék 
minden eleme esetében alkalmazandó a Kbt. 4. § 9/A. pontja, mely szerint a hamis adatot 
tartalmazó dokumentum hamis nyilatkozatnak minősül.



Megnevezés Iratminta
Előlap „A”
Felolvasó lap „B”
Tartalomjegyzék, mely a lapszámokat is tartalmazza „C”
A Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat. „D”
A Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat „E”
Ajánlattevő  nyilatkozata  a  Kbt.  60.  §  (1)  bekezdése,  és  a  Kbt.  61.  §  (1) 
bekezdése d) pontja tekintetében, valamint a tekintetben, hogy a közbeszerzés 
értékének  10%-át  meg  nem  haladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt 
alvállalkozójával  szemben  nem  állnak  fenn  a  Kbt.  60.  §  (1)  bekezdése, 
valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok

„F”

A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nyilatkozata a Kbt. 60. § (1) bekezdés, és a 61. § (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott kizáró okok tekintetében

„G”

Az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, és a 
61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok tekintetében „H”

Erőforrást  nyújtó  szervezetek  igénybe  vétele  az  alkalmasság  igazolásához 
esetén  az  erőforrást  nyújtó  szervezet  kötelezettségvállalásra  vonatkozó 
nyilatkozata, (a Kbt. 65. § (4) bekezdése b) pontja szerinti esetben közjegyző 
által hitelesítve)

„I”

Erőforrást  nyújtó  szervezetek  igénybe  vétele  az  alkalmasság  igazolásához 
esetén, a Kbt. 65. § (4) bekezdése b) pontja szerinti esetben az ajánlattevő és 
az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás
Az ajánlattevő aktuális cégállapotát bemutató, 60 napnál nem régebbi, az 
illetékes cégbíróság által kibocsátott cégkivonat vagy az IM Cégnyilvántartó 
és Céginformációs Szolgálata által kiadott nyilvános cégadatok kivonata, és 
amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, a 
cégbírósághoz érkeztetett változás-bejegyzési kérelem
A ajánlatot aláíró kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i), 
vagy banki aláírás bejelentő karton másolata.
Ajánlattevő nyilatkozata számlavezető pénzügyi intézményekről „J”
Ajánlattevő számlavezető pénzügyi intézményeinek nyilatkozata 
A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nyilatkozata számlavezető pénzügyi intézményekről „K”

A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó számlavezető pénzügyi intézményeinek nyilatkozata 
Ajánlattevő 2008. és 2009. évekre vonatkozó, a számviteli szabályok szerinti 
beszámolója, egyéni vállalkozó esetén adóbevallás
A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó 2008. és 2009. évekre vonatkozó, a számviteli szabályok szerinti 
beszámolója, egyéni vállalkozó esetén adóbevallás
Ajánlattevő  referencia-nyilatkozata  a  Kbt.  67.§  (1)  bekezdés  a)  pontjában 
meghatározott  minimális  tartalmon  túl  a  beszerzés  tárgyának  részletes 
leírásával, valamint a referenciát igazoló személy nevével és telefonszámával

„L”

A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó  referencia-nyilatkozata  a  Kbt.  67.§  (1)  bekezdés  a)  pontjában 
meghatározott  minimális  tartalmon  túl  a  beszerzés  tárgyának  részletes 
leírásával, valamint a referenciát igazoló személy nevével és telefonszámával

„M”

Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról „N”



Megnevezés Iratminta
Pénzügyi ajánlat „O”
Műszaki  ajánlat:  a  megajánlott  autóbusz  részletes  műszaki  leírása, 
gyártmánylapja
A közös ajánlatot  benyújtó ajánlattevők esetében ügyvéd, illetve  közjegyző 
által ellenjegyzett (hitelesített) szerződés

Az igazolások, ha másként nincs jelezve, egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő 
az  ajánlattevő  nyilatkozatait  (ide  értve  az  árajánlatot  is)  csak  eredetiben  vagy  hiteles 
másolatban, az ajánlattételi határidőt megelőző 30. napnál nem régebben és a cégkivonatban 
szereplő, cégjegyzése jogosult személy(ek) által cégszerűen aláírva fogadja el.

