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I. ÚTMUTATÓ

1. FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE
Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő ajánlatokat kér „Adásvételi szerződés keretében
személygépjármű beszerzés az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére” tárgyú közbeszerzési
eljárásban, amelynek nyertesével szerződést kíván kötni.
Az Eljárást megindító felhívás és az Eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció (a továbbiakban:
Dokumentáció) együttesen tartalmazza az eljárással kapcsolatos feltételeket. A két dokumentum közötti
ellentmondás esetén az Eljárást megindító felhívás előírásai az irányadók.
2. ELŐZETES KIKÖTÉSEK
Az ajánlat elkészítésének alapja a Dokumentáció, mely rögzíti az ajánlattételi elvárásokat, a részletes
szerződéses feltételeket és a feladat-meghatározást. Az ajánlatnak az összes elvégzendő feladatot
tartalmaznia kell, úgy, ahogy azt az ajánlatkérő jelen Dokumentációban előírja.
Az Ajánlattevőnek az Eljárást megindító Felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott tartalmi
és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie.
Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen
Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott
kiegészítéssel együtt, függetlenül az Ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ezennel eláll.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen
a maga számára a közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt.
Ajánlatkérő feltételezi, hogy az Ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat
elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges.
Kérjük Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, meghatározást,
specifikációt, amelyeket a közbeszerzési dokumnetumok tartalmaznak szíveskedjnek átvizsgálni
ajánlattétel előtt.
3. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, ILLETVE A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA, AZ
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS VISSZAVONÁSA
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt, illetve az Eljárást Megindító Felhívásban és Dokumentációban
foglaltakat jogosult módosítani a Kbt.-ben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő az Eljárást Megindító Felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, amiről az
ajánlattételi határidő előtt egyidejűleg, közvetlenül valamennyi ajánlattevőt írásban tájékoztatja.
4. FELVILÁGOSÍTÁS AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATBAN
Az Eljárást Megindító Felhívással, illetve a Dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatások,
pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok minden ajánlattevő
számára hozzáférhetők legyenek, és ne sértsék az Ajánlattevők esélyegyenlőségét.
Ajánlatkérő feltételezi, hogy az Ajánlattevő részletesen tanulmányozza a Dokumentáció tartalmát és
értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és meghatározásokat illetően további
tájékoztatást kérhet, és az így kapott válaszokat figyelembe véve állítja össze ajánlatát. Ennek módja a
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következő: amennyiben a Dokumentációval, a megvalósítandó feladatokkal stb. kapcsolatban az
Ajánlattevőknek bármiféle kérdésük merül fel, azt írásban tehetik fel az Ajánlatkérő számára.
Ajánlatkérő valamennyi beérkezett kérdésre oly módon fog írásban válaszolni, hogy a kérdéseket (a
kérdező személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat egyidejűleg megküldi minden Ajánlattevőnek.
Amennyiben a kérések időbeni eltolódása miatt az Ajánlattevő több válaszlevelet küld meg az
Ajánlattevők részére, azokat folyamatos sorszámozással látja el.
A válaszlevelek, továbbá az Ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a közbeszerzési
dokumentumok részévé válnak, így azok is kötelezővé válnak az ajánlattevők számára.
Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet Ajánlatkérő írásban nem erősített
meg, ajánlatában nem hivatkozhat.
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon meg, amely a
megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az Ajánlattevő felelőssége,
hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.
5. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
Az eljárást megindító felhívással, illetve a Dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatások,
pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok minden gazdasági
szereplő számára hozzáférhetők legyenek, és ne sértsék a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét.
Ajánlatkérő feltételezi, hogy a gazdasági szereplő részletesen tanulmányozza a Dokumentáció tartalmát
és értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és meghatározásokat illetően
további tájékoztatást kérhet, és az így kapott válaszokat figyelembe véve állítja össze ajánlatát. Ennek
módja a következő: amennyiben a Dokumentációval, a megvalósítandó feladatokkal, stb. kapcsolatban
a gazdasági szereplőknek bármiféle kérdésük merül fel, azt írásban tehetik fel az Ajánlatkérő számára.
Ajánlatkérő kéri, hogy a kiegészítő tájékoztatás körében az eljárást megindító felhívásban és az eljárást
megindító felhívást kiegészítő dokumentációban meghatározott címre eljuttatott, írásos formában
készült (szövegtartalmú) kérést a kiegészítő tájékoztatás elkészítése érdekében az ajánlattevő
szerkeszthető MS Word formátumban elektronikus úton is lehetőség szerint küldje meg az eljárást
megindító felhívásban és a Dokumentációban megadott e-mail címre.
A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja
meg. Az Ajánlatkérő által megadott tájékoztatás teljes tartalmát (a kérdező személyének feltüntetése
nélkül) hozzáféhetővé kell tenni vagy meg kell küldeni valamennyi gazdasági szereplő részére, amely
érdeklődését az eljárás iránt az Ajánlatkérőnél jelezte.
Kiegészítő tájékoztatást gazdasági szereplő a Kbt. 56. §-ában – a Kbt. 114. § (6) bekezdésére
tekintettel - foglaltak szerint kérhet elektronikus levélben vagy faxon az eljárást megindító felhívásban
meghatározott kapcsolattartási ponton:
Országos Vízügyi Főigazgatság, Fax: +36 12880708, E-mail: zsenyuk.peter@ovf.hu
6. AZ AJÁNLAT TARTALMA:
Az ajánlatnak – figyelemmel a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjára - a következő iratokat kell tartalmazni:
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Melléklet a
Formanyomtatványok
között
—
—
1. sz. melléklet
—
—
2. sz. melléklet

