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ÚTMUTATÓ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

 

I. RÉSZ 

1. ELŐZMÉNYEK, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség 

lehető legteljesebb biztosításával az ajánlatot benyújtók minél szélesebb körének tegye 

lehetővé a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció – akár 

ismételve is – tartalmazza megfelelően csoportosítva azon adatokat és tényeket, melyek 

elősegíthetik a sikeres ajánlattételt. 

 

Ajánlatkérő abbéli szándékától vezérelve, hogy a fokozott jogszerűség, az önkéntes 

jogkövetés érvényre juthasson, kiemelt figyelmet fordít a jogszabályok "stricti iuri" 

értelmezésére és alkalmazására.  

 

Ajánlatkérő arra kéri a tisztelt Ajánlattevőket, hogy jelentkezésüket az ajánlattételi 

felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően szigorúan a jelen dokumentációban előírt formában és tartalommal dolgozzák 

ki, figyelemmel az ajánlattételi felhívásra és a jogszabályi előírásokra is.  

 

A jelen dokumentáció és az Ajánlattételi Felhívás esetleges ellentmondása esetén 

mindenkor az utóbbi az irányadó! 

 

Jelen dokumentáció megnevezése: „Dokumentáció”.  

 

A dokumentáció önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat. 

 

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

112. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel folytatja le az eljárást 

 

Az eljárás jogcíme: 

Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján – a Kbt. Második 

Részében meghatározott szabályok szerint jár el a Kbt. 113-116. §-ában foglalt 

eltérésekkel. 

 

A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése  

Az esetlegesen előforduló „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi 

CXLIII. törvény értendő. 

 

Ajánlatkérő: Az alábbiakban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési 

eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a Megrendelővel. 

Neve: MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (MH HKNYP) 

Címe: 1134 Budapest, Dózsa György út 51. 

Postai címe: 1885 Budapest, Pf. 25. 

Telefon: 06-1-236-5275 

Fax: 06-1-236-5359 



Ajánlati Dokumentáció 

„Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti gépjárművek, utánfutók, aggregátorok 

2016-2017.. évben történő garanciaidőn túli javítása, hatósági vizsgára történő felkészítése, vizsgáztatása”  

 

 

 3 

Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot 

nyújt be;  

 

Dokumentáció: A megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében készített, általános és 

speciális követelményeket tartalmazó jelen kötet, melyet Ajánlatkérő az ajánlattételi 

felhívás megküldésével egyidejűleg bocsát rendelkezésre.  

Az ajánlati dokumentáció elektronikus úton az alábbi link alól elérhető, letölthető: 

http://www.hadkiegeszites.honvedseg.hu/ugyintezes/(Koz)beszerzesi_eljarasok 

 

 

 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS! 

 

 

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az Ajánlattévők figyelmét a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény alábbi előírásaira: 

 

„66. § (1) Az ajánlatot és a részvételi jelentkezést a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 

elkészítenie és benyújtania. 

(2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 

ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 

valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.” 

 

 

„73. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 

(…) 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt 

formai követelményeit; 

 

Ezért Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlataikat szigorúan a 

jelen dokumentációban előírt formában és tartalommal dolgozzák ki, figyelemmel 

természetesen a megküldött Ajánlattételi felhívásra és a jogszabályi előírásokra is. 

 

2. ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE 

Alvállalkozó a Kbt. szerint meghatározott szervezet vagy személy. 

 

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az Ajánlatban meg kell jelölni a 

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

alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint az ezen részek tekintetében igénybe 

venni kívánt az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat. 

 

 

http://www.hadkiegeszites.honvedseg.hu/ugyintezes/(Koz)beszerzesi_eljarasok
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Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a fenti megjelölés és 

igénybevétel nem érinti a pályázó teljesítésért való felelősségét! 
 

Ajánlattevő a nemleges nyilatkozatot is csatolni köteles! 

 

 
3. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI: 

 

Név, cím, kapcsolattartási pont(ok): 

Hivatalos név: Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokság 

Rövidített elnevezés: MH HKNYP 

Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 51. 

Postai cím: Budapest 1885 Pf. 25. 

Telefon: 06-1-236-5275 

Fax: 06-1-236-5359 

E-mail: hknyp@hm.gov.hu 

Címzett: Vanyur Tibor ezredes, parancsnok 

 

Eljárással kapcsolatban további információ, illetve kiegészítő tájékoztatás kérhető 

 

dr. Sándor Judit alezredes 

Fax: 06-1-236-5359 

E-mail: hknyp@hm.gov.hu; sandor.judit@hm.gov.hu 

 

4. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS TÁRGYA 

CPV kód: 50230000-6 
 

A Magyar Honvédség tulajdonában lévő, és az MH Hadkiegészítő és Központi 

Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti gépjárművek, utánfutók, 

aggregátorok – (mindösszesen: 70 db) javítási, karosszériajavítási, autóvillamossági 

javítási, futásteljesítmény alapján elvégzett szervizelési munkálatainak teljesítése, 

alkatrészellátásának biztosítása, továbbá hatósági műszaki vizsgáztatás, valamint 

rendkívüli meghibásodás esetén a helyszíni hibaelhárítás, vagy az Ajánlattevő műszaki 

bázisán történő javítás a gépjármű helyszínről történő elszállítását követően. 

 

 A rendkívüli hibaelhárítás területi hatálya Magyarország egész területére 

kiterjed! 

 
Biztosítási ügyek intézése: gépjármű káresemény bekövetkezésekor külön megbízás 

alapján a biztosító társaságnál az MH HKNYP nevében való eljárás.  

 

Hatósági ügyintézés: műszaki vizsgáztatás 

 

Rendkívüli meghibásodás esetén történő eljárás: helyszíni hibaelhárítás vagy az 

mailto:hknyp@hm.gov.hu
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Ajánlattevő műszaki bázisra történő szállítást követően a hiba elhárítása. A rendkívüli 

hibaelhárítás területi hatálya Magyarország egész területére kiterjed! 

 

 

5. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS RÉSZLETES TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE 

5.1.Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett 

járművek 

Fsz. Gyártmány Típus Kialakítás 

1.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi 

2.  VOLKSWAGEN TRANSPORTER ku.tehergépkocsi 

3.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi 

4.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi 

5.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi 

6.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi 

7.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi 

8.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi 

9.  

FORD 

TRANSIT 2.0 

TDI mikrobusz 

10.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi 

11.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi 

12.  OPEL ASTRA G személygépkocsi 

13.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi 

14.  

FORD 

TRANSIT 

KOMBI mikrobusz 

15.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi 

16.  OPEL ASTRA G CC személygépkocsi 

17.  OPEL ASTRA F 1.6 személygépkocsi 

18.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi 

19.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi 

20.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi 

21.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi 
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Fsz. Gyártmány Típus Kialakítás 

22.  FORD TRANSIT mikrobusz 

23.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi 

24.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi 

25.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi 

26.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi 

27.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi 

28.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi 

29.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 mikrobusz 

30.  

OPEL 

ASTRA G 

CLUB 1.6 személygépkocsi 

31.  OPEL ASTRA G 1.6 személygépkocsi 

32.  OPEL ASTRA G CC személygépkocsi 

33.  OPEL ASTRA G 1.6 személygépkocsi 

34.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi 

35.  OPEL ASTRA F 1.6 személygépkocsi 

36.  OPEL ASTRA GL 1.6 személygépkocsi 

37.  

SKODA 

FELICIA LXI 

1.3 személygépkocsi 

38.  

SKODA 

FELICIA LX 1.3 

KAT személygépkocsi 

39.  

SKODA 

FELICIA LXI 

1.3 személygépkocsi 

40.  

OPEL 

ASTRA G 

CLUB 1.6 személygépkocsi 

41.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi 

42.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi 

43.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi 

44.  

FORD 

TRANSIT VAN  

2.0 mikrobusz 

45.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi 
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Fsz. Gyártmány Típus Kialakítás 

46.  VOLKSWAGEN TRANSPORTER ku.tehergépkocsi 

47.  

FORD 

TRANSIT 

KOMBI mikrobusz 

48.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi 

49.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi 

50.  

FORD 

TRANSIT 

KOMBI 2.0 mikrobusz 

51.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi 

52.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi 

53.  OPEL ASTRA személygépkocsi 

54.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi 

55.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi 

56.  

OPEL 

ASTRA G 

CLUB 1.6 személygépkocsi 

57.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi 

58.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi 

59.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi 

60.  STUMPFEL 400-5822 utánfutó 

61.  STUMPFEL 400-5822 utánfutó 

62.  STUMPFEL 400-5822 utánfutó 

63.  STUMPFEL 400-5822 utánfutó 

64.  

FORD 

TRANSIT 

KOMBI mikrobusz 

65.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi 

66.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi 

67.   AB 2,25 E aggregátor 

68.   AB 2,25 E aggregátor 

69.   AB 2,25 E aggregátor 

70.   AB 2,25 E aggregátor 



Ajánlati Dokumentáció 

„Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti gépjárművek, utánfutók, aggregátorok 

2016-2017.. évben történő garanciaidőn túli javítása, hatósági vizsgára történő felkészítése, vizsgáztatása”  

 

 

 8 

 

A megadott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a 

mennyiség gyártmány és típus szerinti összetétele a műszaki elhasználódás, az MH 

feladatainak átszervezésének, az állomány bővülése vagy egyéb szakmai ok 

következtében változhat, ezért Ajánlatkérőnek jogában áll a fenti gépkocsik 

mennyiségének változása függvényében a darabszámokat változtatni. 

 

5.2. A közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő adjon árajánlatot az alábbi elbírálás alá eső 

szempontok tekintetében: 

Szempont Súlyszám 

1. szerelő óradíj (nettó Ft/óra) 20 

2. autóvillamossági javítás óradíja (nettó Ft/óra) 10 

3. karosszérialakatos óradíj (nettó Ft/óra) 20 

4. fényező óradíj (nettó Ft/óra) 20 

5. gumiabroncs szerelés díja 1 db gépjármű, 4 db abroncs esetén (nettó Ft/4 db 

gumi) 
5 

6. kedvezmény a gyári és utángyártott alkatrészek listaárából (%) 10 

7. garanciavállalás a beépített (gyári és utángyártott) alkatrészekre és az elvégzett 

munkára 

(elvárás: minimum 6 hónap) – hónapban megadva! 

5 

8. autómentés, autószállítás Budapest, Pest megye területén (nettó fix díjas 

kiszállás) 
5 

9. autómentés, autószállítás Budapest, Pest megye közig. határán túl (nettó Ft/km) 5 

 

A garanciavállalás a beépített gyári és utángyártott alkatrészekre és az elvégzett munkára 

részszempont esetében Ajánlattevő hónapban kifejezve tegye meg ajánlatát.  

Nyertes ajánlattevő – az adott teljesítés időpontjától számítva – az elvégzett munkára az 

ajánlatban vállalt időtartamú (hónapban meghatározva) garanciát köteles vállalni a 

szerződés teljesítése során.  

 

5.2.  MINŐSÉGI ÉS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 

Jelen dokumentáció 1. számú melléklete tartalmazza. 

  

6. A TELJESÍTÉS KEZDETE ÉS VÉGHATÁRIDEJE  

Kezdés:. A teljesítés a szerződés hatályba lépésétől – leghamarabb 2016. július 01-től  (a 

szerződés mindkét fél által történő aláírásának napját követően). 

Teljesítés határideje: 2017. december 31. 

(Ajánlatkérő igénye szerint a gépjárművek esetleges meghibásodása, műszaki állapotának 

felülvizsgálata esetén megrendelés alapján.) 
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7. TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT ÉS RÉSZAJÁNLAT 

 

7.1. Ajánlatot kizárólag az 4-5. pontban megadott tárgyban, a jelen dokumentációban 

meghatározott követelményeket kielégítően lehet benyújtani. 

7.2. Ajánlatkérő a részajánlat tételének lehetőségét nem biztosítja.  

 

7.3. Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat tételének lehetőségét nem biztosítja. 

 

A jelen Dokumentációban kifejezetten kérttől eltérő alternatívákat, opciókat 

Ajánlattevők ne hozzanak ajánlatba! 

Amennyiben ilyen ajánlat kerül benyújtásra, úgy azt figyelemmel Kbt. 2. §-ára, a 

fenti törvény 66. § (1) bekezdése, valamint a fenti törvény 73 § (1) bekezdése alapján 

Ajánlatkérő érvényteleníti és az a jelen közbeszerzési eljárás további menetében nem 

vehet részt. 

 

8. AJÁNLATKÉRŐ NYILATKOZATA 

 

 Ajánlatkérő kijelenti, hogy olyan biztosítékkal rendelkezik, hogy a teljesítés időpontjában 

a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.  

 

9. AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGE 

 

9.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes költséget 

magának a Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a 

Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - 

igény érvényesítésére. A beszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől 

függetlenül, az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen 

követelésnek nincs helye. 

 

9.2. Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem 

részeiben. 

 

10. AZ AJÁNLATOK KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI  

 

10.1. Ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat 

a Kbt. előírásaival összhangban, az ajánlattételi határidő lejárta után nem módosíthatóak. 

 

10.2. Ajánlattevő nyertesként történő kihirdetése esetén sincs lehetősége ajánlata, vagy a 

jelen Dokumentáció bármely - akárcsak rész - kérdésének megváltoztatására. 

 

10.3. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban foglaltakkal 

kapcsolatban a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdésében 

foglaltak szerint – figyelemmel a Kbt. 56. §-ában foglaltakra – biztosítja. Ajánlatkérő a 

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

időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik napot (tájékoztatás 

megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát 
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megelőző hatodik napig megérkeznek ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő a kiegészítő 

tájékoztatást telefaxon és e-mail formájában is megadja. 

 

Amennyiben az eljárás során kiegészítő tájékoztatásra kerül sor, az ajánlattevő köteles 

nyilatkozni, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette. 

Ajánlatkérő minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát 

visszautasít. 

 

A tájékoztatás tartalmát valamennyi Ajánlattevő megkapja. Ajánlatkérő a tájékoztatást úgy 

adja meg, hogy azzal egyes Ajánlattevőket nem kedvezményez, illetve nem sérti 

Ajánlattevők esélyegyenlőségét.  

 

10.4. Az egyéb helyen benyújtott vagy más faxszámra/e-mail címre megküldött 

kérdést Ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Ajánlattevő felelőssége, hogy az ilyen 

kérdések idejében megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz. A késve érkező kérdéseket 

Ajánlattevő nem veszi figyelembe. Ajánlatkérő minden személyes vagy nem 

dokumentálható kapcsolattartási formát visszautasít. 

 

10.5. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattételi határidő 

lejártát követően, az összegezés megküldéséig Ajánlattevő megkereséseire, kérdéseire 

nem válaszol. 

 

10.6. Mind az Ajánlattevők által megküldött kérdések, mind az Ajánlatkérő által 

adott válaszok esetén, az elektronikus (szerkeszthető) formátum és a nyomtatott formátum 

esetleges eltérésekor a nyomtatott formátumot kell figyelembe venni.  

 

10.7. Bármilyen mulasztás, amelyet Ajánlattevő követ el amiatt, hogy nem szerez 

kellő információt olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, 

nem menti fel – amennyiben ajánlata elfogadást nyert – azok alól a kockázatok, 

kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a szerződés szerint reá hárulnak a munkák 

megfelelő elvégzése során. 

 

10.8. Ajánlattevők kizárólagos felelőssége, hogy gondosan megvizsgálják az 

Ajánlattételi felhívást és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati időszak alatt került 

kibocsátásra, valamint hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan 

körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolja az 

ajánlat természetét vagy mennyiségi jellemzőit vagy a munkák kivitelezését abban az 

esetben, ha az ajánlat elfogadást nyert. 

 

10.9. Ajánlatkérő az ajánlati határidőt meghosszabbíthatja, a módosítást közvetlenül 

írásban küldi meg Ajánlattevőknek. Ez esetben Ajánlatkérő és Ajánlattevő minden olyan 

joga és kötelezettsége, amely az eredeti határidőhöz volt kötve, ezt követően a 

meghosszabbított határidőhöz kötődik. 

 

10.10. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 66.§ (4) bekezdésére, 

melynek alapján ajánlatában Ajánlattevő az egyéb előírt dokumentumok benyújtása 
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mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

 

11. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME, HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA 

11.1. Az ajánlatok benyújtási határideje az ajánlattételi felhívás VII.2. pontjában 

rögzítettek szerint. 

 

11.2.  Ajánlatok benyújtásának címe: Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi 

Nyilvántartó Parancsnokság 

Postai cím: 1885 Budapest. Pf. 25.; 

Személyes benyújtás esetén: 1134 Budapest, Dózsa György út 51., II. emelet 219- 220. 

iroda, Ügyviteli Iroda, (Nyitva tartás: H-Cs: 09.00-14.00; P.: 08.00-12.00) 

 

11.3. Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az 

beérkezett, a 11.1. pontban megjelölt határidőre, a 11.2. pontban megadott címre. 

 

11.4. A késve beérkező ajánlatok (az ajánlattételi felhívásban meghatározott 

ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be) érvénytelenek, figyelemmel a Kbt. 73. § 

(1) bekezdés a) pontjára. 

 

11.5. A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar 

nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és dokumentált szóbeli 

kapcsolattartás magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű 

nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.  

 

11.6. Ajánlattevő a nem magyar nyelven készült okmányról magyar nyelvű „felelős” 

fordítást köteles becsatolni ajánlatába. Ellenkező esetben az Ajánlatkérő ezen 

dokumentumok tartalmát nem veszi figyelembe. 

 

11.7. Az Ajánlatkérő a „felelős” fordítás alatt azt érti, hogy az adott fordítást 

Ajánlattevő készítette és cégszerű aláírással hitelesítette, de tartalmáért Ajánlattevő 

felelős. 

 

11.8. Az Ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, amelyen fel kell tüntetni: 

 

 A borítékon / csomagoláson az alábbi szövegen kívül más nem szerepelhet: 

 

− „Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti 

gépjárművek, utánfutók, aggregátorok 2016-2017. évben történő garanciaidőn túli 

javítása, hatósági vizsgára történő felkészítése, vizsgáztatása” 

− Ajánlatkérő neve (Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokság) 

− Közbeszerzési eljárás azonosítója: (242-19/2016 - KBE-04482/2016) 

 

−  „Az ajánlat az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!” – felirat. 

 

Az ajánlatot egy eredeti példányban kell benyújtani. Továbbá az ajánlatot a papír alapú 
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(eredeti) példánnyal megegyező elektronikus (jelszó nélkül olvasható, de nem 

módosítható .pdf file) adathordozón is be kell nyújtani, egy cégjelzés nélküli borítékban! 