A cégszerű aláírás kritériumai: a szervezet képviseletére jogosult személy(ek)nek a szervezet 
nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint,  vagy a cégjegyzésre jogosult személy 
meghatalmazása  alapján  teljesített  aláírása.  A  cégszerű  aláírás  elengedhetetlen  része  a 
képviselt  szervezet  megnevezése,  az  aláírásra  jogosult  személy  (nyomtatott  betűvel  kiírt) 
teljes neve és aláírása, és ha van, a szervezet bélyegzőlenyomata.

2.6 AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA

A határidőn túl  érkezett  ajánlatot  az ajánlatkérő érvénytelennek minősíti.  A késedelmesen 
beérkező  ajánlat  esetében  a  késedelem  okát  és  felelősét  nem  vizsgálja.  Az  iratcsomagot 
felbontatlanul öt évig megőrzi. Az ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat tekinti az előírt 
határidőre  beérkezettnek,  amelyek  az  ajánlati  felhívásban  meghatározott  helyre  az  előírt 
határidőig megérkeznek. A nem erre a helyre benyújtott  ajánlatoknak a bontás helyszínére 
késedelmesen történő beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget.

2.7 A SZAKMAI AJÁNLAT TARTALMA

2.7.1 Pénzügyi ajánlat
Ajánlattevő köteles az ajánlat részeként pénzügyi ajánlatot készíteni és ajánlatában benyújtani, 
amely tartalmazza az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek 
szerinti ajánlati ár összegét. 

2.7.2 Műszaki ajánlat

Ajánlattevő  köteles  elkészíteni  és  ajánlatában  benyújtani  a  megajánlott  autóbusz  részletes 
műszaki  leírását,  gyártmánylapját.  A  leírásnak  megfelelő  részletezettségűnek  kell  lennie 
ahhoz, hogy az ajánlatkérő a megajánlott termék megfelelőségét ellenőrizni tudja.



III. SZERZŐDÉS-TERVEZET

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött 
egyrészről:
név: Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás
székhely: Kiskőrös, Petőfi tér 2.
képviseli: Domonyi László elnök
adószám: …………………………………….
bankszámlaszám: …………………………………….
mint vevő (a továbbiakban: Vevő)

másfelől: 

Név …………………………………….
székhely: …………………………………….
képviseli: …………………………………….
cégjegyzékszám: …………………………………….
adószám: …………………………………….
bankszámlaszám: …………………………………….
mint eladó – továbbiakban: Eladó –

között  (együttesen  a  továbbiakban:  Felek)  az  alulírott  napon  az  alábbiak  szerint 
(továbbiakban: Szerződés) 

Előzmény:

Vevő a Közbeszerzési Értesítő ……………………….. számában ……………….. szám alatt 
egyszerű  közbeszerzési  eljárásra  irányuló  hirdetményt  tett  közzé  iskolabusz  beszerzése 
tárgyában.  A  közbeszerzési  eljárás  nyertese  az  Eladó  lett.  A  szerződés  alapját  képező 
dokumentumok: 

- Ajánlati felhívás 
- Ajánlatkérési dokumentáció 
- Ajánlat 

1. A szerződés tárgya: 

1/1.  A  jelen  szerződés  1.  sz.  mellékletében  részletesen  meghatározott  specifikációjú 
iskolabusz  (a  továbbiakban:  Iskolabusz)  jogszabályoknak,  előírásoknak,  szabványoknak 
megfelelő, a rendeltetésszerű használatot biztosító terjedelemben és minőségben, valamennyi 
jogszabályban és a dokumentációban meghatározott tartozékkal együtt. 
1/2. Teljesítési határidő: 2010. október 31.
1/3. Vevő előteljesítést elfogad. 



2. Vételár: 

A Vevő által a Berendezési eszközök ellenértékeként a Eladónak fizetendő ár: 
Nettó: …………………..,- Ft, azaz …………………………………. 
Áfa: …………………..,- Ft, azaz …………………………………. 
Bruttó: …………………..,- Ft, azaz …………………………………. 
Eladó a fenti áron felül semmilyen többletköltséget nem érvényesíthet. 