3.sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
7. sz. melléklet

8. sz. melléklet
9. sz. melléklet

—

—
—
10. és 11. sz.
mellékletek
12. sz. melléklet
13. sz. melléklet
14.sz. melléklet
15. sz. melléklet
16. sz. melléklet
—
—

Iratanyag megnevezése

Fedlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap
Nyilatkozat a közös ajánlattételről (adott esetben)
Együttműködésről szóló megállapodás (közös ajánlattétel esetén)
Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan [Kbt. 66. § (2) bekezdés]
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy mikro-, kis vagy középvállalkozásnak
minősül-e [Kbt. 66. § (4) bekezdés]
Ajánlattevői nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdése alapján
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) – b) pontjaira
vonatkozóan
Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdésének értelmében, a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontban és a 10. § g) pont gb) alpontban
foglaltak szerint (Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpont)
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerű nyilatkozata az alkalmassága
megállapításáról a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint
Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a benyújtott elektronikus
példány mindenben megegyezik a papír alapon benyújtott eredeti ajánlati
példánnyal.
Az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása
hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő,
közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve alvállalkozó és kapacitást nyújtó
szervezet aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése
szerinti aláírás mintája
Meghatalmazás (adott esetben)
Fordítás (adott esetben)
Ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy
nyilatkozata, figyelemmel a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére (adott esetben)
Nyilatkozat változásbejegyzésről
Nyilatkozat üzleti titokra vonatkozóan
Átláthatósági nyilatkozat
Nyilatkozat műszaki megfelelésről
Nyilatkozat biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
Kitöltött műszaki leírás/műszaki adatlap
Az ajánlat elektronikus példánya (CD/DVD/pendrive adathordozón)
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7. A KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE
Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások ajánlattételét is elfogadja.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötniük
egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való
kapcsolatát.
Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, és meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a
közös ajánlattevők közül a vezető tagot, annak címét, egyéb elérhetőségét. Az együttműködési
megállapodást az ajánlathoz kell csatolni.
A megállapodásnak a következő kötelező elemeket kell tartalmazni:
– A vezető közös ajánlattevő megnevezése és felhatalmazása a közös ajánlattevők vezetésére, az
ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes körű döntéshozatalra;
– A felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére;
– A közös ajánlattevők, illetve ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása;
– A felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a Szerződésben foglalt valamennyi
kötelezettség teljesítéséig a megállapodás ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem
változtatnak.
A közös ajánlattevők (szerződő tagok) személye a közbeszerzési eljárás ideje alatt nem változhat.
8. VERSENY BIZTOSÍTÁSA
A Kbt. 36. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban –
részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében –
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].
Amennyiben az Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás és
a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az
EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal
feltételezi, köteles azt – a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint – jelezni a
Gazdasági Versenyhivatalnak.
9. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGE
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatkérő nem felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az ajánlattevőt
érheti a helyszínen tett látogatásokkal vagy vizsgálatokkal kapcsolatban, vagy az ajánlat bármely más
vonatkozásában.
Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívüli
egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy
eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben e költségekkel kapcsolatban
semmilyen követelésnek nincs helye.
Az Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes ajánlattevőnek,
sem másoknak nem fizet.
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10. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE, ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie.
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti információkat.
Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek esetleges
ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak.
Az ajánlatot egy eredeti példányban szükséges benyújtani. Az ajánlatot zárt és sértetlen
borítékban/dobozban, kell benyújtani. Az ajánlatot 2 példányban jelszó nélkül olvasható, de nem
módosítható PDF vagy azzal egyenértékű formátumban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. Az
ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus
