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ADÁSVÉTELI SZERzÓnÉs

amely létrejott

egyrészről: ALFOLDVÍZ ZRT. (Alftildvíz Regionális Yizíközmíi
Zártköríien Működő Részvénytársaság),
székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi ut 5 sz,,
cégjegyzékszám.. cg. 04- 1 0-00 1 580,
adószám: HU 1 3 |00887 -2-04),
képviseli: Dr. Csák Gyula, Yezértgazgatő
bankszáml aszám: 1 0402609 -26017 989 -00000000
mint Vevő,

másrészről : Meszlényi-Autó Kft.,
székhelye: 5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 2.,
cé gse gy zékszám: c g. 04 - 09-0 0 47 26,
adőszám: 1 1 90626 I -2-0 4,
képviseli: Meszlényi György Zo|tán
bankszáml aszám.. 1 0700 1 6 5 -249 4 5 503 -5 1 1 00005
mint EIadó

0 7 .Ü5. 
2Ü1ü

szolgáltató

között ,,Gépjármíí beszerzés az Alft)ldvíz Zrt. részére,, tárgyban lebonyolított kétszakaszos,
meghívásos közbeszerzési e|járás alapján. A jelen szerződés megkötésére a nevezett eljárás 1.
rész tekintetében nyertes Meszlényi-Autó Kft.(5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 2.)
Ajánlattévővel (továbbiakban: Eladó) kerül sor.

Je|en szerződés alapját a közbeszerzési eljárás során keletkezett iratok, dokumentumok' a
felek eljárásban tett nyllatkozatai képezik, ennek megfelelően a szerződés elválaszthatat|an
részét képezik az a|ábbi dokumentumok:

- végleges ajánlattételi felhívás
- végleges ajánlattételi dokumentáció
- nyertes aján|attévő aján|ata.

1. Aszerződés tárgya

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Eladó eladja, Vevő pedig megveszi a jelen
szerződésben foglalt feltételekkel a közbeszerzési eljárásban megajánlott műszaki és
egyéb tulajdonságokkal rendelkező összesen: 29 db személygépjármű típusú
(továbbiakban Gépjárművek) gépjárművet, melynek műszaki adatait, specifikáciőját a
je|enszerződés 1. sz, mellékletében rögzítik Felek.

2. A teljesítés időbelÍ ütemezése, a teljesítés feltételei

2.1.E|adő a jelen szerződés tárgyát képező Gépjárműveket a 2, Sz. mellékletben
rész|etezetek szerint a jelen szerződés a|áírásátőlszámított szá||itási határidőre köteles
Vevőnek átadni.
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Eladó köteles Vevőt a Gépjármúvek átadásának pontos (óralperc) időpontjárőI az
átadást mege|őző 3 munkanappal írásban értesíteni. Eladó, a szerződéskötést
megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlást tett a szá||ítás napjára vonatkozóan,
melyhez je|en szeruődésben is kötve van. Vevő ezuton rogzíti, hogy amennyiben a

szerződéskötést mege|őző közbeszerzési eljárásban egyes szállításokra vonatkozóan
száI|itás időtartamára tett megajánlás szerinti szállítási határidő, a tényleges
szerződéskötési napra tekintettel, munkaszüneti napra adódik ki, az Eladó teljesítési
kötelezetts ége a hatámapot megelőző utolsó munkanapon következik be.

Eladó jogosult, és egyben köteles az 7. számú melléklet szerinti járműveket a 2.

számű melléklet szerinti rész|etezés szerinti ütemezésnek (részteljesítések)
megfelelően átadni a Vevő részére, a jelen szerződésben rögzítettek szerint.

2.2. A Gépjárművek átadásának helye: Vevő székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

2.3. EIadő aZ egyes Gépjárműveket, legkésőbb a jelen szerződés 2.I pontja szerinti, az adott
gépjárműre vonatkozóan vállalt határidőig, je|en szerződés 2.4 pont szerint forgalomba-
és üzembe helyezett állapotban, érvényes hatósági jelzésekkel, kötelező KRESZ
tartozékokkal' magyar nyelvű kezelési utasítással, garancia- és szervizkönywel és a
szükséges okmányokkal együtt adja át Vevőnek.

2.4'E|adő a jelen szeruődés tárgyát képező gépjárműveket köteles a Vevő nevére
forgalomba helyezni. A forgalombahe|yezéshez szükséges meghatalmazásokat a Felek
a jelen szerződés 3, sz. mellékletében csatolják.