3. Fizetési mód: 

3/1.  Vevő  a  vételárat  az  alábbi  4.  pont  szerinti  teljesítési  helyen való,  a  6.  pont  szerinti 
„Átvételt”  követő  30  napon  belül  Eladó  ………………………………………….  számú 
számlájára való átutalással egyenlíti ki. 
3/2. Vevő részteljesítést nem fizet. 
3/3. Az Iskolabusz tulajdonjoga a teljes vételár kiegyenlítése után száll át a Vevőre. A Vevő 
szavatolja,  hogy  az  Iskolabusz  az  átadástól  a  tulajdonjog  átszállásig  per-,  teher-,  és 
igénymentes marad. 
3/4. Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a mindenkori jegybanki alapkamat számlázására 
jogosult.  A  Vevő  köteles  az  Iskolabuszt  az  Eladónak  maradéktalanul  és  saját  költségén 
visszajuttatni  amennyiben írásbeli  felszólítás  ellenére sem tesz  eleget  a fenti  3/1.  pontban 
foglalt vételár fizetési kötelezettségének. 

4. Teljesítési hely: 

Bócsa Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Bócsa, Rákóczi u. 27.

5. Szállítási feltételek és határidők: 

5/1. Az Iskolabusznak a teljesítési  helyig történő szállításáért az Eladó külön díjazást  nem 
igényelhet. 
5/2. A Eladónak az Iskolabusz teljesítési helyre történő eljuttatása során a kellő gondossággal 
kell eljárnia. 
5/3.  A  6.  pont  szerinti  „Átvétel”  időpontjáig  Eladó  viseli  a  kárveszélyt  akként,  hogy a 
Iskolabusznak a 4. pontban megjelölt helyszínre történő leszállítását követően Vevő biztosítja 
a Iskolabuszhoz történő kizárólagos hozzáférés lehetőségét. 

6. Átvétel: 

Az átvétel előfeltétele a szerződés tárgyára vonatkozó megfelelőségi tanúsítványok átadása ill. 
a Iskolabusz szerződés szerinti funkció kielégítési képességének a bizonyítása. A résztvevő 
személyekről  a  Felek  kellő  időben  értesítik  egymást.  Az átvétel  során  a  Vevő jogosult  a 
szükségesnek  tartott  vizsgálatokat,  méréseket  elvégezni  annak  megállapítására,  hogy  a 
berendezés  megfelel-e  a  Szerződés  1.  sz.  mellékletében  foglalt  műszaki  és  egyéb 
feltételeknek. Eladó az Iskolabusszal együtt  köteles átadni a gépjármű  forgalmi engedélyét, 
törzskönyvét, szervizkönyvét, a KRESZ szerint kötelező tartozékokat. Az átvétel a felek által 
kölcsönösen  megállapított  napon,  vagy napokon  történik,  de  mindenképpen  a  befejezési 
határidő napjáig befejeződik. Az átvételi eljárás befejeztével a Felek jegyzőkönyvbe foglalják 
az átvétel megtörténtét és tapasztalatait, illetőleg a felmerült problémákat, mely jegyzőkönyvet 
a Felek aláírásukkal hitelesítenek („Jegyzőkönyv”). Amennyiben a Jegyzőkönyv a Vevő által 
olyan, az Iskolabusszal kapcsolatos hibákat, illetve hiányosságokat tár fel, mely az Iskolabusz 



végleges üzembe helyezését nem teszi lehetővé, úgy az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy 
ezen hiányosságokat, illetve hibákat azonnal orvosolja. Ebben az esetben a hiba orvoslását 
követően az átadást köteles megismételni, mely után a fentiek által a Felek szerint ismételten 
Jegyzőkönyv kerül aláírásra, és ilyen esetben ezen dátumtól számítandóak a Jegyzőkönyvhöz 
fűződő  hatályok.  Az  átadás-átvétel  befejezése  és  a  hibákat,  hiányosságokat  nem  rögzítő 
végleges  Jegyzőkönyv  kétoldalú  aláírása  esetén  az  Iskolabusz  a  Vevő  részére  átadottnak 
tekinthető. 