példány az ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs
ellátva. A borítékon/dobozon az „Adásvételi szerződés keretében személygépjármű beszerzés az
Országos Vízügyi Főigazgatóság részére” megjelöléseket kell feltüntetni.
Az ajánlati példányok formai vagy tartalmi eltérése esetén Ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti
irányadónak.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat
stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé
csatolnia kell a felelős magyar fordítást is. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.
Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatában közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt
igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
11. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
Az ajánlattételi határidő: 2017. június 09., 10:00 óra
Az ajánlatok benyújtásának helye:
Országos Vízügyi Főigazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.
113. szoba.
Az ajánlatok fent megjelölt helyen történő átadása a hivatali munkaidőben történhet, hétfőtől csütörtökig
9:00 és 16:30 között, pénteken 9:00 és 14:00 között.
Amennyiben ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó
bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag
megsérülése) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik.
A személyesen (beleértve a kézbesítőket vagy futárszolgálatokat) átnyújtott ajánlatokról az Ajánlatkérő
átvételi elismervényt állít ki.
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Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó Ajánlattevőktől indokként nem fogad el semmiféle
akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, forgalomelterelés, eltévedés, parkolási probléma, stb.).
12. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA
Az ajánlatok bontási ideje megegyezik az ajánlatok beadásának határidejével, azaz 2017. június 09.,
10:00 óra
Helye: Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D. 113. szoba.
Jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő külön meghívót nem küld az ajánlattevőknek, jelen Dokumentáció tekintendő meghívásnak
a bontási eljárásra. Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek
vehetnek részt. A résztvevők regisztrálása jelenléti íven történik.
Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti a következő adatokat:
 ajánlattevő nevét,
 ajánlattevő székhelyét (címét),
 értékelés alapjául szolgáló adatokat.
Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő minden ajánlattevőnek öt napon belül
megküld.
Minden olyan ajánlatról, amelyet az Eljárást megindító felhívásban meghatározott beadási határidő után
nyújtanak be, az ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és az elkésett ajánlatot megőrzi. A jegyzőkönyvet
öt napon belül megküldi az összes – beleértve az elkésett - ajánlattevőnek.
13. ÜZLETI TITOK VÉDELME
A Kbt. 44. §-a szerint a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban,
valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett
ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
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.
Gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki
számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27.
§ (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó
információkat és adatokat,
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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 (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 nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik személyek
(különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben ajánlattevő az
üzleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el,
hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is.
14. AZ AJÁNLATOK ELŐZETES BÍRÁLATA ÉS ÉRTÉKELÉSE
Az ajánlatok előzetes bírálatát és értékelését Ajánlatkérő Bíráló Bizottsága végzi. Az ajánlatok szakmai
elbírálásának célja megtalálni azt az ajánlattevőt, aki legnagyobb valószínűséggel hozzájárul ahhoz,
hogy az Ajánlatkérő teljesítse a közbeszerzés tárgyaként meghatározott feladatot.
15. A LEGKEDVEZŐBBNEK TEKINTHETŐ AJÁNLAT BÍRÁLATA
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza, azaz az ajánlatok bírálatát - az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő
egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A 69. § rendelkezéseit
megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy az
összegezésben megnevezett nyertes - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második
legkedvezőbb ajánlatot tett - ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést
megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is
kiterjedően teljeskörűen elbírálja.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az
Ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt
munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az
eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A
gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e §
szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő
azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a
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bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az
ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az
igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az
ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy
felvilágosítást kér.