11.9. Az eredeti példányon fel kell tüntetni az „Eredeti” megjelölést is. 

11.10. Az elektronikus adathordozón benyújtott példánnyal kapcsolatban az 

ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatoljon a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus 

formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 

11.11. az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat a kötelezettségvállalásra jogosult 

aláírásával vagy annak meghatalmazottja aláírásával – a meghatalmazás csatolása mellett 

– kell benyújtani. 

11.12. Az ajánlatok átvételét személyes átadás esetén írásos átvételi elismervény 

igazolja.  

11.13. Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, 

példányszámban és időben kerüljön benyújtásra. Az ajánlatot írásban és zártan, az 

ajánlattételi felhívásban megadott címen közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 

ajánlattételi határidő lejártáig. Határidőben benyújtott az az ajánlat, amelyet legkésőbb a 

határidő lejártának időpontjában a benyújtás helyeként megjelölt helyen benyújtottak. 

 

11.14. Az ajánlatoknak a megadott ajánlattételi határidőre, a bontás helyére kell 

megérkezniük. Így Ajánlattevők vegyék figyelembe, hogy mivel a bontás honvédségi 

intézményben történik, így az intézménybe történő beléptetés szabályai miatt a belépés 

időigényes, emiatt javasolt a megadott határidő előtt legalább 30 perccel korábban 

megérkezni!  

 

Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő napján történő benyújtása esetén, kérjük a fentiek 

figyelembe vételét!  

Az ajánlatok megadott helyre történő megérkezésének biztosítása Ajánlattevő 

felelőssége. 

 

Az Ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat 

az Ajánlattevőt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később 

érkezik meg az Ajánlatkérőhöz, úgy azt Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja (a 

késedelem okának és felelősének vizsgálata nélkül). 

 

A határidő után érkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása 

céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyv kerül felvételre. 

 

11.15. Az eljárás során esetlegesen szükséges hiánypótlásokat Ajánlattevőknek a fenti 

formai követelmények betartásával kell benyújtaniuk! 
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12.  AJÁNLATOK BONTÁSA, ÉRTÉKELÉSE, HIÁNYPÓTLÁS 

 

12.1. Az Ajánlatokat tartalmazó iratok felbontására – összhangban a Kbt. 68. § (1) 

bekezdésével – az ajánlatok benyújtásának címén kerül sor, az ajánlattételi határidő 

lejártakor. 

 

12.2. A bontás során az ajánlatokra vonatkozóan a Kbt. 68. §. (4) bekezdésben foglaltak 

kerülnek kihirdetésre. (Információs Adatlap + Felolvasólap – 3-4. számú melléklet szerint) 

 

12.3. Ha a bontáson egy ott jelenlévő a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személy kéri, 

annak ismertetését követően az Ajánlattevő lehetővé teszi, hogy betekintsen a 

felolvasólapba. 

 

12.4. Az ajánlatok felbontása utáni értékeléskor történik azok részletes formai és tartalmi 

ellenőrzése. Megvizsgálásra kerül, hogy megfelelnek-e az Ajánlattételi felhívásban, a 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

 

12.6. Ajánlatkérő az eljárás során, a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján biztosítja a 

hiánypótlás lehetőségét.  

A hiánypótlás köre: Kbt. 71. §-ban  foglaltaknak megfelelően. 

 

 

13. AZ AJÁNLATOKKAL KAPCSOLATOS PONTOSÍTÁSOK 

 

13.1. Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő – a Kbt. 71. § alapján – írásban és a 

többi Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet Ajánlattevőtől az 

ajánlatában található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának 

tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása nem járhat a Kbt. 2. §-ában foglalt 

alapelvek sérelmével. 

 

14. KAPCSOLATTARTÁS 

 

14.1. Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag 

írásban kerülhet sor. Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem 

dokumentálható kapcsolattartási formát. 

 

14.2. Ajánlattevők valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő 

okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás tárgyát és az azonosító számot. 

 

15. BÍRÁLATI SZEMPONT 

 

15.1. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt - legjobb ár-értékarányt megjelenítő 

értékelési szempontok szerint, az alábbi szempontok alapján 

 

Szempont Súlyszám 

1. szerelő óradíj (nettó Ft/óra) 20 
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2. autóvillamossági javítás óradíja (nettó Ft/óra) 10 

3. karosszérialakatos óradíj (nettó Ft/óra) 20 

4. fényező óradíj (nettó Ft/óra) 20 

5. gumiabroncs szerelés díja 1 db gépjármű, 4 db abroncs esetén (nettó Ft/4 db 

gumi) 
5 

6. kedvezmény a gyári és utángyártott alkatrészek listaárából (%) 10 

7. garanciavállalás a beépített (gyári és utángyártott) alkatrészekre és az elvégzett 

munkára 

(elvárás: minimum 6 hónap) – hónapban megadva! 

5 

8. autómentés, autószállítás Budapest, Pest megye területén (nettó fix díjas 

kiszállás) 
5 

9. autómentés, autószállítás Budapest, Pest megye közig. határán túl (nettó Ft/km) 5 

 

15.2. Az ajánlatok elbírálása az arányosítás számítás módszerével történik mindegyik 

részszempont tekintetében. 

 

15.2.1. 1–5.;  és a 8-9. részszempontok esetében fordított arányosítás: 

Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor a legkedvezőbb tartalmi elem kapja a 

maximális pontot (felső ponthatár), a többi ajánlat tartalmi elemei pedig a legkedvezőbb 

tartalmi elemhez fordított arányosítással viszonyított pontszámot kapnak. 

 

P - Pmin 
= 

Alegjobb 
azaz      P = 

Alegjobb 
(Pmax – Pmin) + Pmin 

Pmax - Pmin Avizsgált Avizsgált 

ahol: 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; 

Pmax:  a pontskála felső határa; 

Pmin:  a pontskála alsó határa; 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

15.2.2. 6-7. résszempontok esetében egyenes arányosítás:  

Ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi 

elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. 

 

P - Pmin 
= 

Avizsgált 
azaz      P = 

Avizsgált 
(Pmax – Pmin) + Pmin 

Pmax - Pmin Alegjobb Alegjobb 

ahol: 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; 

Pmax:  a pontskála felső határa; 

Pmin:  a pontskála alsó határa; 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

A pontszámítás során a pontskálán adható pontszám két tizedes jegyig kerül 
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megállapításra, míg a súlyszámmal kiszámított pontszám kiszámolása egész számra 

kerekítve történik. 

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó és felső határa: 1-100.  

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatát a jelen Dokumentáció 

mellékletében található Adatlap (Felolvasólap) szerint kell megtennie! 

 

16. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL SZÓLÓ ÖSSZEGZÉS MEGKÜLDÉSE 

16.1. Az eljárás eredményéről szóló összegzés a Kbt. 79. § (2) bekezdésében foglaltak 

szerint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. 

Korm. Rendelet 12-13.§-ában foglaltak figyelembevételével kerül megküldésre. 

 

 

17. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

17.1. A beszerzési azonosítót az ajánlaton, és valamennyi, - az eljáráshoz tartozó – 

dokumentumon Ajánlattevők tüntessék fel. 

17.2. Szerződéskötés időpontja: A Kbt. 131. §-ben foglaltak szerint [Az írásbeli 

összegzés megküldését követően, a 10 napos szerződéskötési moratórium fenntartásával 

 

17.3. Beszerzési azonosító: 242-19/2016 - KBE-04482/2016  

 

18. AZ AJÁNLATI ÁR 

 

Az Ajánlati árat Magyar Forintban (HUF) kell az előírt helyeken rögzíteni 

számjegyekkel. Az elvégzett szolgáltatások ellenértéke is kizárólag Magyar Forintban 

kerül kifizetésre. 

A kifizetés a Szerződésben rögzítettek szerint történik. 

Az ÁFA tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. 

 

II. RÉSZ 

EGYÉB FELTÉTELEK 

 

 

1. A KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSA 

Az ajánlattételi felhívás IV. pontjában előírtak alapján: 

Ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

1.1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az 

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés c) pontjában felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. 

 

1. 2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az 
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alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő akivel szemben a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés g)-k) pontjaiban, valamint a 62. § (1) bekezdés m) pontjában  felsorolt 

kizáró okok bármelyike fennáll. 

 

 

1. 3. Igazolási mód: 

 

1.3.1. Az ajánlattevőnek ajánlatában - a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott 

közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 

okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 

módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Korm. 

Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint – egyszerű nyilatkozatot kell 

benyújtania arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 

1.3.2. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő 

nyilatkozatot köteles becsatolni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem 

jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az 

ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 

(a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja 

szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 

bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania; ha a gazdasági szereplőnek 

nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti 

tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolnia. 

1.3.3. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő 

nyilatkozatot tesz arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 

25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az 

ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy 

annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott 

kizáró feltétel nem áll fenn; 

 

1.3.4. Az ajánlatban – be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy 

nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá 

eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az 

eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 

 

1.3.5. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más 

szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett 

gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az 

ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. Rendelet 7. § szerinti 

– korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési 

dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 

valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság 
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igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési 

dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

 

A Kbt. 69. §-ában foglaltaknak megfelelően 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 eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 

benyújtására.  

 

2. ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA 

 

2.1. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság 

Az ajánlattételi felhívás V.1. pontjában előírtak alapján: 

 

2.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasságra előírt feltételek: 

 

A Kbt. 114. §-ában foglaltak szerint – a gazdasági szereplő az ajánlatában csupán 

arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 

teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 

nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények 

teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító 

felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében 

az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok 

szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 

 

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására 

támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet részéről a fenti nyilatkozatot.  

Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az 

alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon 

kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

 

A Kbt. 69. §-ában foglaltaknak megfelelően az eljárás eredményéről szóló döntés 

meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra 

figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő 

tűzésével felhívni a az alkalmassági követelmények az eljárást megindító 

felhívásban előírt igazolások benyújtására.  

 

 

Beadandó igazolás:  

 

P1.) A Kbt. 65. § (1) a) pontja és a 321/2015. Korm. Rendelet  19. § (1) bekezdés c) 

pontja szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás 

feladásának időpontját megelőző három üzleti év közbeszerzés tárgya (gépjármű 

javítása és karbantartása) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított 
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árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte 

meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

Ha ajánlattevő a P1.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 

formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 

lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási 

mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal 

vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett 

ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi 

formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása 

nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági 

követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által 

elfogadott módjára. 

 

 

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha: 

P1.) Az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző három üzleti 

évben a közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - 

árbevétele a három évi átlagban nem érte el legalább a 10 millió forintot. 

 

2.3. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolására előírt feltételek: 

 

Az ajánlattételi felhívás V.2. pontjában előírtak alapján: 

 

A Kbt. 114. §-ában foglaltak szerint – a gazdasági szereplő az ajánlatában csupán 

arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 

teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 

nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények 

teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító 

felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében 

az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok 

szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 

 

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására 

támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet részéről a fenti nyilatkozatot.  

Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az 

alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon 

kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

A Kbt. 69. §-ában foglaltaknak megfelelően az eljárás eredményéről szóló döntés 

meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel 

legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a az 

alkalmassági követelmények az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 

benyújtására.  
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Beadandó igazolás: 

M1.) Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 

321/2015. Korm. Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást 

megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban befejezett 

szerződésszerűen teljesített, a jelen közbeszerzés tárgyával azonos szolgáltatásait 

(legalább a teljesítés ideje (év, hónap, nap), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás 

tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett 

tartalommal), az ellenszolgáltatás nettó összege, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az 

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). A referenciát a 321/2015. 

Korm. rendelet 23. §-ában foglaltaknak megfelelően – az ajánlattevő az alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik 

fél által adott igazolással lehet igazolni. 

 

M2.) A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a 

szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, 

akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Be kell nyújtani a képzettséget 

bizonyító okiratok egyszerű másolatait és a szakmai tapasztalatra vonatkozó igazolást. 

Csatolni kell továbbá a megnevezett szakember nyilatkozatát, mely szerint a szerződés 

teljesítéséhez ajánlattevő rendelkezésére áll. 

 

M3.) Az Ajánlattevő figyelemmel a 321/2015. Korm. rendelet 21.(3) bekezdés i) pontja 

alapján nyilatkozzon a teljesítésbe bevont műszaki állomás(ok)on lévő műhelyi állások 

számáról, részletesen mutassa be a műszaki állomás(ok) felszereltségét, amelyből 

kétséget kizáróan kiderül a műszaki állomás(ok) alkalmassági kritériumnak való 

megfelelősége, továbbá tegyen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a leírás megfelel a 

valós helyzetnek. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 

megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 

vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében 

elegendő, ha közülük egy felel meg. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy 

személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül. 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító 

felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 

követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására vagy arra is támaszkodik.  

A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy 

részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 

szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, 

amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 

állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
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A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, 

képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns 

szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének 

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

az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást amelyhez e kapacitásokra szükség 

van.  

 

A Kbt. 69. §-ában foglaltaknak megfelelően 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. 

 

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha: 

M1.) Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított 

36 hónapban legalább 1 darab, szerződésszerűen teljesített, az eljárást megindító 

felhívásban megjelölt gépjárművekre vonatkozó javítási és/vagy szerelési és/vagy 

szervizelési szolgáltatás elvégzését tanúsító legalább nettó 10.000.000 Ft-ot elérő 

összértékű referenciával. 

M2.) Nem rendelkezik a feladat ellátásához szükséges legalább 1 fő, középszintű 

autószerelői OKJ-s képzettséggel rendelkező autószerelővel, legalább 1 fő, 

középszintű autóelektronikai műszerész OKJ-s végzettséggel rendelkező 

autóvillamossági szerelővel, és legalább 1 fő karosszérialakatos szakmunkás 

képesítéssel rendelkező karosszérialakatossal, akik legalább 2 év közbeszerzés tárgya 

(gépjármű javítás, karbantartás) szerinti szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és a 

szerződés hatálya alatt rendelkezésre állnak. 

M3.) Nem rendelkezik, a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt legalább 1 

műszaki bázissal, amely egyidejűleg legalább 3 db gépjármű javítására, szervizelésére, 

karbantartására és zárt helyen való tárolására alkalmas műhelyi állással rendelkezik. 

Ebbe kizárólag olyan műhelyi állások számítanak be, amelyek rendelkeznek a 

gépjárművek alsó részeihez hozzáférést biztosító szerelőaknával, vagy emelő 

berendezéssel felszereltek. 

Ajánlattevő műszaki alkalmasságát több szervizállomással is igazolhatja, 

amennyiben a szervizállomások összességében rendelkeznek a teljesítésre előírt 

minimális számú műhelyi állással. 

 

2.4. Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság igazolása 

Az ajánlattételi felhívás V.3.  pontjában előírtak alapján: 
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SZ1.) Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel csatolja a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 

gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. 

rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Bejelentéshez kötött ipari tevékenység 

esetében a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi önkormányzat 

jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a 

fővárosi főjegyző (a továbbiakban: jegyző) által kiadott – nyilvántartási számmal ellátott 

bejelentés másolatát. 

(A gépjárműjavítás, - karbantartási tevékenység a Korm. Rendelet 1. számú 

melléklet 43. pontjában foglaltak alapján – bejelentés köteles tevékenységnek 

minősül. 

(A bejelentést a bejelentés köteles ipari tevékenység megkezdését megelőzően a 

Korm. Rendelet 3. sz. melléklete szerint kell teljesíteni). 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 

megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 

vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében 

elegendő, ha közülük egy felel meg. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy 

személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül. 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító 

felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 

követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására vagy arra is támaszkodik.  

A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy 

részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 

szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, 

amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 

állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, 

képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns 

szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének 

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

az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást amelyhez e kapacitásokra szükség 

van.  

 

A Kbt. 69. §-ában foglaltaknak megfelelően 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 



Ajánlati Dokumentáció 

„Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti gépjárművek, utánfutók, aggregátorok 

2016-2017.. évben történő garanciaidőn túli javítása, hatósági vizsgára történő felkészítése, vizsgáztatása”  

 

 

 22 

rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények 

tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 

 

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha: 

SZ1.) Nem rendelkezik a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 

gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. 

rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján - a Bejelentéshez kötött ipari 

tevékenység esetében a telep fekvése szerint illetékes település, Budapesten a kerületi 

önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 

tekintetében a fővárosi főjegyző (a továbbiakban: jegyző) által kiadott – nyilvántartási 

számmal ellátott bejelentés másolatával. 

 

3. Öntisztázás:  

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely 

egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság 

igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, 

amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági 

felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata 

kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés 

benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának 

ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 

 

Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági 

felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata 

kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az 

ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni.  

A jogerős határozatot a gazdasági szereplő nyilatkozattal egyidejűleg köteles benyújtani. 

 

 

4. EGYÉB MEGKÖVETELT OKIRATOK, AJÁNLATTEVŐI 

NYILATKOZATOK 

 

4.1. Ajánlattevő nyújtsa be azon személyek aláírási címpéldányait, ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás mintáit vagy azok másolatait, szükség esetén meghatalmazását is, akik az 

eljárás során kötelezettségvállalásra, és a szerződés aláírására jogosultak. 

4.2. Ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlatához 

csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről 

a cégbíróság által megküldött igazolást. 

4.3. Ajánlattevő nyújtsa be az Ajánlati dokumentáció melléklete szerinti kötelező 

nyilatkozatokat. 
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4.4. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdése 

szerinti részvételi jog fenntartására vonatkozó korlátozást. 

4.5. Ajánlatkérő közli, hogy a központi költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 

terhére kizárólag olyan szervezettel köthető visszterhes, valamint támogatási szerződés (a 

továbbiakban együtt: szerződés), amelynél a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában az átlátható szervezetre meghatározott feltételek 

teljesülnek. 

Ajánlatkérő a szerződéskötést megelőzően, értékhatártól és eljárási rendtől függetlenül, 

köteles bekérni az átlátható szervezetekkel összefüggő feladatok ellátásáról szóló 

29/2014. (HK 6.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedésben meghatározott nyilatkozatot, 

valamint az azt alátámasztó, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54/A. 

§-ban meghatározott adatokat.  

 

Ajánlatkérő közli, hogy a nyertes céggel csak a fenti nyilatkozatok birtokában köthet 

szerződést!  

 

4.6. Ajánlatkérő közli, hogy ajánlattevőnek nyertessége esetén be kell nyújtania az 5. 

számú melléklet szerinti Termékkodifikációs záradékot  

Az ajánlatban kötelezően benyújtandó nyilatkozatokat jelen Dokumentáció 

tartalmazza.  