7. Betanítás: 

A  Eladó  köteles  a  Vevő  által  kijelölt  kezelő  személyzetet  igény  szerint  térítésmentesen 
betanítani az Iskolabusz kezelésére a felhasználás helyszínén a 6. pont szerinti átadás-átvételi 
eljárás időtartama alatt, valamint az üzemeltetési utasításokat Vevőnek átadni. 

8. Jótállás: 

8/1.  Az Eladó szavatolja  és  garantálja,  hogy az  általa  a  Szerződés  keretén  belül  szállított 
Iskolabusz új, használatban még nem volt. 
8/2. Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy az Iskolabusz per-, teher-, és igénymentes, azok 
tulajdonjoga szabadon átruházható és az Iskolabusz alkalmas rendeltetésszerű használatra. 
8/3.  A  Eladó  az  Iskolabuszra  vonatkozó  végleges  Jegyzőkönyv  aláírásától  számított  24 
hónapra teljes körű, mindenféle korlátozástól mentes jótállást vállal. 
8/4. A jótállási időszak alatt felmerülő hiányosságokat, illetve hibákat Eladó az ezekről való 
tudomásszerzéstől  számított  8  napon  belül  köteles  térítésmentesen  kijavítani.  A  kijavítás 
határidőn  belüli  elmaradása  esetén  Vevő  jogosult  Eladó  költségére  a  hiba  elhárításáról 
gondoskodni. 
8/5.  Amennyiben  a  jótállási  időszak  alatt  a  meghibásodás  kijavítása  nem,  vagy  csak 
indokolatlanul hosszú (30 napnál hosszabb) időszak alatt lehetséges, úgy a Vevő jogosult a 
meghibásodott Iskolabusz kicserélését kérni. 
8/6.A  jótállási  időszak  időtartama  alatt  végzett  javítás  időtartamára  Eladó  köteles  térítés 
nélkül megfelelő cserejárművet biztosítani, vagy ennek költségeit fedezni. 
8/7. A jótállási időszak alatti meghibásodás esetén az Iskolabusznak a kijavítást végző helyre 
történő eljuttatásának költségei Eladót terhelik. 
8/8.  Eladó az  Iskolabuszra  vonatkozó  végleges  Jegyzőkönyv aláírásától  számított  10  évig 
biztosítja az Iskolabuszhoz szükséges alkatrészellátást. 
8/9. A Vevő kijelenti és kötelezi magát, hogy az Iskolabuszt a használatukra vonatkozó írásos 
dokumentumok,  illetve  a  Eladó utasításai  szerint  fogja üzemeltetni  és  használni.  A Eladó 
jótállása nem terjed ki azon meghibásodásokra, illetve nem vállal kártérítési felelősséget azon 
eseményekért, melyek abból adódtak, hogy a Vevő a Iskolabuszra vonatkozó szabályzatokat, 
utasítást szándékosan, vagy gondatlanságból nem tartja be. 

9. Kötbér: 

9/1. Amennyiben Eladó a szállítási határidővel késedelembe esik, úgy ezen időtartamra Vevő 
részére a késedelmi kötbér fizetésére köteles.
9/2. A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó vételár 1 %-a/nap, azaz ……………. Ft, de 
legfeljebb a nettó vételár 15 %-a.
9/3.  Amennyiben  Eladó  valamely  szerződéses  kötelezettsége  teljesítésével  30  napot 
meghaladó késedelembe esik, úgy Vevő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.



9/4. Hibás teljesítés esetén Eladó 15 % mértékű hibás teljesítési  kötbér fizetésére köteles. A 
hibás  teljesítési  kötbér  Vevőt  abban  az  esetben  is  megilleti,  ha  Eladó  a  hibás  terméket 
kicseréli. A hibás teljesítési kötbér alapja a teljes nettó vételár.
9/5. Amennyiben a szerződés teljesítése Eladó felelősségi körében meghiúsul, úgy Eladó 15 % 
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek alapja a teljes nettó vételár.
9/6. Vevő kötbérigényét jogosult Eladó számlájával szemben beszámítással is érvényesíteni. 
Vevő  a  fentieken  túlmenően  is  jogosult  Eladótól  a  kötbér  összegét  meghaladó  kárának 
megtérítését követelni.