Az igazolások benyújtására és Ajánlatkérő általi bírálatára egyebekben a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(14)
bekezdései irányadók.
16. A SZÁMÍTÁSI HIBA JAVÍTÁSA
A Kbt 71. § (11) bekezdése szerint, ha az Ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási
hibát észlel, annak javítását az Ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek
tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket
vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. A számítási hiba javításáról az
összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja.
17. INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN
Az ajánlatok felbontása után sem az ajánlattevők, sem más az ajánlatok elbírálásában hivatalosan részt
nem vevő személyek nem kaphatnak információt az ajánlatok értékelésével vagy a szerződés
odaítélésével kapcsolatban.
18. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint
írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának
befejezésekor az eljárás eredményéről szóló tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő
részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről az arról készült összegezés közvetlen
megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlatok bontásától (ajánlattételi határidő lejártától) számított 60
napon belül (ajánlati kötöttség).
Ha az Ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az
eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az
ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség
kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított
hatvan napot. Ha az ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell
tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az
ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további
részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
19. IRATBETEKINTÉS
A Kbt 45. §-a szerint az ajánlattevő az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését
követően kérheti, hogy más gazdasági szereplő ajánlatának – ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást,
valamint a 72. § szerinti indokolást is – üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az
iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a gazdasági szereplő köteles megjelölni, hogy milyen
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feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat mely részébe kíván betekinteni. Az iratbetekintést
munkaidőben, a kérelem beérkezését követő két munkanapon belül kell biztosítani. A betekintést az
Ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó
jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles biztosítani. Más gazdasági szereplő ajánlatának
teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges.
20. SZERZŐDÉSKÖTÉS
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel – közös ajánlattétel
esetén a nyertes ajánlattevőkkel – kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges
feltételek, szerződés-tervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.
A szerződéskötés tervezett időpontja: legkorábban – figyelemmel a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdése
szerinti szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályokra - az eljárás eredményéről szóló
összegezés megküldésének napját követő 11. napon. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a
szerződéskötés időpontja az ezt követő második munkanap.
A szerződéskötés helye: Ajánlatkérő székhelye. A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes
ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet
a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket.
A szerződést a szerződést kötő felek kizárólag írásban a Kbt. 141. §-ában meghatározott szabályok
figyelembevételével módosíthatják.
21. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
NAV
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36- 1-428-5100
Fax: +36-1- 428-5382
Honlap: www.nav.gov.hu
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Műszaki Engedélyezési Osztály
Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 62. III. 308.
Postacím: Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Jármű Főosztály, 1389 Budapest, Pf. 102.
Telefon: 1/477-1592
Fax: 1/477-1507
E-mail: autocert@nkh.gov.hu
Közbeszerzési Hatóság
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
Postafiók cím: 1525. Pf. 166.
Telefon: 06-1-882-8502
Telefax: 06-1-882-8503
Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/
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Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)
Székhely: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
Központi e-mail cím: nfh@nfh.hu
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II. SZERZŐDÉS-TERVEZET

Külön dokummenrtumban csatolva
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III. FORMANYOMTATVÁNYOK
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1. SZ. MELLÉKLET
FELOLVASÓLAP
Országos Vízügyi Főigazgatóság
„Adásvételi szerződés keretében személygépjármű beszerzés az Országos Vízügyi
Főigazgatóság részére”
1
Ajánlattevő adatai :
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám2:
Képviselő neve:
A kapcsolattartó adatai3:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy telefon vagy
mobil száma:
Kapcsolattartó személy faxszáma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:

1. rész

Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető.
Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván.
Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is
feltüntetni.
3 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg. Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási
adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az Ajánlatkérő által megküldött információkat.
1
2
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Szolgálati használatra szánt, önálló szerv vezetője
részére,
8. kategóriába tartozó, összkerékhajtással,
minimum 129 kW motor-teljesítménnyel rendelkező
új személygépkocsi nettó ajánlati ára a forgalomba
helyezés költségével együtt.
Szolgálati használatra szánt, önálló szerv vezetője
részére, a 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás 6. számú
függelékében foglaltak szerint 8. kategóriába
tartozó, összkerékhajtással, minimum 129 kW
motor-teljesítménnyel rendelkező új
személygépkocsi üzemanyag fogyasztása vegyes
üzemmódban.
Szolgálati használatra, önálló szerv vezetőhelyettese részére, a 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás
6. számú függelékében foglaltak szerint
7. kategóriába tartozó, összkerékhajtással,
minimum 129 kW motor-teljesítménnyel rendelkező
új személygépkocsi ajánlati ára a forgalomba
helyezés költségével együtt.
Szolgálati használatra, önálló szerv vezetőhelyettese részére, a 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás
6. számú függelékében foglaltak szerint
7. kategóriába tartozó, összkerékhajtással,
minimum 129 kW motor-teljesítménnyel rendelkező
új személygépkocsi üzemanyag fogyasztása vegyes
üzemmódban.

……………………………….nettó Ft/db

……………………………liter/100 km

……………………………….nettó Ft/db

……………………………liter/100 km

2. rész
Részszempont

Ajánlattevő megajánlása

Egyterű 1. kategóriába tartozó, 80-129 kW motorteljesítménnyel, manuális váltóval felszerelt,
összkerékhajtású új személygépkocsi nettó
ajánlati ára a forgalombahelyezés költségével
együtt.

……………………………….nettó Ft/db

Egyterű 1. kategóriába tartozó, 80-129 kW motorteljesítménnyel, manuális váltóval felszerelt
összkerékhajtású új személygépkocsi üzemanyag
fogyasztása vegyes üzemmódban.