 

5. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI ÉS FORMAI 

KÖVETELMÉNYEK 

Jelen fejezet megalkotásakor az Ajánlatkérő szándéka az volt, hogy biztosítsa annak 

lehetőségét, hogy az Ajánlattevők olyan formában készítsék el ajánlatukat, amely a lehető 

legkisebb terjedelmű, de a követelményeknek mindenben megfelelő, és az ajánlatok 

értékelhetőségét teljes mértékben szolgálja. 

5.1. Az ajánlatot a jelen pont struktúrájának megfelelően kell elkészíteni, az 

alábbiak figyelembevételével: 

 az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró Ajánlattevő, továbbá - adott 

esetben – az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és / vagy az alkalmasság 

igazolásában résztvevő más szervezet aláírási címpéldánya másolati példányát vagy a 

2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírási – mintája másolatát. Amennyiben az iratokat 

nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, akkor a meghatalmazását is csatolni kell; 

 az eredeti példányon fel kell tüntetni az „Eredeti” megjelölést is, 

 az ajánlatokat A/4 formátumú lapokon gépelve, vagy nyomtatott formában kitöltve, 

összefűzve, folyamatos számozással ellátva kell elkészíteni, és egy eredeti példányban 

kell benyújtani. Továbbá az ajánlatot a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyező 

elektronikus (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) adathordozón is 

be kell nyújtani. 

 az ajánlatot zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első 

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

része a matricán legyen;  

 az ajánlat oldalszámozása 1-gyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 

szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 

nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

 az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;  

 az ajánlatban lévő, minden –az Ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén 

alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan 

személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 

felhatalmazást kaptak.  

 az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt - módosítást 

hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 

módosításnál is kézjegyével kell ellátnia.  

 minden szöveget tartalmazó oldalt az aláírásra jogosultnak vagy az általa 

felhatalmazott személynek – csatolva a felhatalmazást - szignóval kell ellátni. 

 a felolvasólap és a nyilatkozatok minfden eredeti oldalát az adott gazdálkodó 

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

erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak saját kezűleg, cégszerűen 

alá kell írnia  

 Az Információs adatlapot és a Felolvasólapot a 3-4. számú mellékletben található 

minta szerint kell benyújtani. 

 A termékkodifikációs záradékot Ajánlattevőnek nyertessége esetén az 5. számú 

mellékletben található minta szerint kell benyújtania. 

 

 

5.2. Az ajánlat I. fejezete tartalmazza a kizáró okok igazolására és az alkalmasság 

igazolására (pénzügyi és gazdasági alkalmasság, műszaki illetve szakmai alkalmasság) 

kért adatokat. 

 

 Az ajánlat II. fejezete tartalmazza a műszaki, minőségi követelményeket. 

 

 Az ajánlat III. fejezete tartalmazza az egyéb megkövetelt okiratokat, Ajánlattevői 

nyilatkozatokat. 

 

 Az ajánlat ne tartalmazzon semmilyen egyéb olyan anyagot, amelyet az Ajánlatkérő 

nem kért be, vagy becsatolását nem engedélyezte (reklámanyagok, prospektusok, stb.). 

 

 3. Az Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg az „Ellenőrző listát”, mely tartalmazza 

az Ajánlattevő által becsatolandó igazolások, dokumentumok, nyilatkozatok listáját: 

 

ELLENŐRZŐ LISTA 

Benyújtásra előírt okiratok, ajánlattevői nyilatkozatok: 
Megjegyzés 

 

Tartalomjegyzék  



Ajánlati Dokumentáció 

„Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti gépjárművek, utánfutók, aggregátorok 

2016-2017.. évben történő garanciaidőn túli javítása, hatósági vizsgára történő felkészítése, vizsgáztatása”  

 

 

 25 

Benyújtásra előírt okiratok, ajánlattevői nyilatkozatok: 
Megjegyzés 

 

Információs adatlap   

Felolvasólap  

Az ajánlattevő kifejezett „Nyilatkozat”-a 

a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében előírt tartalommal 

 

 

NYILATKOZAT 

Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontjában 

Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) pontjaiban, valamint a 62. § (1) bekezdés m) pontjában   

meghatározott kizáró okokról  

 

 

NYILATKOZAT 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében 

 

 

NYILATKOZAT 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében 

 

 

Nyilatkozat 

(Kbt. 66. § (6) bekezdés a), b) pontja) tekintetében 

 

 

NYILATKOZAT 

Kbt. 67. § (4) bekezdése 

Alvállalkozók tekintetében 

 

 

NYILATKOZAT 

Kbt. 67. § (2) bekezdése 

Alkalmasság tekintetében1 

 

 

NYILATKOZAT 

Kbt. 67. § (3) bekezdésében meghatározottakról  

 

 

NYILATKOZAT – kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata 

Kbt. 67. § (3) bekezdésében meghatározottakról  

 

Adott esetben 

Kbt. 67. § (4) bekezdése 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében 

 

Adott esetben 

Referenciaigazolások A nyilatkozatot az ajánlattétel 

során NEM KELL 

BENYÚJTANI!  

Az eljárás eredményéről szóló 

döntés meghozatalát 

megelőzően az ajánlatkérő 

köteles az értékelési 

szempontokra figyelemmel 

Nyilatkozat szakemberekről 

Szakemberek iskolai végzettségére vonatkozó iratok, nyilatkozatok a szakmai tapasztalat 

tekintetében 

Nyilatkozat személyzet rendelkezésre állásáról 

Nyilatkozat árbevételről 

                                                 
1  

u 
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Benyújtásra előírt okiratok, ajánlattevői nyilatkozatok: 
Megjegyzés 

 

Nyilatkozat teljesítésbe bevont műszaki állomás(ok)on lévő műhelyi állások számáról, és a valós 

helyzetnek való megfelelésről. 

( + csatolni a műszaki állomás(ok) felszereltségének részletes bemutatását - amelyből kétséget 

kizáróan kiderül a műszaki állomás(ok) alkalmassági kritériumnak való megfelelősége, ) 

 

legkedvezőbbnek tekinthető 

ajánlattevőt öt munkanapos 

határidő tűzésével felhívni a az 

alkalmassági követelmények az 

eljárást megindító felhívásban 

előírt igazolások benyújtására! 

 

A Kbt. 114. §-ában 

foglaltak szerint – a 

gazdasági szereplő az 

ajánlatában csupán arról 

köteles nyilatkozni, hogy az 

általa igazolni kívánt 

alkalmassági követelmények 

teljesülnek, az alkalmassági 

követelmények teljesítésére 

vonatkozó részletes adatokat 

nem köteles megadni. A 

gazdasági szereplő az 

alkalmassági 

követelmények teljesítésére 

vonatkozó részletes 

adatokat tartalmazó, az 

eljárást megindító 

felhívásban előírt saját 

nyilatkozatait az 

alkalmassági 

követelmények tekintetében 

az eljárást megindító 

felhívásban előírt igazolások 

benyújtására vonatkozó 

szabályok szerint, az 

ajánlatkérő Kbt. 69. § 

szerinti felhívására köteles 

benyújtani. 

 

Nyilatkozat az ipari tevékenység bejelentéséről 

(+ csatolás) 

Azon személyek aláírási címpéldányai, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáit vagy azok 

másolatai, szükség esetén meghatalmazása is, akik az eljárás során kötelezettségvállalásra, és a 

szerződés aláírására jogosultak. 

 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. 

 

Közös ajánlattevők nyilatkozata- (adott esetben) Adott esetben! 

 

Egyéb, kötelező nyilatkozatok  

Átláthatósági nyilatkozat minták (2 db) Adott esetben (csak a nyertes 

ajánlattevőnek kell benyújtania) 

 

Jelen dokumentáció mellékletei: 

1. sz.: A beszerzés minőségi és teljesítménykövetelményei 

2. sz.: Vállalkozási szerződés (Tervezet) 
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3. sz.: Információs adatlap 

4. sz.: Felolvasólap minta 

5. sz.: Termékkodifikációs záradék 

6. sz. : Nyilatkozat minták 

+ Átláthatósági nyilatkozat minta (2 db – tájékoztatásul) 
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 1. sz. melléklet 

Beszerzés minőségi követelménye, teljesítménykövetelménye: 

 

Közbeszerzés tárgya: 

 

A Magyar Honvédség tulajdonában lévő, és az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokság által üzemeltetett közúti gépjárművek, utánfutók, aggregátorok – 

(mindösszesen: 70 db) javítási, karosszériajavítási, autóvillamossági javítási, futásteljesítmény 

alapján elvégzett szervizelési munkálatainak teljesítése, alkatrészellátásának biztosítása, 

továbbá hatósági műszaki vizsgáztatás, valamint rendkívüli meghibásodás esetén a helyszíni 

hibaelhárítás, vagy az Ajánlattevő műszaki bázisán történő javítás a gépjármű helyszínről 

történő elszállítását követően. 

 

 

Hatósági ügyintézés: műszaki vizsgáztatás 

 

Rendkívüli meghibásodás esetén történő eljárás: helyszíni hibaelhárítás vagy az Ajánlattevő 

műszaki bázisára történő autómentés, autószállítást követően a hiba elhárítása. A rendkívüli 

hibaelhárítás területi hatálya Magyarország egész területére kiterjed! 

 

 

Ajánlatkérő kiköti, hogy Ajánlattevő az Ajánlatkérő gépjármű állományának 

szervizelését, javítását – Ajánlatkérő által eszközölt bejelentés alapján – és a hibaelhárítást 

munkanapokon hétfőtől-péntekig 6 órán belül, valamint hétvégén és munkaszüneti napon 

történt meghibásodás esetén a hétvégét és munkaszüneti napot követő első munkanapon a 

meg kell kezdeni és ésszerű időn belül kell befejezni. 

 

Ajánlatkérő kiköti, hogy megrendelt munkát Ajánlattevő köteles fent meghatározott határidőn 

belül megkezdeni, és a gyári szervizelési, javítási, szerelési normaidő figyelembe vételével a 

legrövidebb időn belül befejezni. 

 

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy Ajánlattevő a javításokat – az adott típusra meghatározott – 

javítási normatáblázat szerint végzi, továbbá vállalja, hogy a teljesítés során a normatáblázatot 

a kijelölt kapcsolattartó szakember részére – igény szerint – rendelkezésre bocsátja. 

 

Ajánlatkérő kiköti, hogy Ajánlattevő köteles a Szolgáltatás teljesítése során az egyes 

gépjárműtípusokra meghatározott gyári szervizelési, javítási, szerelési normaidőt betartani, 

mely határidőtől csak akkor térhet el, amennyiben azt Ajánlattevővel előzetesen egyeztette a 

késedelem indokának megjelölésével. 

 

Ajánlatkérő kiköti, hogy amennyiben Ajánlattevő a Szolgáltatás teljesítése során 

alvállalkozót, vagy egyéb közreműködőt vesz igénybe, akkor a megrendelt munkát a gyári 

szervizelési, javítási, szerelési normaidőn felül maximum 2 munkanapon belül köteles 
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elvégezni. Ettől eltérni csak akkor lehet, amennyiben az alvállalkozói közreműködéssel 

elvégzendő munkák tételes felsorolásával és a szükséges időtartam pontos megjelölésével 

Ajánlattevő írásban előzetesen egyeztet Ajánlatkérővel. 

 

Ajánlatkérő kiköti, hogy a gépjárművekbe új, eredeti gyári vagy utángyártott alkatrészek, 

részegységek, fődarabok kerülhetnek beépítésre, valamint a gyár által előírt kenő és 

hajtóanyagokat kell használni a szerződés teljes időtartama alatt. 

Az Ajánlatkérő az Ajánlattevő részére bizonyos esetekben kenő és hajtóanyagokat, 

alkatrészeket (akkumulátor, gumiabroncs) biztosít, mely javítások során az Ajánlattevő 

kötelessége a keletkezett veszélyes hulladék(ok) megsemmisítéséről (igazolás ellenében) 

térítésmentesen gondoskodni.  

Ajánlatkérő kiköti, hogy az Ajánlattevő a gépjárműveket minden esetben karbantartott 

állapotban (külső, belső takarítás) adja át (térítésmentesen).  

Ajánlatkérő kiköti, hogy az egyes javítások tervezett teljesítési határidejét a Vállalkozónak az 

előkalkulációban kell szerepeltetnie.  

 

Ajánlatkérő kiköti, hogy Ajánlattevő elérhetőségét biztosít Ajánlatkérő részére a szerződés 

hatálya alatt folyamatosan úgy, hogy köteles a hét minden napján, 24 órán keresztül üzemelő 

telefon és fax számon, e-mailen történő hiba bejelentési lehetőséget biztosítani részére. 

 

Ajánlattevő kellék- és jogszavatossággal tartozik Ajánlatkérőnek. Ajánlattevő - az adott 

teljesítés időpontjától számítva - az elvégzett munkára az ajánlatában vállalt időtartamban 

(hónapban meghatározva) garanciát vállal. Az Ajánlattevő az általa beépített anyagok, 

alkatrészek tekintetében a számlán feltüntetett időtartamig, de minimum 6 hónap jótállási 

kötelezettséggel rendelkezik. 

Ezen időtartamok a jogszabályban foglalt kötelező szavatossági időt nem érintik. 

 

Ajánlatkérő kiköti, hogy késedelmes teljesítés esetén Ajánlattevő minden késedelmes nap után 

köteles késedelmi kötbért fizetni, melynek mértéke az adott Szolgáltatás nettó ellenértékének 

5%-a/nap. 

 

Gépjárművek felsorolása: Lásd jelen Ajánlati Dokumentáció 5.1. pontjában! 

 

1. Elvégzendő munkák leírása, részletezése: 

 

A Magyar Honvédség tulajdonában lévő, és az MH Hadkiegészítő és Központi 

Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti gépjárművek, utánfutók, 

aggregátorok – (mindösszesen: 70 db) javítási, karosszériajavítási, autóvillamossági 

javítási, futásteljesítmény alapján elvégzett szervizelési munkálatainak teljesítése, 

alkatrészellátásának biztosítása, továbbá hatósági műszaki vizsgáztatás, valamint 

rendkívüli meghibásodás esetén a helyszíni hibaelhárítás, vagy az Ajánlattevő műszaki 

bázisán történő javítás a gépjármű helyszínről történő elszállítását követően. 

 

a) Szervizelés 

- időszakos (futásteljesítményhez vagy időintervallumhoz kötötten végzendő) 
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- műszaki vizsgára történő felkészítés 

 

A gépjárművek szervizelése előzetes időpont egyeztetést követőn valósul meg. 

 

 

b) Javítás 

- szervizelés közben feltárt hibák javítása az Ajánlatkérővel történő egyeztetést 

követően 

- Ajánlatkérő által jelzett, illetve észlelt hibák elhárítása alkatrész felhasználásával, 

illetőleg alkatrész felhasználás nélkül 

 

Ajánlatkérő által írásban megrendelt javítást munkanapokon 6 órán belül meg kell 

kezdeni. Hétvégén vagy munkaszüneti napon történt meghibásodás esetén a hétvégét 

vagy munkaszüneti napot követő első munkanapon kell a hiba kijavítását megkezdeni, 

és a gyári szervizelési, javítási, szerelési normaidő figyelembe vételével a legrövidebb 

időn belül befejezni. 

 

c) Rendkívüli hibaelhárítás 

A meghibásodások jelzése után Ajánlattevő köteles a műszaki mentést, illetőleg a 

hibaelhárítást azonnal, de legfeljebb 2 órán belül megkezdeni. A rendkívüli 

hibaelhárítás területi hatálya Magyarország egész területére kiterjed. 

Rendkívüli meghibásodás esetén a megrendelés telefonon történik és a mentés 

befejezéséig a gépjármű javító bázisra történő beszállításáig terjed. 

 

Autómentés, autószállítás esetén 

c1.) a kérdéses gépjármű meghibásodás helyszínéről a nyertes Ajánlattevő műszaki 

bázisra történő szállítás költsége Ajánlatkérőt terheli. 

(Rendkívüli meghibásodás esetén a meghibásodás helyszínéről a nyertes 

Ajánlattevő műszaki bázis(ai)ra történő elszállítás költsége Ajánlatkérőt terheli.) 

 

c2.) Műszaki mentést követő javítás esetén a gépjárművek nyertes Ajánlattevő 

műszaki bázisa(i)ról, Ajánlatkérő székhelyére történő visszaszállításának rendje 

az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

 

c2.1.) Amennyiben az Ajánlatkérő 1134 Budapest, Dózsa György út 51. szám alatt 

található székhelye és a nyertes Ajánlattevő által a közbeszerzés tárgyában 

meghatározott tevékenység kifejtésének egyes műszaki bázisa(i) közötti távolság nem 

éri el a 15 km-es távolságot, úgy Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a gépjármű 

Ajánlattevő egyes műszaki bázisai(i)ról, saját költségén történő visszaszállítására. 

 

c2.2.) Amennyiben az Ajánlatkérő 1134 Budapest, Dózsa György út 51. szám alatt 

található székhelye és a nyertes Ajánlattevő által a közbeszerzés tárgyában 

meghatározott tevékenység kifejtésének egyes műszaki bázisa(i) közötti távolság 

meghaladja a 15 km-t, úgy a nyertes Ajánlattevő kötelezettséget vállal az egyes 

műszaki bázisa(i)ról ingyenes, saját költségén autómentő szolgáltatás igénybevételével 

történő visszaszállítására. 
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d) Biztosítási ügyek intézése: gépjármű káresemény bekövetkezésekor külön 

megbízás alapján a biztosító társaságnál a MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokság nevében való eljárás. 

 

e) Hatósági ügyintézés: műszaki vizsgáztatás. 

 

f) Teljesítés helye, módja szervizelési, javítási, biztosítási ügyek intézése, és 

hatósági ügyintézés esetén: 

 

f1.) Teljesítés helye: Ajánlattevő műszaki bázisa(i).  

Teljesítés módja: Amennyiben az Ajánlatkérő 1134 Budapest, Dózsa György út 

51. szám alatt található székhelye és a nyertes Ajánlattevő által a közbeszerzés 

tárgyában meghatározott tevékenység kifejtésének egyes műszaki bázisa(i) közötti 

távolság nem éri el a 15 km-es távolságot, úgy Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a 

gépjármű Ajánlatkérő székhelyéről – Ajánlattevő egyes műszaki bázisai(i)ra történő 

saját költségén történő elszállítására és visszaszállítására. 

 

f2.) Teljesítés helye: Ajánlattevő műszaki bázisa(i).  