10. Vis major 
 
A Felek mentesülnek a jelen szerződés alapján őket terhelő felelősség alól, ha felelősségre 
vonásuk alapját megalapozó tényező olyan elháríthatatlan eseményre vezethető vissza, mint 
különösen háború, földrengés, tűzvész, sztrájk, természeti katasztrófa. 

11. Egyéb feltételek: 

11/1.  Jelen  szerződéssel  kapcsolatban  felmerülő  bármilyen  értesítést,  levelezést  a  Felek 
egymásnak írásban kötelesek megadni az alábbi címekre: 
Eladó címe, kapcsolattartó személy neve: 
………………………………………………………………………………………………… 
Vevő címe, kapcsolattartó személy neve: 
………………………………………………………………………………………………… 
11/2.  Jelen  szerződés  4  példányban  magyar  nyelven  készült,  melyből  Felek  2-2  példányt 
kapnak. 
11/3. A jelen szerződés melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
11/4.  A Kbt. 303. §-ban foglaltaknak megfelelően a felek csak akkor módosíthatják a jelen 
szerződésnek az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma 
alapján  meghatározott  részét,  ha  a  szerződéskötést  követően  beállott  körülmény  miatt  a 
szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
11/5. Eladó kötelezettségvállalásra jogosult képviselője: ………………………………………
Vevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője: ……………………………………………. 

12. Bíróság, alkalmazott jog: 

E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. szabályai az irányadóak. Felek 
megállapodnak  abban,  hogy jelen  szerződésből  fakadó  vitás  kérdéseket  elsősorban  peren 
kívüli  egyezség  útján  kísérlik  meg  rendezni,  amennyiben  ez  nem vezet  eredményre,  úgy 
alárendelik  magukat  –  perértéktől  függően  –  a  Kiskőrösi  Városi  Bíróság,  illetve  a  Bács-
Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 

Kiskőrös, 2010. ………………….. 

……………………………..                                                ……………….…………
Eladó                                                                                     Vevő



IV. MELLÉKLETEK



„A”

Ajánlattevő neve: ……………………
székhelye: ……………………

Az ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve: ……………………
telefonszáma: ……………………
telefaxszáma: ……………………
e-mail címe: ……………………

AJÁNLAT-ELŐLAP

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás

„Iskolabusz beszerzés”

tárgyú közbeszerzési eljárásához

EREDETI/MÁSOLAT

Kelt:……………………………….



 „B”
Az ajánlattevő neve: ……………………

székhelye: ……………………

Felolvasó lap

Ajánlati szempont                                                                   Megajánlott érték

Nettó ajánlati ár (Ft)                                                         ……………………. 

Az  ajánlati  ár  tartalmazza  a  dokumentációnak  megfelelően  történő  megvalósítással 
kapcsolatos valamennyi költséget.

Kelt:……………………..

…...................................
/cégszerű aláírás/



„C”