……………………………liter/100 km

Egyterű 1. kategóriában, 80-129 kW motorteljesítménnyel, dupla kuplungos automata
váltóval
felszerelt,
összkerékhajtású
új
személygépkocsi nettó ajánlati ára a forgalomban

……………………………….nettó Ft/db
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helyezés költségével együtt.
Egyterű 1. kategóriában, 80-129 kW motorteljesítménnyel, dupla kuplungos automata
váltóval
felszerelt,
összkerékhajtású
új
személygépkocsi üzemanyag fogyasztása vegyes
üzemmódban.
Egyterű 1. kategóriában, 80-129 kW motorteljesítménnyel, manuális váltóval, 2 kerék
hajtással rendelkező új személygépkocsi nettó
ajánlati ára a forgalomban helyezés költségével
együtt.
Egyterű 1. kategóriában, 80-129 kW motorteljesítménnyel, manuális váltóval, 2 kerék
hajtással rendelkező új személygépkocsi
személygépkocsi
üzemanyag fogyasztása
vegyes üzemmódban.

……………………………liter/100 km

……………………………….nettó Ft/db

……………………………liter/100 km

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………
cégszerű aláírás
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2. SZ. MELLÉKLET
NYILATKOZAT
A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN
……….RÉSZ TEKINTETÉBEN4

Országos Vízügyi Főigazgatóság részére
Tisztelt Ajánlatkérő!
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján
„Adásvételi szerződés keretében személygépjármű beszerzés az Országos Vízügyi
Főigazgatóság részére” elnevezéssel meghirdetett, jelen közbeszerzési eljárás keretében
rendelkezésre bocsátott eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban rögzített szakmai,
pénzügyi és egyéb feltételeket megvizsgáltuk, illetve értelmeztük, azokat elfogadjuk.
Az eljárást megindító felhívás és a Dokumentáció átvételét ezennel is igazoljuk.
Ajánlatot teszünk az Önök által specifikált, és az ajánlatunkban szereplő szolgáltatások teljesítésére az
eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban meghatározott elvárásoknak, a szerződéstervezetben és a Dokumentációban rögzített szakmai feltételeknek megfelelő módon és feltételek
szerint történő szállítására.
Nyilatkozok, hogy ajánlatunk nyertessége esetén a szerződést Ajánlatkérővel megkötjük és
szerződésszerűen teljesítjük a felolvasólapon megadott ellenszolgáltatásért.
Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 napig kötve vagyunk
ajánlatunkhoz. Az ajánlatunkban foglaltak fenti időpontig ránk nézve kötelező érvényűek és ezen
időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban, a Dokumentációban és a
hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak.
Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a Dokumentációt, és az abban foglaltakat a
jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetve, sem közvetlenül nem használjuk fel az
Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)
…………………………………………
cégszerű aláírás

4

A nyilatkozatot valamennyi érintett rész tekintetében kérjük benyújtani.
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3. SZ. MELLÉKLET

NYILATKOZAT
A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN

Országos Vízügyi Főigazgatóság részére
Tisztelt Ajánlatkérő!
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján
„Adásvételi szerződés keretében személygépjármű beszerzés az Országos Vízügyi
Főigazgatóság részére” elnevezéssel meghirdetett, jelen közbeszerzési eljárás ………része
tekintetében5 nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint vállalkozásunk6:
 nem tartozik a törvény hatálya alá;
 mikrovállalkozásnak,
 kisvállalkozásnak,
 középvállalkozásnak
minősül.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)
…………………………………………
cégszerű aláírás

A nyilatkozatot valamennyi érintett rész tekintetében kérjük benyújtani.
A megfelelő aláhúzandó!
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3 §-a alapján:
KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió
eurónak megfelelő forintösszeg.
A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
5
6
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4. SZ. MELLÉKLET

NYILATKOZAT
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint

Alulírott mint a(z) ................................................................................... (cég megnevezése, címe)
képviselője „Adásvételi szerződés keretében személygépjármű beszerzés az Országos Vízügyi
Főigazgatóság részére” tárgyú közbeszerzési eljárás …………….része7 tekintetében nyilatkozom az
alábbiakat:
a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában
rögzített kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában rögzített
kizáró okok hatálya alá.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………………
cégszerű aláírás

7

A nyilatkozatot velemennyi érintett rész tekintetében kérjük benyújtani!
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5. SZ. MELLÉKLET
NYILATKOZAT
A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSE A)-B) ALAPJÁN
Alulírott ……………………….……………8, mint a(z) <cég elnevezése> (<székhelye>) ajánlattevő/ közös
ajánlattevő9 nyilatkozattételre jogosult képviselője az Országos Vízügyi Főigazgatóság által
„Adásvételi szerződés keretében személygépjármű beszerzés az Országos Vízügyi
Főigazgatóság részére” tárgyban indított közbeszerzési eljárás …………része10 tekintetében
felelősségem tudatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdésében
leírtak szerint nyilatkozom11:
I. hogy a közbeszerzés alábbi része(i) tekintetében alvállalkozókat kívánok igénybe venni:

Alvállalkozó neve, címe
Rész(ek) megnevezése

(amennyiben az ajánlat benyújtásakor már
ismert12)

II. a közbeszerzés teljesítése során alvállalkozót nem kívánok igénybe venni.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

………………………………
cégszerű aláírás
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot.
A megfelelő aláhúzandó
10
A nyilatkozatot velemennyi érintett rész tekintetében kérjük benyújtani!
11 A megfelelő válasz kiválasztandó.
12 Amennyiben alvállalkozó neve, címe az ajánlat benyújtásakor még nem ismert, úgy kérjük, szíveskedjen erről kifejezetten
nyilatkozni („nem ismert”).
8
9
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6. SZ. MELLÉKLET
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL
Alulírott ……………………….……………, mint a(z) <cég elnevezése> (<székhelye>) ajánlattevő/ közös
ajánlattevő13 nyilatkozattételre jogosult képviselője az Országos Vízügyi Főigazgatóság által kiírt,
„Adásvételi szerződés keretében személygépjármű beszerzés az Országos Vízügyi
Főigazgatóság részére” tárgyú közbeszerzési eljárás …………része14 tekintetében
nyilatkozom
hogy nem állnak fenn ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti
kizáró okok.

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………………
cégszerű aláírás

13
14

A megfelelő aláhúzandó
A nyilatkozatot velemennyi érintett rész tekintetében kérjük benyújtani!
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7. SZ. MELLÉKLET
NYILATKOZAT
a Kbt. 114. § (2) bekezdésének értelmében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontban és a 10. § g) pont gb) alpontban foglaltak szerint
(Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpont)
Alulírott ……………………….……………, mint a(z) <cég elnevezése> (<székhelye>) ajánlattevő/ közös
ajánlattevő15 nyilatkozattételre jogosult képviselője az Országos Vízügyi Főigazgatóság által kiírt,
„Adásvételi szerződés keretében személygépjármű beszerzés az Országos Vízügyi
Főigazgatóság részére” tárgyú közbeszerzési eljárás ………….része16 tekintetében az alábbiakról
nyilatkozom:
1. A(z) …………………. ajánlattevő társaságot szabályozott tőzsdén jegyeznek/nem jegyeznek17.

2. Társaságunk szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, így a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r)18 pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos (természetes személy) nevének és állandó lakóhelyének bemutatása
a következő:
A megfelelő aláhúzandó!
A nyilatkozatot velemennyi érintett rész tekintetében kérjük benyújtani!
17 A megfelelő aláhúzandó!
18 r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon
– közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2)
bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
Ptk. 8:2. § (4) bekezdés: Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal
rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy
befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik.
Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor
a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett
befolyásaként kell figyelembe venni.
Ptk. 8:2. § (2) bekezdés: A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha
annak tagja vagy részvényese, és
a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve
visszahívására; vagy
b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással
rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat,
feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.
15
16
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Tényleges tulajdonos (természetes személy)
neve

Állandó lakóhelye

3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontja alapján
nyilatkozom, hogy társaságunknak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

……………………..
cégsz
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8. SZ. MELLÉKLET
NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A KBT. 114. § (2) BEKEZDÉSE
SZERINT

Alulírott mint a(z) ................................................................................... (cég megnevezése, címe)
képviselője az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által kiírt „Adásvételi szerződés
keretében személygépjármű beszerzés az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére” tárgyú
közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a társaságunk az eljárást megindító felhívásban
előírt alkalmassági feltételnek megfelel.
Jelen nyilatkozatot az Országos Vízügyi Főigazgatóság által „Adásvételi szerződés keretében
személygépjármű beszerzés az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére” tárgyban indított
közbeszerzési eljárás …………..rész19 vonatkozásában, mint ajánlattevő az M/1. műszaki-szakmai
alkalmasság igazolása céljából teszem.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………………
cégszerű aláírás

19

A nyilatkozatot velemennyi érintett rész tekintetében kérjük benyújtani!
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9. SZ. MELLÉKLET
NYILATKOZAT AZ AJÁNLAT ELEKTRONIKUS PÉLDÁNYÁRÓL