Teljesítés módja: Amennyiben az Ajánlatkérő 1134 Budapest, Dózsa György út 

51. szám alatt található székhelye és a nyertes Ajánlattevő által a közbeszerzés 

tárgyában meghatározott tevékenység kifejtésének egyes műszaki bázisa(i) közötti 

távolság meghaladja a 15 km-t, úgy a nyertes Ajánlattevő kötelezettséget vállal a 

gépjármű Ajánlatkérő székhelyéről – Ajánlattevő műszaki bázisa(i)ra történő ingyenes, 

saját költségén autómentő szolgáltatás igénybevételével történő elszállításáról és 

visszaszállításáról. 

 

Az Ajánlatkérő 1134 Budapest, Dózsa György út 51. szám alatti székhelye, valamint 

az Ajánlattevő egyes műszaki bázisa(i) között távolság kiszámítására Ajánlatkérő az 

alábbi programot alkalmazza:  

http://utvonalterv.hu/ 

Kiindulási pont: 1134 Budapest, Dózsa György út 51.  

Érkezési pont: Ajánlattevő által biztosított műszaki báziso(k) 

 

Paraméterek: 

Ajánlatkérő a székhelye 1134 Budapest, Dózsa György út 51. és a nyertes Ajánlattevő 

egyes műszaki bázisa(i) közötti, szilárd burkolatú, útdíj megfizetése nélkül igénybe 

vehető közforgalmú úton mért legrövidebb egyirányú távolságot veszi figyelembe. 

 

2. Garancia és szavatosság vállalása 

 

A beépítésre csak kifogástalan műszaki állapotú, garanciával, minőségi bizonylattal 

rendelkező, a legkedvezőbb áron beszerzett gyári vagy utángyártott, kifogástalan 

minőségű anyagok, illetve alkatrészek, tartozékok, stb. kerülhetnek. 

 

A Vállalkozó kellék- és jogszavatossággal tartozik a Megrendelőnek. Vállalkozó - az 

adott teljesítés időpontjától számítva - az elvégzett munkára az ajánlatában vállalt 
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időtartamban (hónapban meghatározva) garanciát vállal. Vállalkozó az általa beépített 

anyagok, alkatrészek tekintetében a számlán feltüntetett időtartamig, de minimum 6 

hónap jótállási kötelezettséggel rendelkezik. 

Ezen időtartamok a jogszabályban foglalt kötelező szavatossági időt nem érintik. 

 

Ajánlattevő az Ajánlatkérő tulajdonában/használatában lévő gépjárművek esetében 

típusonként köteles a gyári technológiai leírások maradéktalan betartása szerint 

végezni a javításokat. 

 

3. Egyéb feltételek 

 

a) Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő részére 24 órás telefonos és telefaxos, illetőleg e-

mailen keresztüli ügyeleti elérhetőséget biztosítani. 

 

b) Az ajánlattétel, valamint a szerződéskötés során figyelemmel kell lenni a Magyar 

Honvédség polgári gazdasági társaságokhoz felújításra, javításra, átalakításra 

beszállított technikai eszközei üzemanyag-ellátásáról és az üzemanyagok 

elszámoltatásáról szóló, a Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezési és 

infrastrukturális szakállamtitkárának 11/2008. (HK 4.) HM VTI SZÁT 

intézkedésében foglaltakra, mely szerint  

 

„(…) 4.  A honvédségi szervezet technikai eszköze polgári gazdasági társaság által 

végzett felújítása, javítása, illetve átalakítása során szükséges üzemanyagokat részben, vagy 

teljes egészében az MH katonai szervezeteinek üzemanyag-ellátását végző szervezetek (a 

beküldő katonai szervezet, valamint az MH Veszélyesanyag Ellátó Központ – a 

továbbiakban: MH VEK) biztosítják. Egy adott felújítás, javítás, átalakítás esetén a 

biztosítandó üzemanyagok körét a Szerződésben kell meghatározni az 5. pontban 

foglaltak figyelembevételével. 

 

5. A polgári gazdasági társaságnál felújításra, javításra, vagy átalakításra kerülő 

technikai eszköz esetében a motor- és hajtóműolajokat, a hidraulika- és fékfolyadékokat, 

a fagyálló hűtőfolyadékot, valamint a katonai követelményeknek megfelelést szolgáló 

tulajdonságot/képességet biztosító valamely üzemanyagot az MH katonai szervezeteinek 

üzemanyag-ellátását végző szervezetektől (a beküldő katonai szervezet, valamint az MH 

VEK) kell biztosítani. 

 

(…) 

8. Az MH katonai szervezeteinek üzemanyag-ellátását végző szervezetek (a beküldő 

katonai szervezet, valamint az MH VEK) által biztosított üzemanyagokat térítésmentesen 

kell a polgári gazdasági társaság részére átadni. 

 

A Szerződés megkötése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a polgári gazdasági 

társaság az MH katonai szervezeteinek üzemanyag-ellátását végző szervezetek által 

biztosított üzemanyagok értékét a költségek számításánál már a szerződéskötést megelőző 

ajánlattételi szakaszban sem veheti figyelembe, illetve a szerződés ellenértékének 

számlázásakor nem érvényesítheti.” 

 



Ajánlati Dokumentáció 

„Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti gépjárművek, utánfutók, aggregátorok 

2016-2017.. évben történő garanciaidőn túli javítása, hatósági vizsgára történő felkészítése, vizsgáztatása”  

 

 

 33 

Amennyiben a  

 

c) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk: 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve. 

A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: A gépjárműfenntartó 

tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben 

foglaltak szerint 

 

4. Díjak meghatározása 

 

A vállalkozói díj az alábbiakat foglalja magában: 

 

- a Szolgáltatás ellenértékét, beleértve a kiszállási és munkadíjakat, esetleges 

helyszínen történő javítás költségét, 

- a Szolgáltatás teljesítése során felmerülő (csak rendkívüli meghibásodás esetére járó) 

szállítási díjat Fix áron, vagy Ft/km értékben megadva, 

- a biztosítási- és a hatósági ügyintézés díja. 

 

A Vállalkozói díj nem tartalmazza a szervizelések, javítások, eseti hibaelhárítások 

során cserélt, beépített alkatrészek, anyagok költségét, továbbá a biztosítási-, hatósági 

ügyintézés során felmerült hatósági díjakat, illetékeket, fizetendő költségeket. Ezen költségek 

a vállalkozói díjjal együtt kerülnek számlázásra, amelyeknek elszámolása a számla 

mellékleteként, tételesen történik, a felhasznált anyagok beszerzési ára, illetve a hatóságoknál 

fizetett díjak, illetékek alapján. A javítási munkálatoknál a felhasznált alkatrészek és járulékos 

anyagok ára követi Ajánlattevő beszerzési árait és költségeit (az ajánlattétel során megjelölt 

kedvezmény figyelembe vételével.) 

 

 Ajánlattevőt külön díjazás nem illeti meg: 

 

- Ajánlatkérő 1134 Budapest, Dózsa György út 51. szám alatt található székhelye és 

a nyertes Ajánlattevő által a közbeszerzés tárgyában meghatározott tevékenység 

kifejtésének egyes műszaki bázisa(i) közötti távolság meghaladja a 15 km-t, úgy 

a nyertes Ajánlattevő kötelezettséget vállal a gépjármű Ajánlatkérő székhelyéről – 

Ajánlattevő műszaki bázisa(i)ra történő ingyenes, saját költségén autómentő 

szolgáltatás igénybevételével  történő elszállításáról és visszaszállításáról. 

 

- Műszaki mentést követő javítás esetén a gépjárművek Ajánlatkérő 

székhelyére történő visszaszállításának költsége, amennyiben az Ajánlatkérő 

1134 Budapest, Dózsa György út 51. szám alatt található székhelye és a nyertes 

Ajánlattevő által a közbeszerzés tárgyában meghatározott tevékenység kifejtésének 

egyes műszaki bázisa(i) közötti távolság meghaladja a 15 km-t. 

 

5. Minőségbiztosítási, átvételi követelmények 

 

A javítási, karbantartási szükségletről az Ajánlattevő előkalkulációt terjeszt fel a 

Megrendelőnek, amely tartalmazza a javításhoz szükséges javítóanyag szükségletet is, amely 
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nem térhet el az érvényben lévő – az adott típusra meghatározott – javítási normatáblázat 

időnormáitól. 

Az egyes javítások tervezett teljesítési határidejét a Vállalkozónak az előkalkulációban 

kell szerepeltetnie. 

A Megrendelő az adott keretösszeg és munkaóra keret függvényében dönt a javítás 

végrehajtásáról. Az Ajánlattevő csak a jóváhagyott javítási, karbantartási, illetve alkatrész 

beépítési munkákat végezhet el. 

A javítási, karbantartási munkák elszámolása utókalkuláció alapján történik. Az 

Ajánlattevő által kiállított utókalkulációs lapot a jóváhagyott előkalkulációs lap, valamint a 

kitöltött munkalap figyelembevételével a Megrendelő képviselője igazolja aláírásával. 

Az előkalkulációs lap alapján meghatározott alkatrészeket, részegységeket, 

fődarabokat, valamint a kenőanyagokat és munkafolyadékokat az Ajánlattevő biztosítja. 

Az Ajánlattevő által beépített alkatrészek árai nem lehetnek magasabbak a szokásos 

kiskereskedelmi árnál. 

A gépjárművek javítóműhelybe (műszaki bázis(ok)ra) és az onnan történő 

visszaszállítása az alábbiak szerint történik: 

Amennyiben az Ajánlatkérő 1134 Budapest, Dózsa György út 51. szám alatt található 

székhelye és a nyertes Ajánlattevő által a közbeszerzés tárgyában meghatározott tevékenység 

kifejtésének egyes műszaki bázisa(i) közötti távolság nem éri el a 15 km-es távolságot, úgy 

Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a gépjármű Ajánlatkérő székhelyéről – Ajánlattevő egyes 

műszaki bázisai(i)ra történő saját költségén történő elszállítására és visszaszállítására. 

 Ebben az esetben a gépjárművek műszaki bázis(ok)ra történő elszállítását és 

visszaszállítását Ajánlatkérő saját eszközzel, saját felelősségére és költségére végzi. 

 A gépjárművek átadására illetve átvételére Ajánlattevő műszaki bázisán, a javítás 

helyszínén kerül sor. 

 

Amennyiben az Ajánlatkérő 1134 Budapest, Dózsa György út 51. szám alatt 

található székhelye és a nyertes Ajánlattevő által a közbeszerzés tárgyában meghatározott 

tevékenység kifejtésének egyes műszaki bázisa(i) közötti távolság meghaladja a 15 km-t, úgy 

a nyertes Ajánlattevő kötelezettséget vállal a gépjármű Ajánlatkérő székhelyéről – Ajánlattevő 

műszaki bázisa(i)ra történő ingyenes, saját költségén autómentő szolgáltatás igénybevételével 

történő elszállításáról és visszaszállításáról. 

Ebben az esetben a gépjárművek műszaki bázis(ok)ra történő elszállítását és 

visszaszállítását Ajánlattevő saját eszközzel, saját felelősségére és költségére végzi. 

A gépjárművek átadására illetve átvételére Ajánlatkérő telephelyén kerül sor. 

 

Rendkívüli meghibásodás esetén: Az Ajánlattevő a gépjárművet a gépjármű 

mozgásképtelensége esetén, az Ajánlatot bekérő megrendelésére a meghibásodás helyén veszi 

át, és ő szállítja a javítás helyére az Ajánlattevő eszközével, felelősségére az Ajánlatot bekérő 

költségén.  

Műszaki mentést követő javítás esetén - amennyiben az Ajánlatkérő 1134 Budapest, 

Dózsa György út 51. szám alatt található székhelye és a nyertes Ajánlattevő által a 

közbeszerzés tárgyában meghatározott tevékenység kifejtésének egyes műszaki bázisa(i) 

közötti távolság nem éri el a 15 km-es távolságot, úgy Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a 
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gépjármű Ajánlattevő egyes műszaki bázisai(i)ról, saját költségén történő visszaszállítására. 

A gépjárművek átadására illetve átvételére Ajánlattevő műszaki bázisán, a javítás 

helyszínén kerül sor. 

Műszaki mentést követő javítás esetén - amennyiben az Ajánlatkérő 1134 Budapest, 

Dózsa György út 51. szám alatt található székhelye és a nyertes Ajánlattevő által a 

közbeszerzés tárgyában meghatározott tevékenység kifejtésének egyes műszaki bázisa(i) 

közötti távolság meghaladja a 15 km-t, úgy a nyertes Ajánlattevő kötelezettséget vállal az 

egyes műszaki bázisa(i)ról ingyenes, saját költségén autómentő szolgáltatás igénybevételével 

történő visszaszállítására. 

A gépjárművek átadására illetve átvételére Ajánlatkérő telephelyén kerül sor. 

 

A javítandó gépjárművek – csak a forgalombiztonsági felszerelésekkel és 

tartozékokkal ellátva – forgalmi engedély alapján, a forgalmi rendszám, alvázszám és 

motorszám beazonosításával kerülnek átadásra az Ajánlattevő részére és ugyanilyen módon 

kerülnek javítás után átvételre. 

Az átadáskor a Megrendelő képviselője és az Ajánlattevő képviselője rögzíti a 

kilométeróra, valamint az üzemanyagóra állását, valamint szemrevételezik az 

üzemanyagtartály feltöltöttségét. A visszavétel ugyanezzel a módszerrel történik. 

 

A Megrendelő képviselője folyamatosan kapcsolatot tart az Ajánlattevővel és közösen 

döntenek a javításra történő beszállítás ütemezéséről. 

 Az átvett eszköz üzemképességéről a javítást végző cég kiállítja a saját 

minőségbiztosításért felelős szervezeti elem, vagy személy aláírását és pecsétjét tartalmazó 

„Megfelelőségi nyilatkozat”-ot. A Megrendelő képviselője átvételkor a munkák elvégzését 

ellenőrzi, és a „Megfelelőségi nyilatkozat”-on záradékával igazolja. 

Az Ajánlattevő vállaljon minimum 6 hónap jótállást az elvégzett javítási munkákra. 

Az Ajánlattevő által beépített alkatrészekre az alkatrész gyártója által előírt jótállást.  

Ajánlatkérő elfogadja, hogy a jótállás nem vonatkozik az alábbi alkatrészekre: 

 

 Ékszíjak 

 Levegő-, olaj-, üzemanyagszűrők és betétek 

 Tengelykapcsoló súrlódó betétek 

 Fékbetétek 

 Szimmeringek 

 Porlasztó csúcsok 

 Szénkefék 

 Kereskedelmi gumiáruk 

 Elektromos izzók és biztosítékok 

 Szélvédők, oldalüvegek 

 

Az átvételt követően a Vállalkozó a számla két példányát (egy eredeti és egy másolati) 

a postán küldi el a Megrendelő részére.  
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 2. sz. melléklet 

 

Szerződés azonosító:         /2016 

CPV kód:  50230000-6 

 

 

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről a  

MAGYAR HONVÉDSÉG 

HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG 

 

Cím: 1134, Budapest, Dózsa György út 51. 

Telefon: 36-1-236-52-75 

Telefax: 36-1-236-5290 

Pénzforgalmi jelzőszám: Magyar Államkincstár  10023002-00288303-00000000 

Adóigazgatási szám: 15708285-1-51 

Levelezési cím: Budapest, 1885 Pf. 25. 

Képviseli: Vanyur Tibor ezredes, parancsnok 

 

mint Megrendelő és Költségviselő fél, (a továbbiakban Megrendelő), 

másrészről a 

Cím:  

Telephely:  

Telefon:  

Telefax:  

Pénzforgalmi jelzőszám:    

Adóigazgatási szám:  

Képviseli: 

továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek 

között az alábbi feltételekkel: 
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1.Szerződés tárgya, értéke 

 
1.1 A Magyar Honvédség tulajdonában lévő, és az MH Hadkiegészítő és Központi 

Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti gépjárművek, utánfutók, aggregátorok – 

(mindösszesen: 70 db) javítási, karosszériajavítási, autóvillamossági javítási, futásteljesítmény 

alapján elvégzett szervizelési munkálatainak teljesítése, alkatrészellátásának biztosítása, 

továbbá hatósági műszaki vizsgáztatás, valamint rendkívüli meghibásodás esetén a helyszíni 

hibaelhárítás, vagy az Ajánlattevő műszaki bázisán történő javítás a gépjármű helyszínről 

történő elszállítását követően. 

 

A rendkívüli hibaelhárítás területi hatálya Magyarország egész területére kiterjed! 

 

1.2. Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett 

közúti gépjárművek, utánfutók: 

 

Darabszám Típus 

 30 db OPEL Astra G / F 

 22 db VW Transporter 

 7 db Ford Transit 

 3 db Skoda Felícia 

 4 db Pótkocsi 

 4 db aggregátor 

 

1.3. Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett 

járművek részletesen: 

 

Fsz. Gyártmány Típus Kialakítás Alvászszám Motorkód/szám Frsz. 

1.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi    

2.  VOLKSWAGEN TRANSPORTER ku.tehergépkocsi    

3.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi    

4.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi   

 

5.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi    

6.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi   

 

7.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi    

8.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi   
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Fsz. Gyártmány Típus Kialakítás Alvászszám Motorkód/szám Frsz. 

9.  

FORD 

TRANSIT 2.0 

TDI mikrobusz   

 

10.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi    

11.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi   

 

12.  OPEL ASTRA G személygépkocsi    

13.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi   

 

14.  

FORD 

TRANSIT 

KOMBI mikrobusz   

 

15.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi    

16.  OPEL ASTRA G CC személygépkocsi    

17.  OPEL ASTRA F 1.6 személygépkocsi    

18.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi   

 

19.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi    

20.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi   

 

21.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi    

22.  FORD TRANSIT mikrobusz    

23.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi   

 

24.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi    

25.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi    

26.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi   

 

27.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi   

 

28.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi   

 

29.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 mikrobusz   

 

30.  

OPEL 

ASTRA G CLUB 

1.6 személygépkocsi   

 

31.  OPEL ASTRA G 1.6 személygépkocsi    

32.  OPEL ASTRA G CC személygépkocsi    
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Fsz. Gyártmány Típus Kialakítás Alvászszám Motorkód/szám Frsz. 

33.  OPEL ASTRA G 1.6 személygépkocsi    

34.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi    

35.  OPEL ASTRA F 1.6 személygépkocsi    

36.  OPEL ASTRA GL 1.6 személygépkocsi    

37.  

SKODA 

FELICIA LXI 

1.3 személygépkocsi   

 

38.  