TARTALOMJEGYZÉK

Megnevezés Oldalszám
Előlap
Felolvasó lap
Tartalomjegyzék, mely a lapszámokat is tartalmazza
A Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat.
A Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt.  60. § (1) bekezdése, és a Kbt. 61. § (1) 
bekezdése  d)  pontja  tekintetében,  valamint  a  tekintetben,  hogy  a 
közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni 
kívánt  alvállalkozójával  szemben  nem  állnak  fenn  a  Kbt.  60.  §  (1) 
bekezdése, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
kizáró okok
A  közbeszerzés  értékének  10%-át  meghaladó  mértékben  igénybe  venni 
kívánt alvállalkozó nyilatkozata a Kbt. 60. § (1) bekezdés, és a 61. § (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok tekintetében
Az erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, 
és  a  61.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjában  meghatározott  kizáró  okok 
tekintetében
Erőforrást nyújtó szervezetek igénybe vétele az alkalmasság igazolásához 
esetén  az  erőforrást  nyújtó  szervezet  kötelezettségvállalásra  vonatkozó 
nyilatkozata,  (a  Kbt.  65.  §  (4)  bekezdése  b)  pontja  szerinti  esetben 
közjegyző által hitelesítve)
Erőforrást nyújtó szervezetek igénybe vétele az alkalmasság igazolásához 
esetén, a Kbt. 65. § (4) bekezdése b) pontja szerinti esetben az ajánlattevő 
és az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás
Az ajánlattevő aktuális cégállapotát bemutató, 60 napnál nem régebbi, az 
illetékes  cégbíróság  által  kibocsátott  cégkivonat  vagy  az  IM 
Cégnyilvántartó  és  Céginformációs  Szolgálata  által  kiadott  nyilvános 
cégadatok kivonata, és amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van 
folyamatban, a cégbírósághoz érkeztetett változás-bejegyzési kérelem
A  ajánlatot  aláíró  kötelezettségvállalásra  jogosult(ak)  aláírási 
címpéldánya(i), vagy banki aláírás bejelentő karton másolata.
Ajánlattevő nyilatkozata számlavezető pénzügyi intézményekről
A  közbeszerzés  értékének  10%-át  meghaladó  mértékben  igénybe  venni 
kívánt alvállalkozó nyilatkozata számlavezető pénzügyi intézményekről
Ajánlattevő számlavezető pénzügyi intézményeinek nyilatkozata 
A  közbeszerzés  értékének  10%-át  meghaladó  mértékben  igénybe  venni 
kívánt alvállalkozó számlavezető pénzügyi intézményeinek nyilatkozata 
Ajánlattevő  2008.  és  2009.  évekre  vonatkozó,  a  számviteli  szabályok 
szerinti beszámolója, egyéni vállalkozó esetén adóbevallás
A  közbeszerzés  értékének  10%-át  meghaladó  mértékben  igénybe  venni 
kívánt  alvállalkozó  2008.  és  2009.  évekre  vonatkozó,  a  számviteli 
szabályok szerinti beszámolója, egyéni vállalkozó esetén adóbevallás



Megnevezés Oldalszám
Ajánlattevő referencia-nyilatkozata a Kbt. 67.§ (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott  minimális  tartalmon  túl  a  beszerzés  tárgyának  részletes 
leírásával,  valamint  a  referenciát  igazoló  személy  nevével  és 
telefonszámával
A  közbeszerzés  értékének  10%-át  meghaladó  mértékben  igénybe  venni 
kívánt  alvállalkozó  referencia-nyilatkozata  a  Kbt.  67.§  (1)  bekezdés  a) 
pontjában  meghatározott  minimális  tartalmon  túl  a  beszerzés  tárgyának 
részletes  leírásával,  valamint  a  referenciát  igazoló  személy  nevével  és 
telefonszámával
Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról
Pénzügyi ajánlat
Műszaki  ajánlat:  a  megajánlott  autóbusz  részletes  műszaki  leírása, 
gyártmánylapja
A közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők esetében ügyvéd, illetve közjegyző 
által ellenjegyzett (hitelesített) szerződés

A tartalomjegyzék sorai igény szerint törölhetők, illetve bővíthetők.



„D”

A Kbt. 70. § (2) szerinti ajánlattevői nyilatkozat

Alulírott  ……………………………..,  mint  a(z)  …………………………………….. 
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

a)  ajánlatunkat  az  ajánlati  felhívásban  és  a  dokumentációban  meghatározott  tartalmi  és 
formai követelményeknek megfelelően készítettük el és nyújtottuk be. 

b) az ajánlati felhívás feltételeit megismertük és elfogadjuk, 

c)  ajánlatunk  elfogadása  esetén  készek  vagyunk  a  jelen  ajánlat  tartalma,  valamint  a 
dokumentáció,  és  az  ajánlati  felhívás  feltételei  szerint  szerződést  az  ajánlati  felhívásban 
meghatározott  időpontban  aláírni,  a  szerződést  az  ajánlatban  megajánlott  nettó 
ellenszolgáltatásért teljesítjük: 

…………………………….. Ft

d)  nyertességünk  esetén  a  közbeszerzési  eljárás  alapján  megkötött  szerződés  teljesítése 
céljából,  e  szerződésen  alapuló  szerződéseinkben  saját  magunkra  vonatkozó 
kötelezettségként vállaljuk a Kbt.  305. § (1)-(3) bekezdése és a Kbt.  306/A. § (1) és (5) 
bekezdése szerinti előírások érvényesítését.

e) cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 

törvény alapján

mikrovállalkozásnak minősül [  ]

kisvállalkozásnak minősül [  ]

középvállalkozásnak minősül [  ]

nem tartozik a törvény hatálya alá [  ]

Kelt:…………………….