2.5. Felek minden egyes részteljesítéssel szerződésszeníen átadott gépjármű tekintetében
kötelesek az átadás-átvételérő|, illetve üzembe helyezéséről a jelen szerzódés 4. sz.

m e l l é kl e t é b e n fo g|alt form ában- átadás - átv éte l i j e gyzőkönyvet kitö lteni.

2.6. Az Eladó nem fizet, illetve számolhat eI a szerződés teljesítésével összefliggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adókoteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

2.7. Jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevo
számára megismerhetővé teszi és jelen szerződés 2.9.bekezdés szerinti ügyletekről a

Vevőt haladéktalanul értesíti.

2.8. A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani _ ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy je|en szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon - ha

a) aZ Eladóban közvetetten vagy közvetlenü| 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k)

pontj ában me ghatát ozott feltételeknek.
b) az E|adő közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést

szetez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rende|kező
gazdasági társaságban' amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k)

pontj ában me ghatát ozott feltételeknek.
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2'9. Je|en szerződés 2.9 bekezdés szerinti felmondás esetén az Eladőnak a szerződés
megszűnése előtt már teljesített szállítás szerződésszení pénzbeli ellenértékére jogosult.

2.10. A külftldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a mag,lar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a nyertes a.jónlattevőre vonatkozó adatokat az országok kozötti jogsegély
i gényb evétele nélktil.

2.11. Jelen szerződést, mint közbeszerzési szeruődést, az E|adőnak, mint a közbeszerzési
eljárás alapján nyeftes ajánlattevőként szerzodő félnek _ illetve közösen ajánlatot
tevőknek _ kell teliesítenie.

2.I2. Az Eladó - mint aján|attevőként szerződő fél - teljesítésében - a 2.I4 bekezdés
szerinti kivétellel _ köteles közreműködni az olyan a|vállalkozó és szakember, amely a

szerződéskötést megelőzőközbeszerzési eljárásban részt vett azE|adő, mint ajánlattevo
alkalmasságának igazo|ásában. Az Eladó köteles a Vevőnek a teljesítés során minden
olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt _
alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az aján|atában nem nevezett meg és a
bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az á|ta|a igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. $ szerinti kizárő okok hatálya a|att,

2.13. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó)
helyett, aki vagy amely a szerződéskötést megelőző kózbeszerzési eljárásban részt vett
az E|adő alkalmasságának igazo|ásában, csak a Vevo ltozzájáru!ásával, és abban az
esetben vehet részt a teljesítésben más a|vá||a|koző, ha a szerződéskötést követően - a
szerződéskötéskor előre nem |áthatő ok következtében - beállott lényeges körülmény,
vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt, a szerzódéS' Vagy annak egy
része, nem lenne teljesítheto a megjelölt alvállalkozőva|, és ha az E|adő az uj

alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek,
melyeknek az E|adő a közbeszerzési e|járásban az adott alvállalkozóval együtt felelt
meg.

2.14. Az a|váIla|koző személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy
meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szo|gá|tatás sajátos tulajdonságait
figyelembe véve a szerződéskötést mege|őző kozbeszerzési eljárásban az ajánlatok
értékelésekor [Kbt. 63. $ (4) bekezdése] meghatározó körülménynek minősült.

2.t5. Ajelen szerződés 2.12-2.13. bekezdései szerinti kötelezettséget teljesítheti az Eladó,
mint ajánlattevőként szerződő fel, vagy a nem természetes személy a|vá||a|koző,
jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul Vagy a szewezet
j ogutódlással megszűnik.

3. A Gépjárművek vételára, a vételár megfizetése

3.1. A 29 db Gépjármű együttes ára,tehát a teljes vételár mindösszesen:79.733.957 Ft +

AFA a,a, Hetvenkilencmillió-hétszénharmincháromezer-kilencszázötvenhét forint +

általános forsalmi adó.
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3.2. Az egyes gépjárművek egyenkénti vételára megegyezik azB|adő aján|atában megielölt,
je|en szerződés 5. sz. mellékletében rész|etezett összeggel.