SKODA 

FELICIA LX 1.3 

KAT személygépkocsi   

 

39.  

SKODA 

FELICIA LXI 

1.3 személygépkocsi   

 

40.  

OPEL 

ASTRA G CLUB 

1.6 személygépkocsi   

 

41.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi    

42.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi    

43.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi   

 

44.  

FORD 

TRANSIT VAN  

2.0 mikrobusz   

 

45.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi    

46.  VOLKSWAGEN TRANSPORTER ku.tehergépkocsi    

47.  

FORD 

TRANSIT 

KOMBI mikrobusz   

 

48.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi   

 

49.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi    

50.  

FORD 

TRANSIT 

KOMBI 2.0 mikrobusz   

 

51.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi   

 

52.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi   

 

53.  OPEL ASTRA személygépkocsi    

54.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi    

55.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi   

 

56.  OPEL 
ASTRA G CLUB 

személygépkocsi    
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Fsz. Gyártmány Típus Kialakítás Alvászszám Motorkód/szám Frsz. 

1.6 

57.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi    

58.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi   

 

59.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi   

 

60.  STUMPFEL 400-5822 utánfutó    

61.  STUMPFEL 400-5822 utánfutó    

62.  STUMPFEL 400-5822 utánfutó    

63.  STUMPFEL 400-5822 utánfutó    

64.  

FORD 

TRANSIT 

KOMBI mikrobusz   

 

65.  OPEL ASTRA FCC 1.4 személygépkocsi    

66.  

VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER 

T4 ku.tehergépkocsi   

 

67.   AB 2,25 E aggregátor    

68.   AB 2,25 E aggregátor    

69.   AB 2,25 E aggregátor    

70.   AB 2,25 E aggregátor    

 

A megadott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a 

mennyiség gyártmány és típus szerinti összetétele a műszaki elhasználódás, az MH 

feladatainak átszervezésének, az állomány bővülése vagy egyéb szakmai ok 

következtében változhat, ezért Ajánlatkérőnek jogában áll a fenti gépkocsik 

mennyiségének változása függvényében a darabszámokat változtatni. 

 

1.4. Biztosítási ügyek intézése: gépjármű káresemény bekövetkezésekor külön megbízás 

alapján a biztosító társaságnál az MH HKNYP nevében való eljárás.  

 

1.5. Hatósági ügyintézés: műszaki vizsgáztatás 

 

1.6. Rendkívüli meghibásodás esetén történő eljárás: helyszíni hibaelhárítás vagy az 

Ajánlattevő műszaki bázisra történő szállítást követően a hiba elhárítása. A rendkívüli 

hibaelhárítás területi hatálya Magyarország egész területére kiterjed! 

 

1.7. Szerződés értéke: 

A szerződés keretösszege:  

2016. év nettó            .- Ft, azaz nettó ******************** forint. 
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2017. év nettó            .- Ft, azaz nettó ******************** forint. 
 

A szerződés keretösszege nettó ****** Ft, azaz nettó ******* forint,  Megrendelő tehát 

legfeljebb ezen keretösszeg erejéig ad le megrendelést a szerződés időbeli hatálya alatt, 

azonban nem vállal kötelezettséget a keretösszeg elköltésére. 

 

1.7.1. A vállalkozási keretszerződés során alkalmazott árak / díjak /kedvezmények: 

 

Megrendelés tárgya a szerződés alapján 
Résszempont tekintetében tett 

ajánlat 

1. szerelő óradíj (nettó Ft/óra) ………….Ft/óra 

2. autóvillamossági javítás óradíja (nettó Ft/óra) ………….Ft/óra 

3. karosszérialakatos óradíj (nettó Ft/óra) …………  Ft/óra 

4. fényező óradíj (nettó Ft/óra) …………..Ft/óra 

5. gumiabroncs szerelés díja 1 db gépjármű, 4 db abroncs esetén (nettó Ft/4 

db gumi) 

……………Ft/gépjármű 

6. kedvezmény a gyári és utángyártott alkatrészek listaárából (%) ……..% 

7. garanciavállalás a beépített (gyári és utángyártott) alkatrészekre és az 

elvégzett munkára 

(elvárás: minimum 6 hónap) – hónapban megadva! 

….hónap 

8. autómentés, autószállítás Budapest, Pest megye területén (nettó fix díjas 

kiszállás) 

…………….Ft nettó fix díj 

9. autómentés, autószállítás Budapest, Pest megye közig. határán túl (nettó 

Ft/km) 

…………Ft/km 

 

 

1.7.2. Felek rögzítik, hogy a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, az ajánlati 

dokumentáció valamint a Vállalkozó ajánlata (továbbiakban: Beszerzési dokumentáció) jelen 

szerződés elválaszthatatlan részét képezik, jelen szerződés a Beszerzési dokumentációval 

együtt értelmezendő és alkalmazandó. 
 

1.7.3. A jelen szerződésben szereplő egységárak fix árak, a szerződés hatályáig 

érvényesek, és tartalmaznak minden, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költséget. 

 

 

2. Teljesítési határidő, szerződés módosítása, megszűnése 

 

 

2.1. Felek jelen szerződést határozott időtartamra, 2017. december 31. napjáig 

terjedő időtartamra kötik meg. (Szerződéskötés legkorábbi időpontja: 2016. május 01.) 

 

2.2. A szerződés feltételeit kizárólag a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek 

szerint lehet írásban módosítani. 
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2.3. A Felek a jelen Szerződést közös megegyezéssel írásban bármikor 

megszüntethetik. 

 

2.4. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést 

amennyiben Vállalkozó a vállalt teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, vagy a 

szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi – ebben az esetben a 

vállalkozási keretszerződés azonnali hatállyal szűnik meg. Azonnali hatályú felmondás esetén 

a Vállalkozót a már teljesített szolgáltatásokkal arányos vállalkozási díj illeti meg. 

 

2.5. Ajánlatkérő jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani minden reá eső 

hátrányos jogkövetkezmény nélkül a Magyar Honvédség belső struktúrájának esetleges 

változásából adódóan, a szerződés érvényességi ideje alatt. 

 

2.6. Szerződésszegés esetén – amennyiben a szerződésszegő Fél a vétlen Fél 

írásbeli felszólítása ellenére sem szünteti meg a szerződésszegő magatartást, a felmondás 

okának egyidejű megjelölésével – a vétlen Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani minden reá vonatkozó hátrányos jogkövetkezmény nélkül. 

2.7. Ha a szerződés a Megrendelő hibájából kerül megszüntetésre, a Vállalkozó 

jogosult az addig felmerült és igazolt költségeinek megtérítésére, továbbá egyéb kárának bírói 

úton történő megállapítására és behajtására. 

2.8.  Ha a szerződés a Vállalkozó hibájából (nem szerződésszerű teljesítés) kerül 

megszüntetésre, a Megrendelő jogosult a Ptk. vonatkozó előírásai szerint bizonyítható kárának 

bírói úton történő megállapítására és behajtására. 

 

3. A teljesítés 

 

3.1. Jelen szerződés alapján a Megrendelő eseti megrendelést ad a Vállalkozó részére 

az alábbiak szerint: 

 

3.1.1. Szervizelés 

- időszakos (futásteljesítményhez vagy időintervallumhoz kötötten végzendő) 

- műszaki vizsgára történő felkészítés 

 

A gépjárművek szervizelése előzetes időpont egyeztetést követőn valósul meg. 

 

3.1.2. Javítás 

- szervizelés közben feltárt hibák javítása a Megrendelővel történő egyeztetést követően 

- a Megrendelő által jelzett, illetve észlelt hibák elhárítása alkatrész felhasználásával, 

illetőleg alkatrész felhasználás nélkül 

 

A Megrendelő által írásban megrendelt javítást munkanapokon (07:00 és 17:00 óra 
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között) 6 órán belül meg kell kezdeni. Hétvégén vagy munkaszüneti napon történt 

meghibásodás esetén a hétvégét vagy munkaszüneti napot követő első munkanapon kell a hiba 

kijavítását megkezdeni, és a gyári szervizelési, javítási, szerelési normaidő figyelembe 

vételével a legrövidebb időn belül befejezni. 

 

3.1.3. Rendkívüli hibaelhárítás 

A meghibásodások jelzése után Vállalkozó köteles a műszaki mentést, illetőleg a 

hibaelhárítást azonnal, de legfeljebb 2 órán belül megkezdeni. A rendkívüli hibaelhárítás 

területi hatálya Magyarország egész területére kiterjed. 

Rendkívüli meghibásodás esetén a megrendelés telefonon történik és a mentés 

befejezéséig a gépjármű javító bázisra történő beszállításáig terjed. 

 

Autómentés, autószállítás esetén – a kérdéses gépjármű meghibásodás helyszínéről a 

nyertes Ajánlattevő műszaki bázisra történő szállítás költsége Ajánlatkérőt terheli. 

 

 

3.1.4. Biztosítási ügyek intézése: gépjármű káresemény bekövetkezésekor külön 

megbízás alapján a biztosító társaságnál a MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokság nevében való eljárás. 

 

3.1.5. Hatósági ügyintézés: műszaki vizsgáztatás. 

 

3.1.6. Megrendelő jelen szerződésben megjelölt képviselője telefonon történő előzetes 

egyeztetést követően – a Vállalkozó részéről a jelen szerződésben meghatározott személytől – 

írásban megrendeli a gépjármű(vek) személygépkocsik időszakhoz, illetve km futáshoz kötött 

karbantartását, esedékes hatósági műszaki megvizsgálásaira történő felkészítését, valamint 

javítását, amelyben rögzíti a gépjármű(vek) rendszámát, típusát, a javítás szolgáltatás 

megnevezését, a teljesítés időpontjának kérelmét. 

 

3.1.7. A javításra, karbantartásra átadásra kerülő gépjárművek jegyzékét jelen 

szerződés 1.3. pontja tartalmazza. 

 

3.1.8. Vállalkozó vállalja, hogy a gépjármű(vek) javítását a megrendelés 

kézhezvételétől és annak visszaigazolásától számítva a jelen szerződés 3.1.1. és 3.1.2. 

pontjaiban foglaltak szerint végzi. 

 

3.1.9. A Megrendelő jelen szerződésben a Vállalkozó részéről meghatározott 

személytől megrendeli a személygépkocsik igénybevétel alatti rendkívüli hibaelhárítását, jelen 

szerződés 3.1.3. pontjában foglaltak szerint. 

 

3.1.11. Megrendelő megrendelése alapján Vállalkozó a gépjárművek mentését, 

rendkívüli hibaelhárítását a hét minden napján 0-24 óra között, Magyarország egész területére 

kiterjedően vállalja. 

 

3.2. A Vállalkozó telephelye, műszaki bázisa / Teljesítés helye(i): 

**************** 
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3.3. Vállalkozó a javításokat – az adott típusra meghatározott – javítási 

normatáblázat szerint köteles végezni, továbbá Vállalkozó vállalja, hogy a teljesítés során a 

normatáblázatot a kijelölt kapcsolattartó szakember részére legkésőbb a jelen szerződés 

aláírását követő 3 munkanapon belül rendelkezésre bocsátja. 

 

3.4. Vállalkozó a javítási, karbantartási szükségletről előkalkulációt terjeszt fel a 

Megrendelő részére, amely tartalmazza a javításhoz szükséges javítóanyag szükségletet is, 

amely nem térhet el az érvényben lévő – az adott típusra meghatározott – javítási 

normatáblázat időnormáitól. 

Az egyes javítások tervezett teljesítési határidejét a Vállalkozónak az 

előkalkulációban kell szerepeltetnie. 

A Megrendelő az adott keretösszeg és munkaóra keret függvényében dönt a javítás 

végrehajtásáról. Az Ajánlattevő csak a jóváhagyott javítási, karbantartási, illetve alkatrész 

beépítési munkákat végezhet el. 

A Vállalkozó által beépített alkatrészek árai nem lehetnek magasabbak a szokásos 

kiskereskedelmi árnál. 

 

3.5. Az előkalkulációs lap alapján meghatározott alkatrészeket, részegységeket, 

fődarabokat, valamint a kenőanyagokat és munkafolyadékokat az Ajánlattevő biztosítja. 

 

3.6. A gépjárművek javítóműhelybe – kivéve a mozgásképtelenséget – és az onnan 

történő visszaszállítását a Megrendelő saját eszközökkel, saját felelősséggel és költségen 

végzi. Az átadást, illetve az átvétel a Megrendelő szakemberei a javítás helyszínén hajtják 

végre. 

 

3.7. Teljesítés módja:* 

 

3.7.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő 1134 Budapest, Dózsa György út 51. szám alatt 

található székhelye és a Vállalkozó által a közbeszerzés tárgyában meghatározott tevékenység 

kifejtésének egyes műszaki bázisa(i) közötti távolság nem éri el a 15 km-es távolságot, ezért 

Megrendelő kötelezettséget vállal a gépjármű Megrendelő székhelyéről – Vállalkozó egyes 

műszaki bázisai(i)ra történő saját költségén történő elszállítására és visszaszállítására. 

 

A Megrendelő 1134 Budapest, Dózsa György út 51. szám alatti székhelye, valamint az 

Vállalkozó egyes műszaki bázisa(i) között távolság kiszámítására Megrendelő az alábbi 

programot alkalmazza:  

http://utvonalterv.hu/ 

Kiindulási pont: 1134 Budapest, Dózsa György út 51.  

Érkezési pont: Ajánlattevő által biztosított műszaki báziso(k) (pontos címmel történő 

beírása) 

Megállapított távolság:  **************** km 

 

Paraméterek: 

Ajánlatkérő a székhelye 1134 Budapest, Dózsa György út 51. és Vállalkozó egyes 

műszaki bázisa(i) közötti, szilárd burkolatú, útdíj megfizetése nélkül igénybe vehető 

                                                 
* A 3.7.1. pont a  szerződésben véglegesen a Vállalkozó műszaki telephelye(i) függvényében kerül meghatározásra 
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közforgalmú úton mért legrövidebb egyirányú távolságot veszi figyelembe. 

 

VAGY 

 

3.7.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő 1134 Budapest, Dózsa György út 51. szám alatt 

található székhelye és a nyertes Vállalkozó által a közbeszerzés tárgyában meghatározott 

tevékenység kifejtésének egyes műszaki bázisa(i) közötti távolság meghaladja a 15 km-t, ezért  

Vállalkozó kötelezettséget vállal a gépjármű Megrendelő székhelyéről – Megrendelő 

műszaki bázisa(i)ra történő ingyenes, saját költségén autómentő szolgáltatás igénybevételével  

történő elszállításáról és visszaszállításáról. 

 

3.7.2.  Felek rögzítik, hogy rendkívüli meghibásodás esetén a meghibásodás 

helyszínéről Vállalkozó műszaki bázisra történő szállítás költsége Megrendelőt terheli. 

 

3.7.3. A műszaki mentést követő javítás esetén a gépjárművek Vállalkozó műszaki 

bázisa(i)ról, Megrendelő székhelyére történő visszaszállításának rendje az alábbiak szerint 

kerül meghatározásra:* 

 

3.7.3.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő 1134 Budapest, Dózsa György út 51. szám 

alatt található székhelye és a Vállalkozó által a közbeszerzés tárgyában meghatározott 

tevékenység kifejtésének egyes műszaki bázisa(i) közötti távolság nem éri el a 15 km-es 

távolságot, ezért Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárművet a Vállalkozó 

egyes műszaki bázisa(i)ról a székhelyére, saját költségén visszaszállítja. 

 

VAGY 

 

3.7.3.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő 1134 Budapest, Dózsa György út 51. szám 

alatt található székhelye és a nyertes Vállalkozó által a közbeszerzés tárgyában meghatározott 

tevékenység kifejtésének egyes műszaki bázisa(i) közötti távolság meghaladja a 15 km-t, ezért  

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárművet egyes műszaki bázisa(i)ról a 

Megrendelő székhelyére ingyenesen, saját költségén autómentő szolgáltatás igénybevételével 

visszaszállítja. 

 

3.8.  Amennyiben Vállalkozó a Szolgáltatás teljesítése során alvállalkozót, vagy 

egyéb közreműködőt vesz igénybe, akkor a megrendelt munkát a gyári szervizelési, javítási, 

szerelési normaidőn felül maximum 2 munkanapon belül köteles elvégezni. Ettől eltérni csak 

akkor lehet, amennyiben az alvállalkozói közreműködéssel elvégzendő munkák tételes 

felsorolásával és a szükséges időtartam pontos megjelölésével Vállalkozó írásban előzetesen 

egyeztet Megrendelővel. 

 

3.9.  Megrendelő kiköti, hogy a gépjárművekbe eredeti gyári vagy utángyártott 

alkatrészek, részegységek, fődarabok kerülhetnek beépítésre, valamint a gyár által előírt kenő 

és hajtóanyagokat kell használni a szerződés teljes időtartama alatt. 

                                                 
* A 3.7.3.1.  pont a  szerződésben véglegesen a Vállalkozó műszaki telephelye(i) függvényében kerül meghatározásra 
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3.10. Megrendelő a Vállalkozó részére bizonyos esetekben kenő és hajtóanyagokat, 

alkatrészeket (akkumulátor, gumiabroncs) biztosít, mely javítások során a Vállalkozó 

kötelessége a keletkezett veszélyes hulladék(ok) megsemmisítéséről (igazolás ellenében) 

térítésmentesen gondoskodni.  

3.11. Vállalkozó a gépjárműveket minden esetben karbantartott állapotban (külső, 

belső takarítás) köteles átadni  (térítésmentesen) Megrendelő részére.  

3.12. Vállalkozó köteles elérhetőséget biztosítani Megrendelő részére a szerződés 

hatálya alatt folyamatosan úgy, hogy az a hiba bejelentésére a hét minden napján, 24 órán 

keresztül üzemelő telefon és fax számon, e-mailen történő lehetőség legyen. 

 

3.13. A szerződés teljesítése során figyelemmel kell lenni a Magyar Honvédség 

polgári gazdasági társaságokhoz felújításra, javításra, átalakításra beszállított technikai 

eszközei üzemanyag-ellátásáról és az üzemanyagok elszámoltatásáról szóló, a Honvédelmi 

Minisztérium védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkárának 11/2008. (HK 4.) HM 

VTI SZÁT intézkedésében foglaltakra. 