…...................................
/cégszerű aláírás/

 



„E”

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. § (1) bekezdés szerint

Alulírott  ……………………………..,  mint  a(z)  …………………………………….. 
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom

1.  a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés e részei teljesítéséhez a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszünk 
igénybe:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

       Nem veszünk igénybe alvállalkozót.

2.  a  Kbt.  71.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  alapján,  hogy  a  szerződés  teljesítéséhez  a 
közbeszerzés  értékének  10%-át  meghaladó  mértékben  az  alábbi  alvállalkozókat,  a 
közbeszerzésnek az alábbi részei teljesítésében kívánjuk igénybe venni:

Közbeszerzés része                                                Alvállalkozó

………………………………                                ………………………………  

………………………………                                ………………………………  

………………………………                                ………………………………  

      
       Nem veszünk igénybe 10 % feletti alvállalkozót.

3. a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi 
szervezetek nyújtanak erőforrást: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

  
       Nem veszünk igénybe erőforrást nyújtó szervezetet.

 (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!)

Kelt:………………….

…...................................
/cégszerű aláírás/



„F”

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok tekintetében

Alulírott  ……………………………..,  mint  a(z)  …………………………………….. 
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nem állnak fenn 
velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglalt alábbi kizáró 
okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:  

Kbt. 60.§ (1) bekezdés 

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás 
folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló 
eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg 
g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az 
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 
alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és 
végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi 
bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el;

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, 
az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, 
vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pont:

a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;



Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a fent részletezett Kbt. 
60 §. (1) bekezdése, 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok.

Nyilatkozunk továbbá, hogy amennyiben az ajánlatban nem vagy nem teljes körűen igazoltuk, 
akkor nyertesség esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) 
bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerint igazolni fogjuk, hogy nem tartozunk a 60. § (1) 
bekezdésének, valamint a 61. § 1 bekezdés a-d) pontjainak hatálya alá.

Kelt:……………………………
...................................

/cégszerű aláírás/



„G”

10% feletti alvállalkozó nyilatkozata a kizáró okok tekintetében

Alulírott  ……………………………..,  mint  a(z)  ……………………………………..  (a 
közbeszerzés  értékének  10%-át  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó) 
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nem állnak fenn 
velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglalt alábbi kizáró 
okok, mely szerint nem lehet alvállalkozó, aki:  
Kbt. 60.§ (1) bekezdés 

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás 
folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló 
eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg 
g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az 
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 
alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és 
végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi 
bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el;

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, 
az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, 
vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pont:

a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

Kelt:……………………………
...................................

/cégszerű aláírás/



„H”

Erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata a kizáró okok tekintetében

Alulírott  ……………………………..,  mint  a(z)  …………………………………….. 
(erőforrást  nyújtó  szervezet)  cégjegyzésre  jogosult  képviselője  felelősségem  tudatában 
nyilatkozom,  hogy nem állnak  fenn velünk szemben  a közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi 
CXXIX.  törvényben  foglalt  alábbi  kizáró  okok,  mely szerint  nem lehet  erőforrást  nyújtó 
szervezet, aki: 
Kbt. 60.§ (1) bekezdés 

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás 
folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló 
eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg 
g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az 
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 
alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és 
végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi 
bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el;

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, 
az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, 
vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pont:

a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

Kelt:……………………………
...................................