3.3. Jelen szetződés 3.1. és 3.2. pontjában foglalt vételár semmilyen jogcímen nem emelheto
és tartalmaznia kell abeszerzéssel összefi.iggő valamennyi költséget, vámot forgalomba
helyezéssel kapcsolatos a jelen pont szerinti kivételek közé nem sorolt f,rzetési
kötelezettséget. A Vevőt terheli az adő, illeték f,rzetési kötelezettség, a, kötelező
biztosítás, valamint a forgalomba he|yezéssel kapcsolatos alább felsorolt fizetési
kötelezettségek:

-forgalmi engedély,
- törzskönyv'
- rendszám,
- igazo|ő matrica kiváltásának díja,

3,4. Az Eladó gépjárművenként részszám|a benyújtására jogosult azza|, hogy a véte|árat a
Yevó az egyes Gépjárművek szerződésszení átadás.átvételét követően köteles azB|adő
részére azB|adő á|ta|kiá||itott szám|a a|apján, a Ptk. 292lB (1) bekezdése alapján banki
átutalás iftján Eladó CIB Banknál vezetett 10700165-24945503-51 100005
sz. bankszám|ájára megfi zetni.

Eladó előlegre nem jogosult.

3.5. A kifizetések során azadőzás rendjéről sző|ő2OO3. évi XCil. törvény 36lA $ foglaltak
szerint kell eljárni. Vevő magára nézve vállalja aKozbeszerzésekről sző|ő 2011. évi
CVIII. törvény 130 $ (1)-ban foglaltakat.

3.6. Késedelmes ftzetés esetén Vevő a Ptk. meghatározott mértékű késedelmi kamatot
köteles Eladónak mesfizetni.

4. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

4.1. Eladó szerződéses vállalásként a Gépjárművekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótálláSról szóló 15|12003' (IX.22.) Korm. rendeletben foglalt
tartalommal minimum 1 év jótállást vállal azért, hogy a Gépjárművek megfelelnek
mindazon tulajdonságoknak' amelyeket az Eladó az aján|atában megjelölt' íey
különösen a megadott jármű és motor jellemzőknek , tarta|mazzék az aján|atban felsorolt
felszerelést, rendelkeznek a megajánlott műszaki tartalommal és ergonómiai
jellemzőkkel.

4.2. E|adő késedelmes teljesítése esetén a késedelmes teljesítéssel érintett gépjármű bruttó
véte|ára alapulvételével Eladó Vevőnek a késedelembe esés napjátől számivta a
késedelem 1-20. napja alatt napi I oÁ, a késedelem 2|. napjátől napi 2 %o, de legfeljebb
mindösszesen 30%o mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A rendeltetésszerű
működést zavarő hibás teljesítés esetén a hiba e|háritásáig, a hibás teljesítés Eladóval
történő közlését követő naptól kezdődően Eladó ugyanolyan mértékű kötbért köteles
Vevőnek ftzetni, mint a késedelmes teljesítés esetén. Eladó 30 napot meghaladó
késedelme' vagy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítés közlését követően a hiba 30
napon belüli el nem háritása esetén Vevő a je|en szerződés 4.3. pontja szerint jogosult
eljámi.
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4.3'E|adó súlyos szerződésszegése esetén (pl. a Vevőnek átadott Gépjármű nem felel meg
az 1. pontban foglalt specifikációnak, és 30 napon belül a hibát nem hátítja el Eladó'
éslvagy a 4.2. pont szerint 30 napot meghaladó a késedelem áll fenn adott gépjármű
esetén) Eladó a Vevőnek az adott gépjármii vételárának 30oÁ-a mértékű meghiúsulási
kötbért köteles fizetn| Amennyiben az E|adó a jelen pontban foglalt feltételek a|apján
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles' úgy a je|en szerződést Vevő jogosult egyoldalú,
írásbeli nyilatkozatta| azonna|i hatállyal felmondani azEIadő súlyos szerződésszegésére
hivatkozással.

4.4. Yevó a késedelem mértéke, a hibás teljesítés vagy a meghiúsulás alapján megállapított
kötbér tekintetében az E|adő felé fizetési felhívással él. A kötbérfizetési kötelezettség
felmerülését követően benyújtott Eladói szám|át Vevő csak a kötbérszám|a
kiegyenlítését követő 30 napon belül köteles kiegyenlíteni.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. Amennyiben aZ Eladó a Vevőnek címzett küldeményét sima vagy ajánlott
küldeményként továbbítja' úgy Eladó koteles a küldeményt elektronikus formában a
postai feladással egyidejűleg aZ alábbiakban megielölt címre megküldeni:
Goda. Sandor@alfoldviz.hu.