 

Egy adott felújítás, javítás, átalakítás esetén a biztosítandó üzemanyagok köre:  

- motor és hajtóműolajok; 

- hidraulika és fékfolyadékok; 

- fagyálló hűtőfolyadék 

- a katonai követelményeknek megfelelést szolgáló tulajdonságot/képességet 

biztosító valamely üzemanyagot 

 

A polgári gazdasági társaságnál felújításra, javításra, vagy átalakításra kerülő 

technikai eszköz esetében a motor- és hajtóműolajokat, a hidraulika- és fékfolyadékokat, a 

fagyálló hűtőfolyadékot, valamint a katonai követelményeknek megfelelést szolgáló 

tulajdonságot/képességet biztosító valamely üzemanyagot az MH katonai szervezeteinek 

üzemanyag-ellátását végző szervezetektől kell biztosítani. 

 

3.14 Az MH katonai szervezeteinek üzemanyag-ellátását végző szervezetek által 

biztosított üzemanyagokat térítésmentesen kerülnek átadásra Vállalkozó részére. 

 

3.15. Vállalkozó az MH katonai szervezeteinek üzemanyag-ellátását végző 

szervezetek  által biztosított üzemanyagok értékét a költségek számításánál már a 

szerződéskötést megelőző ajánlattételi szakaszban sem veheti figyelembe, illetve a szerződés 

ellenértékének számlázásakor nem érvényesítheti! 

 

3.16. A szolgáltatás során beépítésre csak kifogástalan műszaki állapotú, garanciával, 

minőségi bizonylattal rendelkező, a legkedvezőbb áron beszerzett kifogástalan minőségű 

anyagok, illetve alkatrészek, tartozékok, stb. kerülhetnek. 

 

Ajánlatkérő  elfogadja, hogy a jótállás nem vonatkozik az alábbi alkatrészekre: 

 Ékszíjak 

 Levegő-, olaj-, üzemanyagszűrők és betétek 

 Tengelykapcsoló súrlódó betétek 

 Fékbetétek 
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 Szimmeringek 

 Porlasztó csúcsok 

 Szénkefék 

 Kereskedelmi gumiáruk 

 Elektromos izzók és biztosítékok 

 Szélvédők, oldalüvegek 

 

 

(A Vállalkozó kellék- és jogszavatossággal tartozik a Megrendelőnek. A Vállalkozó - 

az adott teljesítés időpontjától számítva - az elvégzett munkára az ajánlatában vállalt 

időtartamban – ** hónap – garanciát vállal. Vállalkozó az általa beépített anyagok, 

alkatrészek tekintetében a számlán feltüntetett időtartamig, de minimum 6 hónap jótállási 

kötelezettséggel rendelkezik. 

Ezen időtartamok a jogszabályban foglalt kötelező szavatossági időt nem érintik.) 

 

3.17. Vállalkozó a Megrendelő használatában lévő gépjárművek esetében típusonként 

köteles a gyári technológiai leírások maradéktalan betartása szerint végezni a javításokat. 

 

4. Mennyiségi és minőségi átvétel helye 

 

4.1. Átvétel helyszíne: Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott műszaki 

bázisa(i) – pontos címmel meghatározva vagy  Megrendelő 1134 Budapest, Dózsa György út 

51. szám alatti telephelye.*  

 

4.2. A megrendelés teljesítése a karbantartás, javítás, valamint komplex hatósági 

műszaki vizsgára történő felkészítés és az igény szerinti vizsgáztatás szolgáltatás a Vállalkozó 

telephelyén, a Megrendelő meghatalmazott képviselője által kerül igazolásra. 

VAGY  

4.2. A megrendelés teljesítése a karbantartás, javítás, valamint komplex hatósági 

műszaki vizsgára történő felkészítés és az igény szerinti vizsgáztatás szolgáltatás a 

Megrendelő székhelyén, a Megrendelő meghatalmazott képviselője által kerül igazolásra.* 

 

4.3. A javítási, karbantartási munkák elszámolása utókalkuláció alapján történik. A 

Vállalkozó által kiállított utókalkulációs lapot a jóváhagyott előkalkulációs lap, valamint a 

kitöltött munkalap figyelembevételével a Megrendelő képviselője igazolja aláírásával. 

4.4. A javítandó gépjárművek – csak a forgalombiztonsági felszerelésekkel és 

tartozékokkal ellátva – forgalmi engedély alapján, a forgalmi rendszám, alvázszám és 

motorszám beazonosításával kerülnek átadásra Vállalkozó részére és ugyanilyen módon 

kerülnek javítás után átvételre.  

A járművek átadásakor a Megrendelő képviselője és az Ajánlattevő képviselője rögzíti 

a kilométeróra, valamint az üzemanyagóra állását, valamint szemrevételezik az 

üzemanyagtartály feltöltöttségét. A visszavétel ugyanezzel a módszerrel történik 

                                                 
* 4.1. pont annak függvényében, kerül meghatározásra, hogy Vállalkozó műszaki bázisa(i) hol található  
* 4.2. pont annak függvényében, kerül meghatározásra, hogy Vállalkozó műszaki bázisa(i) hol található 
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4.5. A Megrendelő képviselője folyamatosan kapcsolatot tart Vállalkozóval és közösen 

döntenek a javításra történő beszállítás ütemezéséről. 

 4.6. Az átvett eszköz üzemképességéről Vállalkozó kiállítja a saját 

minőségbiztosításért felelős szervezeti elem, vagy személy aláírását és pecsétjét tartalmazó 

„Megfelelőségi nyilatkozat”-ot. A Megrendelő képviselője átvételkor a munkák elvégzését 

ellenőrzi, és a „Megfelelőségi nyilatkozat”-on záradékával igazolja. 

4.7. A gépjárművek kizárólag a Vállalkozó által kiállított munkalap aláírását követően 

vehetőek át. Vállalkozó a munkalap 1 példányát köteles a Megrendelő meghatalmazott 

képviselője részére átadni, egy példányát pedig a kiállításra kerülő számla mellé csatolni. 

 

5. Fizetési feltételek 

 

5.1. A Vállalkozó a teljesítésről egy számlát jogosult kiállítani, a minőségi átvételt 

követően. Vállalkozó részszámla kiállítására nem jogosult. A számla benyújtásának feltétele a 

jelen szerződés 4. pontjaiban meghatározottak teljesülése. 

 

5.2. A Vállalkozó által kiállított számlának a jogszabályban meghatározott alaki és 

tartalmi előírásoknak meg kell felelnie, valamint fel kell tüntetni a számlán jelen szerződés 

számát (*************) 

 

5.3. Vállalkozó a számlához az alábbi dokumentumokat köteles csatolni: 

- Megrendelő meghatalmazott képviselője által aláírt Munkalap, „Megfelelőségi 

nyilatkozat”  valamint a 

- Megrendelő által átadott Meghatalmazás. 

 

5.4. Vállalkozó az 5.3. pontban meghatározott kellékek csatolásával a számlát egy 

eredeti és egy másolati példányban köteles megküldeni melyet a Megrendelő nevére állít ki: 

MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 

 1134 Budapest, Dózsa György út 51. 

 

 Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő nevére és címére kiállított számlát az 

alábbi levelezési címre küldi meg: 

 

MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 

Budapest, 1885 Pf. 25. 

 

5.5. Ha a Vállalkozó által kiállított számla a meghatározott alaki és tartalmi 

követelményeknek nem felel meg, a Megrendelő a számlát a Vállalkozónak a hiány pótlására 

visszaküldi. A számla ilyen okból történő visszaküldése a fizetési határidő vonatkozásában 

halasztó hatályú.  

 

5.6. A megrendelések alapján jelen szerződésben foglalt egységárak / óradíjak alapján 

kiállított számlák kiegyenlítése az 5.7. pontban meghatározottak szerint történik.  

 

 

5.7. Fizetés a számla Megrendelőhöz történő beérkezése után 30 napon belül a 
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Megrendelő MÁK-nál vezetett 10023002-00288303-00000000 számú számlájáról átutalással 

– az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglalt 

előírásnak megfelelően – a kincstári fizetés szabályai szerint történik a Vállalkozó 

*********Bank ******************-***********  számú számlájára a szolgáltatás 

teljesítését követően. 

 

5.8. Megrendelő alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény (Art.) 

36/A. §-át.  

 

6. Késedelmes fizetés 

 

6.1. Abban az esetben, ha a Megrendelő a meghatározott határidőhöz képest 

késedelmes fizetést teljesít, a ki nem fizetett számla összege után a Vállalkozó részére az 

2013. évi V. törvény IX. fejezet 6:48. §-ban meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni. 

6.2. Vállalkozó késedelmi kamatának érvényesítése céljából számlát állít ki a 

Megrendelő nevére és címére. 

 

 

7. Szerződésszegés, Kötbér 

 

Amennyiben Ajánlattevő a kötelezettségeinek az eseti megrendelésben és annak 

visszaigazolásában meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, úgy Ajánlatkérő késedelmi 

kötbér fizetésére kötelezheti.  

A késedelmi kötbér összege az eseti megrendelésre kerülő munka nettó vállalkozási díjának 

5%-ával megegyező összeg a késedelem minden naptári napján, amely eltelik az elmulasztott 

teljesítési határidő és a vonatkozó teljesítés igazolás kiállítása között. A késedelmi kötbér 

maximuma az eseti megrendelés nettó vállalkozási díjának 20%-a. 

 

Ajánlattevő hibás teljesítése esetén Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbér megfizetésére 

kötelezheti. A hibás teljesítési kötbér összege az eseti megrendelésre kerülő munka nettó 

vállalkozási díjának 5%-ával megegyező összeg, minden – a hibás teljesítéssel érintett naptári 

nap után, amely eltelik a hibás teljesítés orvoslásáig. Ajánlatkérő a hibás teljesítés esetén a 

hibás teljesítési kötbér összegét Ajánlattevő bármely számlájából levonhatja. A hibás 

teljesítési kötbér maximuma az eseti megrendelésre kerülő munka nettó vállalkozási díjának 

20%-a.  

 

A késedelmi kötbér és a hibás teljesítési kötbér együttes maximuma az eseti megrendelésre 

kerülő munka nettó vállalkozási díjának 20%-a. 

 

Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést amennyiben 

Ajánlattevő a vállalt teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, vagy a szerződésből 

fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a 

szerződés teljesítésére az Ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul, Ajánlatkérő 

meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a nem teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó 

értéke, mértéke annak 20%-a.  
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A kötbért az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által kiküldött felszólító levél alapján, annak 

kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni. 

Az Ajánlatkérő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb 

igények érvényesítésének lehetőségét. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül, de nem kizárólagosan: 

- A szerződés teljesítése során derül ki, hogy az Ajánlattevő az ajánlat, illetve a 

szerződéskötés során lényeges körülményről, tényről valótlan, vagy hamis adatot 

szolgáltatott; 

- Ajánlattevő szerződésszegést követ el, és a szerződésszegést az arra történő többszöri 

felszólítás ellenére sem szünteti meg, vagy ismétlődően hasonló szerződésszegést 

követ el. 

 

  7.1. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén, vagy ha a Megrendelő utasításainak nem 

tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit, a 

Megrendelő a szerződésszegés tényét írásban, feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével 

felhívja Vállalkozót a szerződésszegés megszüntetésére. 

 

  7.2. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott mindenkori határidőig nem tesz 

meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali 

hatállyal felmondhatja a szerződést, érvényesítheti a szerződésszegésből eredő, igazolt 

kárainak megtérítését a Vállalkozótól. 

 

  7.3. Amennyiben a Vállalkozó a szerződést megszegi kötbér és kártérítési 

felelősséggel is tartozik, amennyiben neki felróható okból nem szerződésszerűen teljesít. 

 

  7.3.1. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek 

az eseti megrendelésben és annak visszaigazolásában meghatározott, és a jelen szerződésben 

foglaltak szerinti határidőn belül nem tesz eleget, úgy a Megrendelő késedelmi kötbér 

fizetésére kötelezheti.  

 

  7.3.2. A késedelmi kötbér összege az eseti megrendelésre kerülő munka nettó 

vállalkozási díjának 5%-ával megegyező összeg a késedelem minden naptári napján, amely 

eltelik az elmulasztott teljesítési határidő és a vonatkozó teljesítés igazolás kiállítása között. 

Megrendelő a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér összegét a Vállalkozó bármely 

számlájából levonhatja. A késedelmi kötbér maximuma az eseti megrendelésre kerülő munka 

nettó vállalkozási díjának 20%-a. 

 

  7.4. Vállalkozó hibás teljesítése esetén Megrendelő hibás teljesítési kötbér 

megfizetésére kötelezheti. A hibás teljesítési kötbér összege az eseti megrendelésre kerülő 

munka nettó vállalkozási díjának 5%-ával megegyező összeg, minden – a hibás teljesítéssel 

érintett naptári nap után, amely eltelik a hibás teljesítés orvoslásáig. Megrendelő a hibás 

teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbér összegét Vállalkozó bármely számlájából levonhatja. 

A hibás teljesítési kötbér maximuma az eseti megrendelésre kerülő munka nettó vállalkozási 

díjának 20%-a. A késedelmi kötbér és a hibás teljesítési kötbér együttes maximuma az eseti 
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megrendelésre kerülő munka nettó vállalkozási díjának 30%-a. 

 

  7.5. Amennyiben a Vállalkozó 20 napot meghaladó késedelembe esik, az eseti 

megrendelés meghiúsultnak tekintendő, és a Megrendelő – a késedelmi kötbér felszámítása 

helyett - az eseti megrendelésre kerülő munka nettó vállalkozási díjának 30%-ával megegyező 

meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezheti. Megrendelő a teljesítés meghiúsulása esetén a 

meghiúsulási kötbér összegét Vállalkozó bármely számlájából levonhatja. 

 

8. Reklamáció 

 

8.1. Nem megfelelő minőségű áru /szolgáltatás nem kerül átvételre. Minőségi kifogás 

esetén a felek a helyszínen közös jegyzőkönyvet készítenek. A nem szerződésszerű teljesítés 

során keletkezett kár, illetve minőségromlás a Vállalkozót terheli, aki saját költségére köteles 

haladéktalan gondoskodni a kár helyreállításáról. 

 

9. Kötelezettségek 

 

9.1. Vállalkozó vállalja, hogy a gépjárműjavítás, karbantarts, karossszéria javítás, 

fényezés, járművek műszaki-, közeledésbiztonsági-, eredetiség és környezetvédelmi tanúsítása 

során az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek megfelelő rendszert alkalmaz. 

 

9.2. Vállalkozó a beépített alkatrészekre, és az elvégzett munkára ** hónap garanciát 

vállal. 

 

10. Akadályközlés 

10.1.  Ha a szerződő Felek valamelyike előreláthatólag nem tud szerződésszerűen 

teljesíteni, köteles a másik felet az akadály felmerülése után, annak megjelölésével 

haladéktalanul, de legkésőbb az akadály felmerülését követő egy napon belül írásban értesíteni 

az akadály jellegének, illetve várható megszűnésének megjelölésével.  

10.2. Amennyiben a felmerült akadály a szerződés módosítását igényli, úgy azt a 

szerződő Felek – előzetes megállapodásuk alapján – írásban, kiegészítésként jelen 

szerződéshez csatolják.  

 

11 Vis Maior 

 

11.1. Ha bármelyik fél jogainak gyakorlását, kötelezettségeinek teljesítését – a 

pénzügyi teljesítés kivételével – vis maior vagy a másik fél magatartása vagy érdekkörében 

bekövetkezett esemény késlelteti vagy akadályozza, akkor ez mentségül szolgál a Fél nem 

szerződésszerű teljesítésére. 

 

11.2. Vis maior kifejezés különösen a következő eseményeket jelenti: 

terrorcselekmény, blokád, járvány, földcsuszamlás, tűz, vihar, árvíz, földrengés, robbanás, 

vízkár, villámlás, leküzdhetetlen fagy, szokatlan és rendkívüli időjárási vagy más 
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körülmények miatti közlekedési késedelmek, vagy hasonló, az érintett Fél ellenőrzésén kívül 

eső események. 

 

11.3. Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha írásban értesíti a 

Megrendelőt – amennyiben a körülmények lehetővé teszik – a vis maior tényéről és várható 

időtartamáról. Ha a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább 

kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges és meg kell 

keresnie minden ésszerű alternatív módot, amelyet a vis maior esete nem gátol. 

 

11.4.A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. 

 

11.5. A Felek megállapítják, hogy a Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során 

létrejövő adatok, teljesítési részegységek valamint a teljesítés megkezdése előtt rendelkezésre 

álló forrásanyagok minőségét és felhasználhatóságát védeni, megőrizni, megállapítják 

továbbá, hogy az adatok kellő gondossággal történő őrzésének elmulasztásából adódó 

adatvesztéseket a felek nem tekintik vis maior esetnek. 

 

 

12. Alvállalkozók 

 

12.1. A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Vállalkozó a szerződés 

teljesítésébe alvállalkozót kizárólag csak a benyújtott Pályázatában megjelölt teljesítés 

tekintetében vonhat be Ezen kötelezettség alól a Vállalkozó csak abban az esetben mentesül, 

amennyiben a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok 

következtében – beállott lényeges körülmény miatt a Szerződés vagy annak egy része nem 

lenne teljesíthető.  
 

12.2. A Vállalkozó a jelen Szerződésben foglaltak teljesítésébe bevont 

munkavállalók/alvállalkozók tevékenységéért teljes felelősséget vállal. A Vállalkozó az 

alvállalkozók tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Az 

alvállalkozóra is kiterjednek a Vállalkozót terhelő általános szerződéses kötelezettségek. A 

Vállalkozó által a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé 

történő megfizetéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak 

semmilyen díj- vagy költségköveteléssel a Megrendelővel szemben fellépni, kivéve abban az 

esetben, amennyiben ezt a lehetőséget jogszabály biztosítja számukra.  

 

 

13. Ellenőrzések és vizsgálatok 

 

13.1. Megrendelőnek jogában áll megvizsgálni a terméket/szolgáltatást, hogy az 

megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek. E vizsgálatok az átadás során a Vállalkozó 

telephelyén, valamint az átvételt követően, a Megrendelő székhelyén végezhetők el 

 

13.2. Amennyiben a megvizsgált termékek/szolgáltatások nem felelnek meg a 

szerződésben foglalt feltételeknek, úgy Megrendelő azokat visszautasíthatja, Vállalkozó pedig 

köteles térítésmentesen kicserélni a visszautasított termékeket, a szerződésben rögzített 

feltételeknek megfelelő termékekre illetve köteles a szolgáltatást megfelelően elvégezni. 
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14. Szerződéses adatok, okmányok, információk kezelése 

 

14.1. A Vállalkozó elismeri, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. 

törvény. 5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből 

finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő 

szerződéseket a Megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a Megrendelő (vagyonkezelő) nevében 

vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a 

szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 

szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. 