/cégszerű aláírás/



„I”

NYILATKOZAT AZ ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65.§-ának (4) bekezdése 
alapján

Alulírott  ……………………..,  melyet  képvisel:  …………………………,  mint  erőforrást 
nyújtó  szervezet  kijelentem,  hogy  a fenti  szerződés  teljesítéséhez  szükséges  alábbi 
erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

{Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai  
alkalmasság tekintetében az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció szerint.}

Kelt:……………………………

…...................................
/cégszerű aláírás/



„J”

Nyilatkozat számlavezető pénzügyi intézményekről

Alulírott ……..........................., mint a …………………………. ajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 

……………………………………

(ajánlattevő)

számlavezető pénzintézet(i) a következő(k): 

 

számlavezető pénzintézet számlaszám

(a táblázat sorai szükség szerint kiegészíthetőek)

A fentiekben felsorolt pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél számlát nem vezetünk.

Kelt:……………………………

…...................................
/cégszerű aláírás/



„K”

Nyilatkozat számlavezető pénzügyi intézményekről

Alulírott  ……...........................,  mint  a …………………………., a közbeszerzés  értékének 

10%-át  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó  cégjegyzésre  jogosult 

képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 

……………………………………

(10% feletti alvállalkozó)

számlavezető pénzintézet(i) a következő(k): 

 

számlavezető pénzintézet számlaszám

(a táblázat sorai szükség szerint kiegészíthetőek)

A fentiekben felsorolt pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél számlát nem vezetünk.

Kelt:……………………………

…...................................
/cégszerű aláírás/



„L”

REFERENCIA ISMERTETÉSE

Alulírott  …..............................,  mint  a(z)  …...................................................  ajánlattevő 
cégjegyzésre  jogosult  képviselője  a  Kbt.  67.  §  (1)  bekezdése  a)  pontjában  és  az  ajánlati 
felhívásban foglaltakra tekintettel  – az  ajánlattevőnek a szerződés  teljesítéséhez  szükséges 
műszaki,  illetőleg  szakmai  alkalmassága  igazolására  –  az  alábbiakban  ismertetek  az 
ajánlattételi határidőt megelőző 24 hónapos időszakból összesen legalább 1 db, legalább 22+1 
személyes autóbusz szállítására vonatkozó referenciát.

A megrendelő megnevezése, címe:

A referenciát igazoló személy neve, telefonszáma:

A teljesítés ideje:

A teljesítés helye:

A szolgáltatás tárgyának leírása (méret megjelölésével:

A teljesítés nettó ellenértéke (Ft):

Kelt:…………………………..

……................................
/cégszerű aláírás/



„M”

REFERENCIA ISMERTETÉSE

Alulírott  ….............................., mint  a(z) …...................................................,  a közbeszerzés 
értékének  10%-át  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó  cégjegyzésre 
jogosult  képviselője  a  Kbt.  67.  §  (1)  bekezdése  a)  pontjában  és  az  ajánlati  felhívásban 
foglaltakra  tekintettel  –  az  ajánlattevőnek  a  szerződés  teljesítéséhez  szükséges  műszaki, 
illetőleg  szakmai  alkalmassága  igazolására  –  az  alábbiakban  ismertetek  az  ajánlattételi 
határidőt megelőző 24 hónapos időszakból összesen legalább 1 db, legalább 22+1 személyes 
autóbusz szállítására vonatkozó referenciát.

A megrendelő megnevezése, címe:

A referenciát igazoló személy neve, telefonszáma:

A teljesítés ideje:

A teljesítés helye:

A szolgáltatás tárgyának leírása (méret megjelölésével:

A teljesítés nettó ellenértéke (Ft):

Kelt:…………………………..

……................................
/cégszerű aláírás/



„N”

Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról

Alulírott  ………………..……….  (képviseli:  …………………………………….)  mint 

ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban ….. db, valamennyi az 

eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem, és jelen ajánlatom elkészítése során 

azokat figyelembe vettem.

Kelt:…………………….

......................................
/cégszerű aláírás/



 „O”

PÉNZÜGYI AJÁNLAT

Nettó ajánlati ár: ..………………..

Áfa: ..………………..

Bruttó ajánlati ár: ..………………..

Az ajánlati ár tartalmaz minden, az ajánlat tárgyát képező iskolabusz üzembe-és forgalomba 
helyezéséhez szükséges díjat, költséget (ide nem értve a tulajdonszerzési illetéket), valamint 
az iskolabusz ajánlatkérő székhelyére történő szállításának költségeit. 

Kelt:…………………….

......................................
/cégszerű aláírás/
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