5.2. Felek je|en szerződés a|áirásával megállapodnak abban, hogy a technikai/adminisztratív
teendők ellátása tekintetében a kapcsol attartásr a kij elölt személyek :

5.2.1. Eladó részérő|:
Név: Farkas István
Elérhetőség: 301826-1820
istvan. farkas@meszlen)'iauto.hu

5,2,2, Vevő részéről:
Név: Goda Sándor
Elérhetősés : 66 l 523 -200. 30 l 600 -63 40

5.3. Jelen szerzodésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
rendelkezé sei az iránvadóak.

5.4. Szerződó Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből esetlegesen fakadó
jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni' ennek sikertelensége
esetén alávetik a Vevő székhelye szerinti területileg illetékes bíróság kizárólagos
hatáskörének és illetékessésének.

Eladó
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1.sz. melléklet

Műszaki adatok

Aj ánlatké rő által támasztott
műszaki feltétell

orlgentt

,rNemtt

az alábbi adatok
szerint (amennyiben
az aján|atban csatolt

prospektus /
termékleírás az
e|őírt, konkrét

számszaki
paraméternek való
megfe|e|őséget nem

tartalmazzalz
Minden jármii esetén
minimum egy év
futásteljesítményig szóló
jótallást kértink, mely az
Ajánlattevő aján|ata a|apján
tovább növelhető, azzal, hogy
az egy éven túl a szolgáltatás
szerviz kijelölési feltétellel
nem iárhat.

Igen 2 év km korlátozás
nélkül

( Renault)

3 év, vagy l00000
km Dacia

A gépjárművek szerviz ciklus
intervalluma minimum
15 000 km, vagy minimum 1

év

Igen l év, vagy 30000 km
Renault,

l év, vagy 20000 km
Dacia

I/1. Személygépjárrnű

Renault

egységvezetők számára (8db)

Mégane Business 1"6 16v
Kia|akítás:
személygépjármű, kénye|mes
akár hosszú távú (egy útként
több, mint 100 km) utazások
lebonyolításara, 5 személy
számára is megfelelő
komforftal. Minimum 5

aitóval

Igen 5 ajtós
5 személyes

'Fel kíván.juk hívni a figyelmet arra, hogy mindentitt, ahol ajánlatkérő ,,elfogadható motorvált ozat,,-ot em.1it, az
csupán az aján|atkérői elvárás spektrumátjelöli ki, azonban ajánlattevők részéről - a felhívásban rogzítettek
szerint - altematív aján|at nem tehető!
. 

Itt kell megadnia ajánlattevőnek azon konkrét, számszerű értékeket és leírásokat * az elvárásként megadott
feltételek mindegyikére vonatkozóan - amelyek a megajánlott gépjárművet jellemzik, azonban az ajái|at\toz
csatolt egyéb prospektusok, termékleírások azokat nem tartalmazzák| (Javasoljuk, hogy aján|altevő az
ajánlatkérő leírását ismételje meg' a leírás adekvát átfoga\mazásáva|: amegajánlott gépjrírmű jellernzőinek
megfelelő konkrét adatok és leírás megfelelő beillesaéséve|! Más megoldás is elfogadható, azonban az
ajánlatból tisszességében a megfelelőségnek tételesen alátámasztottan, teljeskörűen ki kell derülnie!)



Elfogadható
motonáltozatok:

a,: minimum 1581 cm t-es,

minimum 4 hengeres,
minimum 16 szelepes,
benzinüzemű, minimum 80
kw teljesítményii,
hengerenkénti
befecskendezéses.

b,: minimum 1361 cm 3-es

minimum 4 hengeres,
minimum 16 szelepes,
benziniizemű, minimum 80

kw teljesítménÉ,
turbófeltöltéses.

lgen 1598 cm '-es, 4
hengeres, minimum
16 szelepes,
benzinüzemű, 81 kw
teljesítményű,
hengerenkénti
befecskendezéses

Sebességváltó: minimum 6

előremeneti és ery
hátrameneti fokozatu kézi
váltó.

Igen 6 előremeneti és egy
hátrameneti fokozatu
kézivá|tő'

Kerékmeghajtás: első kerék
meghajtás.

Igen Első kerék hajtás

Fékek mind a négy kerék
esetében tarcsafekek, mely
ABS funkción kívül fékerő
elosztóval (EBDiEBV) is el
vannak látva.