 

15. Titoktartás 

 

15.1.  Vállalkozó a szerződéses kapcsolat során tudomására jutott információkat 

kizárólagosan a szerződés teljesítésére használhatja fel. 

 

16. Módosítás 

 

16.1. Jelen szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 

 

17. Kodifikáció 

 

17.1. Ha az ajánlattételi szakaszban a Vállalkozó nem rendelkezik NATO 

Kereskedelmi és Kormányzati Cégkóddal (NCAGE kód):  

A Vállalkozó a szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül szolgáltasson adatot a 

NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cégkód kiadásához. Az adatszolgáltatáshoz szükséges 

formanyomtatvány és kitöltési útmutató a HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH) 

KMBBI NATO Biztonsági Beruházási Osztály szerezhető be.  

A termékkodifikációs adatszolgáltatásról szóló tájékoztató jelen szerződéshez csatolt 

elválaszthatatlan részét képezi. 

 

17.2. Az NCAGE kód kiadásáról szóló igazolás a számlához csatolandó, 

kifizetésének feltétele. 

 

18. Tájékoztatások, értesítések 

 

18.1. Megrendelő köteles a Vállalkozó részére minden olyan információt megadni, 

amely jelen szállításokra közvetlenül, vagy közvetetten hatással van. 

  

18.2. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket levélben, e-mailben vagy 

telefaxon kell megküldeni, és írásban vissza kell igazolni. 

18.3. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, amikor azt a másik fél 

bizonyítottan megkapta vagy visszaigazolta. 
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18.4. Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

Vállalkozó részéről - *********** 

Név: ********- 

Cím: **************** 

 : **************- Telefax ******************* 

 

 

Szerződéssel kapcsolatos ügyekben: 

Név:  

Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 51 

:    Telefax:1-236-5290 

 

Megrendeléssel kapcsolatos ügyekben: 

Név:  

Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 51 

:   Telefax:1-236-5290 

 

Név:  

 Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 51 

:   Telefax:1-236-5290 

 

19. Jogválasztás, jogkikötés 

 

19.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvényben 

(Ptk.) foglaltak az irányadóak. 

 

19.2. Az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket a Felek tárgyalásos úton igyekeznek 

rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek jogvitájuk 

rendezésére az eljáró Bíróságot a Polgári Perrendtartás szabályai szerint állapítják meg. 

 

20. Egyéb feltételek 

 

 20.1. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben 

érvénytelennek bizonyul, vagy érvénytelenné válik, ez a teljes Szerződés érvényességét nem 

érinti. Felek megállapodnak abban, hogy az érvénytelen rendelkezést – a jogszabályok keretei 

között – olyan érvényes rendelkezéssel pótolják, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni 

kívánt gazdasági célt a legjobban szolgálja. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 

Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem vezethet egyik félnek a jelen 

Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek sérelmére. 

 

20.2. Jelen Vállalkozási szerződés *, azaz ** egymással mindenben megegyező 

példányban készült, példányonként ***, azaz **********oldalt tartalmaz. 
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A Szerződést a Felek szerződéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát 

megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és 

abból a Vállalkozó * azaz **** a Megrendelő **, azaz ******eredeti példányt átvett. A 

Szerződés egy, a Felek által aláírt, oldalanként szignált, összefűzött (az összefűzés 

nyilvánvaló megsértés nélkül nem megbontható) példányát a Megrendelő őrzi. 

Kelt: Budapest, 2016……  Kelt: …………………. 

 

Vanyur Tibor ezredes 

parancsnok 

Megrendelő 

 
Vállalkozó 
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 3. sz. melléket 

 

 

Információs adatlap* 
 

 

Ajánlattevő neve: 

 

 

Címe:  

Székhelye(i):  

Telefon/Telefax:  

E-mail címe:  

WEB lap:  

Vezető tisztségviselő neve: 

Címe: 

Telefon/Telefax: 

E-mail: 

 

Kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Neve: 

Címe: 

Telefon/Telefax: 

E-mail: 

 

Adószám:  

Cégjegyzésre jogosult képviselő neve:  

Cégjegyzési szám:  

 
 

………………………., 2016. …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

cégszerű aláírás 

 

 

                                                 
* Ajánlattevő és közös ajánlattevők részéről külön-külön ki kell tölteni. 
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4. sz. melléklet 

 

Felolvasólap (MINTA) 

 

 
„Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti 

gépjárművek, utánfutók, aggregátorok 2016-2017. évben történő garanciaidőn túli 

javítása, hatósági vizsgára történő felkészítése, vizsgáztatása” tárgyában, mint a 

……………………………………….. (cég neve, székhelye) cégjegyzésre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 

 

 

Résszempont megnevezése 
Résszempont tekintetében tett 

ajánlat 

1. szerelő óradíj (nettó Ft/óra) ………….Ft/óra 

2. autóvillamossági javítás óradíja (nettó Ft/óra) ………….Ft/óra 

3. karosszérialakatos óradíj (nettó Ft/óra) …………  Ft/óra 

4. fényező óradíj (nettó Ft/óra) …………..Ft/óra 

5. gumiabroncs szerelés díja 1 db gépjármű, 4 db abroncs esetén (nettó Ft/4 

db gumi) 

……………Ft/gépjármű 

6. kedvezmény a gyári és utángyártott alkatrészek listaárából (%) ……..% 

7. garanciavállalás a beépített (gyári és utángyártott) alkatrészekre és az 

elvégzett munkára 

(elvárás: minimum 6 hónap) – hónapban megadva! 

…………...hónap 

8. autómentés, autószállítás Budapest, Pest megye területén (nettó fix díjas 

kiszállás) 

…………….Ft nettó fix díj 

9. autómentés, autószállítás Budapest, Pest megye közig. határán túl (nettó 

Ft/km) 

…………Ft/km 

 

 

……….…………., …… év  …………..  hó  …  napján 

 

 

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

cégszerű 

aláírása 
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 5. sz. melléklet 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
A TERMÉKKODIFIKÁCIÓS ADATSZOLGÁLTATÁSRÓL2 

Az adatszolgáltatás célja: 

A honvédelmi tárca ellátási rendszerébe kerülő termékek egyértelmű azonosíthatóságának 

biztosítása a NATO Kodifikációs Rendszer követelményei szerint. 

1. A NATO Kodifikációs Rendszer 

1.1. A NATO Kodifikációs Rendszer célja: 

A NATO tagállamok és a NATO Kodifikációs Rendszert alkalmazó országok 

haderőinek ellátási rendszereibe kerülő termékek és gyártójuk, szállítójuk azonos 

szabályrendszerre alapozott azonosítása annak érdekében, hogy a termékek azonosítási adatai 

a logisztikai rendszer részére rendelkezésre álljanak és a katonai logisztikai információk 

cseréje biztosítható legyen. 

1.2. A NATO Kodifikációs Rendszer alapelvei:  

 a gyártó ország kodifikálja termékeit az összes felhasználó ország számára; 

 az alkalmazott egységes szabályrendszer alapján az azonos műszaki tartalommal 

rendelkező termékek ugyanazzal az azonosítással rendelkeznek; 

 a rendszerben szereplő valamennyi termék a gyártóhoz, szállítóhoz (beszállítóhoz) 

kötötten kerül azonosításra; 

 a termékkodifikációhoz szükséges adatok biztosítása a beszerzési szerződésekhez 

csatolt termékkodifikációs záradék érvényesítésével történik. Ez a záradék a beszállító 

részéről történő adatszolgáltatás vállalására vonatkozik. 

1.3. MSZ K 1171 

A beszerzési szerződésekben alkalmazásra kerülő termékkodifikációs záradék 

értelmezése a STANAG 4177 számú NATO egységesítési egyezmény, illetve az ennek 

megfelelő MSZ K 1171 szerint: 

A termékkodifikációs záradék, szállító általi elfogadása a szállító azon 

kötelezettségvállalását jelenti, amely alapján mindazon adatokat, amelyek valamennyi 

szállítandó terméknek illetve magának a gyártónak, szállítónak a NATO Kodifikációs 

Rendszer szerinti azonosításához szükséges, a védelmi tárca rendelkezésére bocsátja. 

Magyarországon a termékkodifikációt szervező és végrehajtó szervezet a honvédelmi 

miniszter megbízása alapján a HM Védelemgazdasági Hivatal Kutatás-fejlesztési, 

                                                 
2 Csak tájékoztató jellegű nyilatkozat, kizárólag a nyertes Ajánlattevőnek kell a Termékkodifikációs 

záradékban foglaltakat teljesítenie! 
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Minőségbiztosítási és Biztonsági Beruházási Igazgatóság Minőségbiztosítási, Kodifikációs és 

Szabványosítási Osztály (továbbiakban: HM VGH KMBBI MKSZO), amely a NATO 

Kodifikációs Rendszerben a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda funkcióit tölti be. A szállító 

e szervezet részére köteles adatot szolgáltatni a szerződésben meghatározott időpontig. 

2. A szállító részére a NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég Kód 

(NATO Commercial and Governmential Entity, továbbiakban: 

NCAGE Kód) megszerzésének eljárási rendje 

2.1. Általános tájékoztató az NCAGE Kódról 

Az NCAGE Kód a NATO tagország vagy a NATO Kodifikációs Rendszert alkalmazó 

országgal szerződő, illetve külföldi pályázatra jelentkezők azonosítását biztosító kód, amelyet 

a cég bejegyzése szerinti ország Nemzeti Kodifikációs Irodája ad ki és egyben rögzít a NATO 

Kodifikációs Adatbázisába. Magyarországon ezt a funkciót a HM VGH KMBBI MKSZO 

látja el. 

Bármely Magyarországon bejegyzett cég kezdeményezheti az NCAGE Kód 

megszerzésének kérelmét (gyártó, szállító, viszonteladó, szolgáltató, nonprofit szervezet, 

oktatási intézmény, egyéni vállalkozó) amennyiben szerződést kötnek valamely NATO 

tagország vagy a NATO Kodifikációs Rendszert alkalmazó ország haderejével a szerződésben 

meghatározott időpontig, illetve amennyiben a külföldi pályázathoz követelmény. 

Az NCAGE Kód kiadása egyszeri és ingyenes eljárás. Az igénylő a kiadott NCAGE 

Kódot piaci tevékenységében szabadon felhasználhatja. Egy céget egy NCAGE Kód azonosít, 

azonban a cég önálló bejegyzéssel bíró leányvállalata(i) is köteles(ek) megszerezni az 

NCAGE Kódot, amennyiben önálló szerződést kötnek valamely NATO tagország vagy a 

NATO Kodifikációs Rendszert alkalmazó ország haderejével. 

2.2.  Az NCAGE Kód megszerzésének eljárási rendje 

1. Az NCAGE Kód megszerzését a szerződő cégnek kell kezdeményeznie. Igényét az 

ncbhuncage@hm.gov.hu címre küldött elektronikus levelével, illetve a +36-1/398-

4607-es vagy a +36-1/433-8044-es telefonszámokon jelezheti.  

2. Az igénylő kérésére, az általa megjelölt e-mail címre megküldjük az Adatbeviteli 

kérdőívet. 

3. Az igénylő e-mail vagy fax formájában visszaküldi a kitöltött formanyomtatványt. 

4. A kitöltött Adatbeviteli kérdőív visszaérkezése, majd az abban szereplő adatok 

számítógépes adatbázisban történő rögzítése után a Magyar Nemzeti Kodifikációs 

Iroda kiadja az NCAGE Kódot, melyről e-mail-ben tájékoztatja, illetve hivatalos 

értesítést küld az igénylő részére. Az cégadatok bekerülnek a NATO központi 

kodifikációs adatbázisába. 

2.3. Egyéb rendelkezések az NCAGE Kóddal kapcsolatban 

A szállító vállalja, hogy az általa szolgáltatott adatokban bekövetkezett bármilyen 

változást a módosított adatra vonatkozó tartalommal – a saját szervezetén belül bekövetkezett 

mailto:ncbhuncage@hm.gov.hu
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változást követő 30 naptári napon belül – megküldi a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda 

részére. 

3. A termékre vonatkozó adatszolgáltatásról szóló Teljesítési Igazolás 

megszerzésének rendje 

3.1. Megszerzésének eljárási rendje 

A szállítandó termékekről a szerződésben meghatározott Kodifikációs záradék szerint, 

szolgáltasson adatot a szerződéskötést követő 30 munkanapon belül.  

1. A Teljesítési Igazolás megszerzését a szerződő cégnek kell kezdeményeznie. Igényét 

az adat.ncb@hm.gov.hu címre küldött elektronikus levelével, illetve a +36-1/398-

4607-es vagy a +36-1/433-8044-es telefonszámokon jelezheti.  

2. Az igénylő kérésére, az általa megjelölt e-mail címre megküldjük az Adatszolgáltatási 

mintát. 

3. Az igénylő e-mail vagy fax formájában visszaküldi a kitöltött formanyomtatványt. 

4. A kitöltött Adatszolgáltatási minta visszaérkezése, majd az abban szereplő adatok 

ellenőrzését követően a Magyar Nemzeti Kodifikációs Iroda kiadja az 

adatszolgáltatásról szóló Teljesítési Igazolást, melyről hivatalos értesítést küld az 

igénylő részére. 

 

4. Technikai vagy egyéb probléma, kérdés esetén az illetékes: 

 

HM Védelemgazdasági Hivatal Kutatás-fejlesztési, Minőségbiztosítási és Biztonsági 

Beruházási Igazgatóság Minőségbiztosítási, Kodifikációs és Szabványosítási Osztály (HM 

VGH KMBBI MKSZO) 

 

Gyöngyösi Ferenc alezredes osztályvezető (ig. h.) 

Postacím:  1885 Budapest, Pf. 25. 

Telefon:  (1) 398-4607,(1) 433-8044 

Telefax:  (1) 433-8043 

E-mail:  adat.ncb@hm.gov.hu 

ncbhuncage@hm.gov.hu 

 

mailto:adat.ncb@hm.gov.hu
mailto:adat.ncb@hm.gov.hu
mailto:ncbhuncage@hm.gov.hu
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 6. sz. melléklet 

 
AZ AJÁNLATTEVŐ KIFEJEZETT „NYILATKOZAT”-a 

a Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt tartalommal 

 

Alulírott, mint a (cég neve, székhelye) ………………………………..…....   

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában 

kijelentem 

 

„Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti 

gépjárművek, utánfutók, aggregátorok 2016-2017. évben történő garanciaidőn túli 

javítása, hatósági vizsgára történő felkészítése, vizsgáztatása” tárgyú közbeszerzési 

eljárás ajánlati felhívásában foglalt feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó 

dokumentációban, továbbá az ajánlattevők által feltett kérdésekre kapott válaszokban 

meghatározott követelményeket megismertük, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül 

elfogadjuk.  

 Nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, s a szerződésben rögzített és vállalt 

kötelezettségeinket  maradéktalanul teljesítjük 

 

a Kbt. 66. § (4) bekezdésében előírt tartalommal 

Nyilatkozunk továbbá, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló törvény szerint 

 

mikro-, vagy 

kis-, vagy 

középvállalkozásnak minősül, vagy 

nem tartozik a fenti törvény hatálya alá* 

 

 

 

………………………., 2016. …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 
*megfelelő rész  aláhúzandó 
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NYILATKOZAT 

Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontjában 

Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) pontjaiban, valamint a 62. § (1) bekezdés m) 

pontjában   

meghatározott kizáró okokról  

 

Alulírott, mint a (cég neve, székhelye) ………………………………..…....   

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában 

kijelentem 

 

 

 hogy cégünk nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) 

pontjaiban, valamint a 62. § (1) bekezdés m) pontjában  meghatározott kizáró okok hatálya 

alá3: 

 

 

 

………………………., 2016. …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

cégszerű aláírás 

 

 

                                                 
3
Az ajánlattevőnek - a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési 

eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint – 

egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 
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NYILATKOZAT 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében 

 

Alulírott, mint a (cég neve, székhelye) ………………………………..…....   

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában  

 

 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében kijelentem hogy 

ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet* 

nem jegyeznek szabályozott tőzsdén  

VAGY 

olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek 

Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén:** 

Nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált 

valamennyi tényleges tulajdonos megismerhető. A tényleges tulajdonosok nevének és állandó 

lakóhelyének bemutatása 

NÉV ÁLLANDÓ LAKÓHELY 

  

  

  

 

 

………………………., 2016. …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

cégszerű aláírás 

 

                                                 
* A megfelelő  válasz aláhúzandó és a hozzá tartozó rész kitöltendő 
** Csak az adott körülmény fennállása esetén kitöltendő! 
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NYILATKOZAT 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében 

 

Alulírott, mint a (cég neve, székhelye) ………………………………..…....   

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában  

 

 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében kijelentem hogy 

 

olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben 

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 

rendelkezik;  

van / nincs* 

 

Amennyiben  van ilyen szervezet**: 

Cég neve:  

Cég székhelye:  

 

 továbbá nyilatkozom hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) 

alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn; 

 

………………………., 2016. …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

cégszerű aláírás 

 

                                                 
* megfelelő válasz aláhúzandó, és a hozzá tartozó rész kitöltendő! 

** csak az adott körülmény fennállása esetén töltendő ki! 
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 65 

 

 

NYILATKOZAT 

(Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja) tekintetében 

  

Alulírott, mint a (cég neve, székhelye) …………………………………………………..…....   

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában az 

alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

I. 

Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében 

igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

 

Közbeszerzés része(i) 

 …………………………………. 

 

 

II. 

 

Alulírott, mint a (cég neve, székhelye) ………………………………………………....…....   

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában az 

alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

 

 A ……………………… közbeszerzési eljárásban alvállalkozót nem veszek igénybe. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

………………………., 2016. …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 

Kbt. 67. § (4) bekezdése 

Alvállalkozók tekintetében 

 

 

Alulírott, mint a (cég neve, székhelye) ………………………………..…....   

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában 

kijelentem 

 

 

 hogy cégünk  a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok 

hatálya alá eső alvállalkozót:* 

 

Igénybe veszek 

  Nem veszek igénybe 

 

 

 

………………………., 2016. …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

cégszerű aláírás 

 

 

                                                 
* megfelelő rész aláhúzandó! 
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NYILATKOZAT 

Kbt. 67. § (2) bekezdése 

Alkalmasság tekintetében4 

 

 

 

Alulírott, mint a (cég neve, székhelye) ………………………………..…....   

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában 

kijelentem 

 

 

 

hogy cég az ajánlattételi felhívásban megjelölt pénzügyi, valamint műszaki, szakmai 

alkalmassági követelményeknek megfelel. 