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) <cég elnevezése> (<székhelye>) nyilatkozattételre
jogosult képviselője, az eljárást megindító felhívásban előírtaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy
az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya az ajánlat eredeti papír alapú példányával
mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva.
Jelen nyilatkozatot az Országos Vízügyi Főigazgatóság által „Adásvételi szerződés keretében
személygépjármű beszerzés az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére” tárgyban indított
közbeszerzési eljárás ………….része20 vonatkozásában, mint ajánlattevő teszem.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………………
cégszerű aláírás

20

A nyilatkozatot velemennyi érintett rész tekintetében kérjük benyújtani!
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10. SZ. MELLÉKLET
NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZET
(SZEMÉLY) VONATKOZÁSÁBAN
Alulírott ……………………………………, mint a(z) ………………………………………….. (cég
megnevezése, székhelye) ajánlattevő/közös21 ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője, ezennel
nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő/közös ajánlattevő az alkalmasság igazolására más
szervezetet (személyt) kíván igénybe venni:
IGEN / NEM22
IGEN válasz esetén:
Az alkalmasság igazolásához
igénybe vett más szervezet
(személy) megjelölése (név,
székhely)

Azon alkalmassági
követelmény(ek) megjelölése,
melynek igazolása érdekében
az ajánlattevő más szervezet
(személy) erőforrására
támaszkodik

A szervezet (személy) által
rendelkezésre bocsátott
erőforrások igénybe vételének
módját alátámasztó,
kötelezettségvállalást
tartalmazó dokumentum
megnevezése

Nyilatkozom, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására, amelyhez más
szervezet (személy) erőforrásait vesszük igénybe, az ajánlatunkhoz csatoltuk az alkalmasság
igazolására igénybe vett szervezet (személy) olyan szerződéses vagy előszerződésben* vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Jelen nyilatkozatot az Országos Vízügyi Főigazgatóság által „Adásvételi szerződés keretében
személygépjármű beszerzés az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére” tárgyban indított
közbeszerzési eljárás……………….része23 vonatkozásában, az ajánlat részeként tettem.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)
…………………………………………
cégszerű aláírás

21 A
22

megfelelő aláhúzandó! A nyilatkozatot valamennyi közös ajánlatvő tekintetében külön-külön kérjük benyújtani.
A megfelelő aláhúzandó!
23
A nyilatkozatot velemennyi érintett rész tekintetében kérjük benyújtani!
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11. SZ. MELLÉKLET
ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZET (SZEMÉLY) NYILATKOZATA
Alulírott ……………………………………, mint a(z) …………………………………………..(cég (személy)
megnevezése, székhelye (címe)) aláírásra jogosult képviselője a Kbt. 65. § (7) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági
szereplő a lenti tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezet (személy) a(z) ………………………………………. ajánlattevő (cég megnevezése, székhelye)
számára az alábbi alkalmassági követelményeknek való megfelelést biztosítja:
Az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelmény, melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő más szervezet vagy személy
erőforrására is támaszkodik

A
szervezet
(személy)
által
rendelkezésre bocsátott erőforrások
igénybe vételének módját alátámasztó,
kötelezettségvállalást
tartalmazó
dokumentum oldalszáma az ajánlatban

Nyilatkozom a Kbt. 65. § (9) bekezdésének megfelelően, hogy az általunk igazolt, releváns szakmai
tapasztalatra (referenciára) vonatkozó alkalmassági követelmény tekintetében a közbeszerzés tárgya
szerinti szolgáltatást cégünk fogja teljesíteni.24
Jelen nyilatkozatot az Országos Vizügyi Főigazgatóság által „Adásvételi szerződés keretében
személygépjármű beszerzés az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére” tárgyban indított
közbeszerzési eljárás………….rész25 vonatkozásában, az ajánlat részeként tettem.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………
Alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet/személy cégszerű aláírása

Csak abban az esetben kell szerepeltetni a nyilatkozatban ezt a bekezdést, amennyiben az alkalmasság igazolására
igénybe vett más szervezet (személy) releváns szakmai tapasztalatra (referenciára) vonatkozó alkalmassági követelményt
igazol! Egyéb esetekben törlendő!
25
A nyilatkozatot velemennyi érintett rész tekintetében kérjük benyújtani!
24

12. SZ. MELLÉKLET
NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Alulírott ........................................., mint a(z) .......................................... (cég megnevezése, székhelye)
képviselője az Országos Vizügyi Főigazgatóság által indított „Adásvételi szerződés keretében
személygépjármű beszerzés az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére” tárgyú közbeszerzési
eljárás …………….része26 tekintetében nyilatkozom, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében27:
a) változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban;
b) változásbejegyzési eljárás van folyamatban, így ajánlatomhoz csatolom a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

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

26 A
27

nyilatkozatot velemennyi érintett rész tekintetében kérjük benyújtani!
Megfeleő aláhúzandó