Igen 4 tr{rcsafék ABs +

EBV

Kormányzás: Szervo rendszenÍ
kormány zás, né gy irrányb an, le-fel
és előre-hátra állítható kormány,
kormrányról vezérelhető rádió
elektronika, normál méretií (nem
sport kialakítású) kormány
kerékkel, mely bőrborítással
rendelkezik.

Igen szervo rendszerií
kormányzás,négy
irányban, le-fel és előre.
hátra állítható kormiány,
kormányról vezérelhető
rádió elektronika, normál
mérehí kormány
kerékkel, mely
bőrborítással rendelkezik.

Utastér kialakítás: digitális
klímaberendezés, fűthető:

vezető ülés, tükrök, hátsó
ablak. Hátsó fejtámlák'
állÍtható és emelhető vezető
ülés kartámasszal.

Igen digitális
klímaberendezés,
fűthető: vezető ülés
tiikrök, hátsó ablak.
Hátsó fejtrímlák,
állítható és emelhetó
vezető ülés
kartámasszal.

Elektronika: vezetőt
alapinformációkkal ellátó

Igen vezetőt
alapinformációkkaI

fedé|zeti szá

ablakok legt

elektromosa
minimumrn
rendelkező r

hangszórós
hátsó elhely

menet stabi

gátló (ASR
telefon kihz

központizá

Bizton
légzsá|
oldallé
töréste

Világ
kiegél
Hátul
minin

Pótkerélt
úgynevez
pótkerék'

TengelY
mm

Teljes h

mm

Teljes t

maximr

Kere
felnir

acél
gaÍn



fedé|zeti számitő gép, elektromos
ablakok legalább a két első ajtón,
e l ektrom o san á||itható fúkÍök,
minimum mp3 lejátszóval
rendelkező minimum 4
hangszórós integrált rádió (első és
hátsó elhelyezéssel), indításgátló,
menet stabilizátor (EsP)' kipörgés
gátló (ASR), tempomat, bluetooth
telefon kihangosító, távirányításos
kózponti zár.

ellátó fedé|zeti
számítőgép , 4
elektromos ablakok,
elektromosan állítható
tükök, R
Plug&rádió + 4x15 W
rádió Bluetooth
telefon kihangosítóval
USB csatIakozással
indításgátló, menet
stabilizátor (ESP),
kipörgés gát|ó (ASR),
tempomat,
távirányításos
központi zár,

Biztonság: minimum 6
|égzsák, melyből kettő
oldallégzsák, NCAP
tcirésteszt:5*.

Igen Vezetőoldali és
kikapcsolható utas
oldali légzsák
Első oldallégzsákok
Függönylégzsákok'
biaonsági öv
bekapcsolásrára
figyeImezteto jelzés
hátul
NCAP törésteszt: 5*.

Világítás: integrált, vagy
kiegészítő ködlámpák elöl.
Hátul integrált ködlrámpa
minimum 1db.

Igen Ködfenyszórók elöl
Hátul integrált
ködlámpa

Pótkerék: l db normál vagy
űgy nev ezett szüks émérettí
pótkerék'

Igen Normá| méretű
pótkerék

Kerekek: acé| vagy alu
felnire szerelt nyári gumi és
acél fe|nire szerelt téli sumi
sarnitúra.

Igen

|95165 Rl5 téli

acél felni
195165 Rl5 Nyári
gumi
acél felni

gumi

Tengelytávo|ság: minimum 2640
mm

lgen 264lmm

Teljes hosszűság: minimum 4300
mm

Igen 4302mm

Teljes magasság tetősín nélkül:
maximum 1600 mm

Igen l47lmm

Szín: fehér, fényezett
kilincsek. tükÍök.

Igen Karosszéria színű
ajtókilincsek
Karosszéria szinu
külso visszapillantó
ttikök



Egyéb:2013. július 1. utráni
gy ártmány, utastér gumiszőnyeg
sarnitura

Igen 2014 évjfuat
gumiszőnyeg
garnitura

Il2. Személygépjármű ügyintézők számára, ügyintézésre (12 db)

Citroén C-Blysée Collection 1.6 Vti

Kialakítás:
személygépjármű, akár
hosszú távú (egy útként több
mint 100 km) utazások
lebonyolíüására, több személy
(2 fó) számára is megfeleló
komforttal. Minimum 4
ajtóval.