 

 

 

 

………………………., 2016. …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 A Kbt. 114. §-ában foglaltak szerint – a gazdasági szereplő az ajánlatában csupán arról köteles 

nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági 

követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az 

alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást 

megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást 

megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § 

szerinti felhívására köteles benyújtani. 
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NYILATKOZAT 

Kbt. 67. § (3) bekezdésében meghatározottakról  

 

Alulírott, mint a (cég neve, székhelye) …………………………………………………..…....   

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában 

nyilatkozom,  

 

hogy más szervezet (vagy személy) kapacitására jelen közbeszerzési eljárásban: 

*  - támaszkodunk 

- nem támaszkodunk. 

A gazdálkodó szervezet megnevezése, és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági minimum követelmény (követelmények) megjelölése, 

melynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik: 

…………………………………………………………………………………… 

A gazdálkodó szervezet igénybevételének módja  

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

… 

 

………………………., 2016. …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

*megfelelő rész aláhúzandó 
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NYILATKOZAT 

Kbt. 67. § (3) bekezdésében meghatározottakról  

a kapacitást rendelkezésre bocsátó szerv részéről 

 

 

Alulírott, mint a  a kapacitást rendelkezésre bocsátó szerv (cég neve, 

székhelye)………………………………..…........………………………. 

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában 

kijelentem 

 

hogy a céggel szemben a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok nem állnak fenn. 

 

 

 

 

………………………., 2016. …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

cégszerű aláírás 

 

 



Ajánlati Dokumentáció 

„Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti gépjárművek, utánfutók, aggregátorok 

2016-2017.. évben történő garanciaidőn túli javítása, hatósági vizsgára történő felkészítése, vizsgáztatása”  

 

 

 70 

 

NYILATKOZAT 

Kbt. 67. § (4) bekezdése 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet  tekintetében 

 

 

Alulírott, mint a (cég neve, székhelye) ………………………………..…....   

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában 

kijelentem 

 

 

 hogy cégünk a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok 

hatálya alá eső kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet:* 

 

Igénybe veszek 

  Nem veszek igénybe 

 

 

 

 

 

………………………., 2016. …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

                                                 
* megfelelő rész aláhúzandó! 
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REFERENCIÁK ISMERTETÉSE5 

 

Alulírott, mint a (cég neve, székhelye) ………………………………………………….…....   

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője, mint ajánlattevő az ajánlati dokumentációban 

foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos 

áttekintése után a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 21 § (3) bekezdés a) pontjában 

foglaltaknak megfelelően kijelentjük, hogy az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 

36 hónapos időszakban az ajánlattételi felhívás M/1. pontjában előírt szolgáltatások 

területén végzett legjelentősebb szolgáltatásaink az alábbiak voltak: 

 

Sorszám 

 

A szolgáltatás 

tárgya és a 

szerződést kötő 

másik fél 

megnevezése és 

címe 

Az 

ellenszolgáltatás 

nettó összege 

(HUF) 

 

A teljesítés 

időpontja 

(kezdés- és 

befejezés) 

év / hónap 

A referenciát 

nyújtó személy 

neve és 

elérhetősége 

(telefon-, vagy 

faxszám, vagy 

e-mail cím) 

A teljesítés az 

előírásoknak és 

a szerződésnek 

megfelelően 

történt-e? 

(„igen” vagy 

„nem”) 

      

      

      

 

Tudomásom van arról, hogy a szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 

mutat be az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított 36hónapban 

legalább 1 darab, szerződésszerűen teljesített, az eljárást megindító felhívásban megjelölt 

gépjárművekre vonatkozó javítási és/vagy szerelési és/vagy szervizelési szolgáltatás 

elvégzését tanúsító legalább nettó 10.000.000 Ft-ot elérő összértékű referenciát. 

 

Az ajánlattevő tekintetében {közös ajánlattétel esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez 

hozzájáruló közös ajánlattevőkre vonatkozó adatokat külön-külön ebben a táblázatban kell 

megadni}: 

 

………………………., 2016. …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

cégszerű aláírás 

 

                                                 
5 A nyilatkozatot az ajánlattétel során NEM KELL BENYÚJTANI!  

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési 

szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a 

az alkalmassági követelmények az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására! 
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REFERENCIA IGAZOLÁS6 
(Referenciát adó által töltendő ki!) 

 

1. A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése:  

 

2. A referencia igazolást kiállító személy 

a. neve:  

b. beosztása:  

c. elérhetősége (telefon-, vagy faxszám, vagy e-mail cím): 

 

3. A szolgáltatást teljesítő cég megnevezése:  

 

4. A teljesítés adatai: 

a. A szolgáltatás tárgya:  

b. A teljesítés ideje:  

c. A teljesítés helye:  

d. A teljesítés időpontja(kezdés- és befejezés) év / hónap: 

e. A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e? („igen” vagy 

„nem”): 

 

 

 

………………………., 2016. …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

cégszerű aláírás 

                                                 
6 A nyilatkozatot az ajánlattétel során NEM KELL BENYÚJTANI!  

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési 

szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a 

az alkalmassági követelmények az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására! 

 



Ajánlati Dokumentáció 

„Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti gépjárművek, utánfutók, aggregátorok 

2016-2017.. évben történő garanciaidőn túli javítása, hatósági vizsgára történő felkészítése, vizsgáztatása”  
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N Y I L A T K O Z A T  

szakemberekről7 

 

Alulírott, mint a (cég neve, székhelye) ………………………………………………….…....   

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője mint ajánlattevő az ajánlati dokumentációban 

foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos 

áttekintése után a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak 

megfelelően kijelentjük, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk 

bevonni: 

 

A szerződés teljesítésekor 

betöltendő pozíció, 

munkakör amelyre a 

szakembert jelölésre 

kerül 

Szakember neve Képzettség 

és/vagy 

végzettség 

Szakmai terület 

szerinti 

munkaviszony 

kezdete 

    

    

 

Kijelentjük, hogy az itt feltüntetett szakemberek végzettségének, képzettségének és egyéb 

adatainak részletes bemutatása érdekében az iskolai végzettségre vonatkozó iratok, 

bizonyítványokat, valamit a közbeszerzés tárgya (gépjármű javítás, karbantartás) szerinti 2 

éves szakmai tapasztalatukra vonatkozó igazolást – személyenként – csatoljuk. 

 

 

………………………., 2016. …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

cégszerű aláírás 

 

 

                                                 
7 A nyilatkozatot az ajánlattétel során NEM KELL BENYÚJTANI!  

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési 

szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a 

az alkalmassági követelmények az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására! 

 



Ajánlati Dokumentáció 

„Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti gépjárművek, utánfutók, aggregátorok 

2016-2017.. évben történő garanciaidőn túli javítása, hatósági vizsgára történő felkészítése, vizsgáztatása”  
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N Y I L A T K O Z A T   

az ajánlattevő által ajánlott személyzet rendelkezésre állásáról8 

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott 

……………………………… szakember* kijelentem, hogy részt veszek a fent említett 

közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes 

vagyok dolgozni és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban 

szereplő munkakörben, melyre vonatkozóan személyemet tekintve nyilatkozatot tettek. 

Nyilatkozom, hogy az** 

autóelektronikai  műszerész 

autóvillamossági szerelő 

karosszéria lakatos 

szakterületet tekintve  2 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem. 

A szerződés hatálya alatt a rendelkezésre 

állási idő kezdete 

(amikortól a szakmai kapacitásom 

igénybe vehető)*** 

A szerződés hatálya alatt a  

rendelkezésre állási idő vége 

(ameddig a szakmai kapacitásom 

 igénybe vehető) 

{időszak kezdete} {időszak vége} 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett 

időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen 

szempontból akadályoznák.   

…………………………, 2016.. …………………………hó……nap 

……………………………… 

Szakember aláírás 

Előttünk mint tanúk előtt (2 tanú aláírása szükséges): 

Név: ………………………………….  Név: ……………………………………… 

Személyazonosító okmány száma: 

………………………………………… 

 Személyazonosító okmány száma: 

……………………………………….. 

Tanú aláírása:  Tanú aláírása: 

                                                 
8 A nyilatkozatot az ajánlattétel során NEM KELL BENYÚJTANI!  

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési 

szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a 

az alkalmassági követelmények az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására! 

 
* Az ajánlatban megfelelő valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek egyenként 

(személyenként) ki kell töltenie és alá kell írnia. 
** A megfelelő szakterületet alá kell húzni. 
*** Indokolt esetben több időszak is megjelölhető 



Ajánlati Dokumentáció 

„Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti gépjárművek, utánfutók, aggregátorok 

2016-2017.. évben történő garanciaidőn túli javítása, hatósági vizsgára történő felkészítése, vizsgáztatása”  
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N Y I L A T K O Z A T  

az ajánlattevő műszaki állomás(ai)ról9 

 

Alulírott, mint a (cég neve, székhelye) ………………………………………………….…....   

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője mint ajánlattevő az ajánlati dokumentációban 

foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos 

áttekintése után a 321/2015. Korm. rendelet 21.(3) bekezdés i) pontjában foglaltaknak 

megfelelően kijelentjük, hogy a teljesítésbe bevonásra kerülő műszaki állomás(ok) az 

alkalmassági kritériumoknak megfelelnek, továbbá 

nyilatkozom, hogy az általam a műszaki állomásokról csatolt leírás megfelel a valós 

helyzetnek. 

 

Műszaki állomás helye(i): ……………………………………………………………………… 

 

Cím(ek): ………………………………………………………………………………….. 

 

Kijelentjük, hogy az itt feltüntetett műszaki állomás(ok)ra vonatkozó leírás(oka)t külön 

csatoljuk. 

 

Tudomásom van arról, hogy a szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő ha nem 

rendelkezik, a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt legalább 1 műszaki bázissal, 

amely egyidejűleg legalább 3 db gépjármű javítására, szervizelésére, karbantartására és zárt 

helyen való tárolására alkalmas műhelyi állással rendelkezik. 

Ebbe kizárólag olyan műhelyi állások számítanak be, amelyek rendelkeznek a gépjárművek 

alsó részeihez hozzáférést biztosító szerelőaknával, vagy emelő berendezéssel felszereltek. 

 

 

 

………………………., 2016. …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

cégszerű aláírás 

 

 

                                                 
9 A nyilatkozatot az ajánlattétel során NEM KELL BENYÚJTANI!  

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési 

szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a 

az alkalmassági követelmények az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására! 

 



Ajánlati Dokumentáció 

„Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti gépjárművek, utánfutók, aggregátorok 

2016-2017.. évben történő garanciaidőn túli javítása, hatósági vizsgára történő felkészítése, vizsgáztatása”  
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N Y I L A T K O Z A T   

Árbevételről10 

 

Alulírott, mint a (cég neve, székhelye) ………………………………………………….…....   

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

 

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

 

 

az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év közbeszerzés tárgya 

(gépjármű javítása és karbantartása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevétele az alábbiak szerint alakult: 

 

 

Év 

Közbeszerzés tárgya szerinti 

általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel 

(eFt) 

2013. 
 

2014. 
 

2015. 
 

 

 

 

 

………………………., 2016. …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

cégszerű aláírás 

 

 

 

                                                 
10 A nyilatkozatot az ajánlattétel során NEM KELL BENYÚJTANI!  

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési 

szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a 

az alkalmassági követelmények az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására! 

 



Ajánlati Dokumentáció 

„Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti gépjárművek, utánfutók, aggregátorok 

2016-2017.. évben történő garanciaidőn túli javítása, hatósági vizsgára történő felkészítése, vizsgáztatása”  
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N Y I L A T K O Z A T   

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VALÓ ALKALMASSÁGRÓL11 

 

 

Alulírott, mint a (cég neve, székhelye) ………………………………………………….…....   

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában, mint 

ajánlattevő az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, 

utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 321/2015. (XII.23.) Korm. 

rendelet 26.  § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően  

 

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

 

 

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 

egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 

szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében a telep fekvése szerint illetékes település, 

Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül 

igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző (a továbbiakban: jegyző) által kiadott – 

nyilvántartási számmal ellátott bejelentés másolatával rendelkezem, 

egyidejűleg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát nyilatkozatomhoz csatolom. 

 

………………………., 2016. …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 A nyilatkozatot az ajánlattétel során NEM KELL BENYÚJTANI!  

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési 

szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni  

az alkalmassági követelmények az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására! 

 



Ajánlati Dokumentáció 

„Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti gépjárművek, utánfutók, aggregátorok 

2016-2017.. évben történő garanciaidőn túli javítása, hatósági vizsgára történő felkészítése, vizsgáztatása”  
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iE G Y É B  K Ö T E L E Z Ő  N Y I L A T K O Z A T O K   

 

 

 Alulírott, mint a (cég neve, székhelye) 

 ………………………………………………….…....  kötelezettségvállalásra 

 feljogosított vezetője büntetőjogi felelősségem tudatában „Az MH Hadkiegészítő és 

 Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti gépjárművek, 

 utánfutók, aggregátorok 2016-2017.. évben történő garanciaidőn túli javítása, 

hatósági  vizsgára történő felkészítése, vizsgáztatása” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 

alábbi  nyilatkozatokat teszem 

 

1. Tudomásul veszem, hogy az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos 

összes költséget magának Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlattevőnek nincs joga 

semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb – így 

különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes vagy 

eredménytelen befejezésétől függetlenül, az Ajánlatkérővel szemben ezen 

költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja 

visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben. 

 

2. Tudomásul veszem, hogy a dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló 

jogszabályok oltalomban részesítik, másolása, a jelen eljárás keretein kívül történő 

bármilyen – változatlan vagy változtatott formában történő – felhasználása 

jogellenes. 

 

3. Tudomásul veszem, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő 

kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden 

személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. 

 

4. Nyilatkozom, hogy számláimat az alábbi pénzintézetek vezetik: 

Fő számlavezető pénzintézet: ................................................................................ 

Egyéb számlavezető pénzintézet(ek): .................................................................... 

A kifizetést az alábbi bankszámlára kérem teljesíteni (Bank megnevezése, számla 

száma):…………………………………………………………………… 

5. A 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján elismerem a Kormányzati Ellenőrzési 

Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések 

ellenőrzésére mind saját magam, mind alvállalkozóim vonatkozásában. 

 

6. Tudomásul veszem, hogy az Állami Számvevőszék a 2011.évi LXVI. tv.5. § (5) 

bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott 

beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a 

megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő (vagyonkezelő) nevében vagy 

képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a 

szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 

szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. 

 



Ajánlati Dokumentáció 

„Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti gépjárművek, utánfutók, aggregátorok 

2016-2017.. évben történő garanciaidőn túli javítása, hatósági vizsgára történő felkészítése, vizsgáztatása”  

 

 

 79 

 

7. Nyilatkozom arról, hogy12: 

- rendelkezem NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég kóddal, melynek 

száma:………………. 

- nem rendelkezem NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég kóddal, de 

vállalom a megszerzéséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettséget. 

 - kötelezettséget vállalok a cégazonosításhoz szükséges NATO Kereskedelmi és 

Kormányzati Cég Kódnak a Magyar Nemzeti Kodifikációs Irodától történő 

megszerzésére, valamint arra, hogy a szerződés teljesítése közben a cég jogállásában 

bekövetkező bármely változás esetén a Termékkodifikációs Záradékban (továbbiakban: 

Záradék) foglalt kötelezettségek jogfolytonosak legyenek. 

 

8. Nyilatkozom az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § 

elfogadásáról. 

 

9. Nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül 

olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal 

megegyezik. 

 

10. Nyilatkozom az Ajánlati dokumentációban meghatározott műszaki követelmények és 

szerződéses feltételek elfogadásáról. 

 

11. Nyilatkozom, hogy az ajánlatában megadott díjak tartalmaznak a műszaki leírásnak 

megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, azokon felül egyéb költségek nem 

kerülnek felszámításra. 

 

12. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén – a szerződéskötést megelőzően az 

Ajánlattételi felhívás VIII.3. pontjában meghatározott nyilatkozatokat Ajánlatkérő 

rendelkezésére bocsátom. 

 

 

 

 

………………………., 2016. …………………. hó ….. napján. 

 

 

 

cégszerű aláírás 

 

 
 

 

 

                                                 
12 Megfelelő rész aláhúzandó! 



Ajánlati Dokumentáció 

„Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti gépjárművek, utánfutók, aggregátorok 

2016-2017.. évben történő garanciaidőn túli javítása, hatósági vizsgára történő felkészítése, vizsgáztatása”  
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NYILATKOZAT13 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára 

vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről 
 

 

 

 

Alulírott ……………………………, mint a …………………………………………….., 

(székhely: …………………………………...)  cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője, 

jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

 

nyilatkozom 

 

 

arról, hogy a (teljes név) …………………………………… a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, 

egyidejűleg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát nyilatkozatomhoz csatolom. 

 

 

 

 

Kelt: ……………………………………….. 

 

P. H. 
 

 

 

 

………………………………… 

cégjegyzésre/aláírásra jogosult 

 

                                                 
13 Tájékoztató jellegű nyilatkozat –kizárólag a nyertes ajánlattevőnek kell benyújtania! 



Ajánlati Dokumentáció 

„Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság által üzemeltetett közúti gépjárművek, utánfutók, aggregátorok 

2016-2017.. évben történő garanciaidőn túli javítása, hatósági vizsgára történő felkészítése, vizsgáztatása”  
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Nyilatkozat 14 

az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételnek 

való megfelelésről  

Nyilatkozattevő: 

Cégnév:    

Székhely:     

Cégjegyzékszám:   

Adószám:    

Képviseletében eljár:  

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt -

……………………………………………………….. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja15 szerinti átlátható szervezet. Tulajdonosa 

…………………..-ban ……………………………., magyarországi lakcímmel rendelkező 

természetes személy vagyok. 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a MH 

Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságot haladéktalanul írásban értesíteni. 

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a MH 

Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság jogosult felmondani, vagy attól 

elállni. 

 

Kelt: ………………. …………………………………………… 

……………………………………………. 

        cégszerű aláírás   

                                                 
 

                                                 
14 Tájékoztató jellegű nyilatkozat –kizárólag a nyertes ajánlattevőnek kell benyújtania! 

15 3. § (1) E törvény alkalmazásában 

1. átlátható szervezet: 

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

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-

os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy 

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

nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely 

megfelel a következő feltételeknek: 

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

törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

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

társaságnak, 

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

joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont 

szerinti feltételek fennállnak; 

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

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

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

25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a 

kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 