13. SZ. MELLÉKLET
NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRA VONATKOZÓAN

Alulírott ........................................., mint a(z) ..........................................
(cég megnevezése,
székhelye)28, képviselője az Országos Vizügyi Főigazgatóság által indított „Adásvételi szerződés
keretében személygépjármű beszerzés az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére” tárgyú
közbeszerzési eljárás ……………………része29 tekintetében nyilatkozom30,

1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat
elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak
bizalmas kezelését.
Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… oldalig31
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti
titkot (ide értve a védett ismeretet is) nem tartalmaz

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

………………………………
cégszerű aláírás

28 Közös
29

ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni a nyilatkozatot.
A nyilatkozatot velemennyi érintett rész tekintetében kérjük benyújtani!
30 A megfelelő aláhúzandó!
31 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.

14. SZ. MELLÉKLET

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények
teljesüléséről
(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)
1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:
Szervezet neve:
Székhelye:
Adóilletősége (ha az nem
Magyarország):
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Statisztikai számjele:
Cégjegyzésre jogosult
képviselő(k) neve:
Cégjegyzés módja:

önálló vagy együttes (a megfelelő aláhúzandó)

2.) Alulírott/alulírottak, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult
képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett
gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek
minősül:
a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető;
b.) a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött;
c.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
d.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
e.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6)
bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló (OVF)
ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A.
§-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni,
azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

3.) Tudomásul veszem/vesszük, hogy




a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére
teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

4.) Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntetőjogi felelősségem /felelősségünk
tudatában igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben
megfelelnek.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)
_________________________32
cégszerű aláírás

32

_________________________
cégszerű aláírás

Megjegyzés: Ha csak egy aláíró van, akkor kérjük, írja át a nyilatkozatot egyes számba.

15. SZ. MELLÉKLET
NYILATKOZAT MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGRŐL

Alulírott ……………….. mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet33, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus megnevezése)
az Országos Vizügyi Főigazgatóság által indított „Adásvételi szerződés keretében személygépjármű
beszerzés az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére” tárgyú közbeszerzési eljárás ………része
tekintetében34 nyilatkozom, hogy
 a megajánlott személygépjárművek a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet előírásainak megfelelnek.
 a megajánlott személyjárművek rendelkeznek a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott
érvényes típusbizonyítvánnyal. Ajánlattevő vállalja, hogy nyertessége esetén a megajánlott
személygépjármű(vek)
érvényes
típusbizonyítványának(típusbizonyítványainak)
másolatát(másolatait) szerződéskötésig ajánlatkérő részére benyújtja.
 a gyártómű rendelkezik a gyártás helyén honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált –
minőségbiztosítási rendszerrel. Ajánlattevő vállalja, hogy nyertessége esetén tanúsítványának
másolatát szerződéskötésig ajánlatkérő részére benyújtja.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

………………………………
cégszerű aláírás

33 A
34

nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!
A nyilatkozatot velemennyi érintett rész tekintetében kérjük benyújtani!

16. SZ. MELLÉKLET

NYILATKOZAT
a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról
Alulírott ........................................., mint a(z) ..........................................
(cég megnevezése,
székhelye), képviselője az Országos Vizügyi Főigazgatóság által indított „Adásvételi szerződés
keretében személygépjármű beszerzés az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére” tárgyú
közbeszerzési eljárás ……………………része tekintetében a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján
nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt biztosítéko(ka)t az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt módon, határidőre nyújtani fogom.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

.....................................................
cégszerű aláírás

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtandó iratok

I-1. SZ. MELLÉKLET

REFERENCIA NYILATKOZAT35

Alulírott ……………….. mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet36, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus megnevezése)
az Országos Vizügyi Főigazgatóság által indított „Adásvételi szerződés keretében személygépjármű
beszerzés az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére” tárgyú közbeszerzési eljárás …………….
része37 tekintetében nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdésének a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy
a felhívás megküldésének napját megelőző 36 hónapos időszakban a legjelentősebb
szolgáltatásaink az alábbiak voltak:
A
szerződést
kötő másik
fél neve,
címe

A szerződés
tárgya és
mennyisége

Az
ellenszolgáltatás
összege
(nettó Ft)

Teljesítés
időpontja
(év/hó/nap)

A teljesítés az
előírásoknak
és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e
(igen/nem)

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

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

………………………………
cégszerű aláírás

Ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az
ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában, amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(7)
bekezdése alapján felhívja.
36 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!
37
A nyilatkozatot velemennyi érintett rész tekintetében kérjük benyújtani!
35

IV. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS/ADATLAP
Külöm dokumentumban csatolva