Igen 5 személyes,4 ajtós

Elfogadható motorváltozatok:
a,: minimum 1140 cm 3-es,
minimum 4 hengeres, minimum
16 szelepes, minimum 55 kW
telj esítményű benzinüzemű,.
b,: minimum 1240 cm 3-es
minimum 4 hengeres, minimum 8

szelepes, dize|územíj, minimum
65 kw teljesítményű közvetlen
befecskendezéses.

Igen a.: 1587 cm"-es, 4

hengeres, 16 szelepes.
85 kw te|jesítményÍ,
benzin üzemű

Sebességváltó: minimum 5

előremeneti és egy
hátrameneti fokozatú kézi
vá|tő.

Kerékmeghajtás: első kerék
meghajtás.

Igen 5 előremeneti és egy
hátrameneti fokozatu
kéziválrtő'

első kerék meghajtás

Fékek: minimum az első két
kerék esetében tiárcsafekek,
amely ABS funkcióval van
ellátva.

Igen mind a 4 tárcsafék
ABS - el

Kormányzás: szervo rendszeni
kormányzás, minimum két
irányban, le-fel vagy előre-hátra
á||íthatő, n ormálmérettÍ (nem
sportkivitelű) kormánykerékkel.

Igen vá|toző rásegítésű
szervokormány, 2
iranyban állítható
kormrányoszlop (le.
fel)

Utastér kialakítás: manuális
klímaberendezés, fríthető:
tükrök és hátsó ablak. Első
fejtámlak' állÍtható első ülés
és állítható emelhető vezető
ülés. osáottan dönthető hátsó

Igen manuális
klímaberendezés'
fűthető: tiikÍök és
hátsó ab|ak. Első
fejtámlák, állítható
első ülés és állítható

ElektronÍ
alapinfom
fedélzeti s
ablakok le

elektromo
mp3 lejáts

minimum
indításgát
központi i

Biztonsá1
légzsák él

Pótkerélr
úgynevez

Kere
téli
gumi

TengelY

Teljes n
maximut

Szín

Egyéb:
gyétrtnÍt
garniturr

II3, SI

(edb)

Kialaki
rövidtat
mint 10

szá||itá:

eszközt
tömegu
számirl
Minimt
hátsó ü

Egyten

Viláp
kiegé



ülések. emelhető vezető ülés.
osáottan d<inthetd
hátsó

ElektronÍka: vezetőt
alapinformációkkal ellátó
f edé|zeti számítő gép, elektromo s
ablakok legalább aze|ső két ajtón,
elektromosan állítható fúkrök,
mp3 lejátszóval rendelkező
minimum 2 hangszőrős rádió,
indításgátló, távirányításos
központi zár,

Igen vezetőt
alapinformációkkal ellátó
fedé|zeti számitőgép ,
elektromos ablakok az
első két ajtón,
elektromosan állítható
ttikrök, mp3 lejátszóval
rendelkező 2 hangszórós
rádió, indításgátló,
távirányításos központi
zár.

Biztonság: minimum 2 első
|égzsák és oldallégzsákok .

lgen 2 első légzsák és
oldallészsákok

Világítás: integrált, vagy
kiegészítő ködlámpák elöl is.

Igen ködlámpa elol, hátul

Pótkerék: 1 db normál vagy
úgynevezett szükségmérettí
pótkerék.

Igen normálméretrí
pótkerék.

Kerekek: acél felnire szerelt
téli gumi' nyári
gumigarnitúra.

Igen Nyári gumival
gyánódik + téli gumi
sarnitura

Tengelytáv: minimum 2560 mm. lgen 2652mm

Te|jes magasság tetősín nélkül:
maximum 1600 mm

Igen 1466mm

Szín: fehér Igen alapszín

Egyéb: 20|3.január 1. utáni
gy ártmány, utastér gumi szőnye g
sarnitúra

Igen 20|4-es gyártmány

Il3. Szernélygépjárrnű alkalmazottak számára rnunkavégzésre
(9db)

Dacia Dokker Anctic 1.5 Üci
Kia|akítás : személygépj ármű'
rövidtávú (egy útként kevesebb,
mint 100 km) munkás
szál lításokra, kéziszerszámok,
eszközök (kevesebb, mint 100 kg
tömegű) mozgatásÍtra' 5 személy
számára is megfelelő térrel.
Minimum 4 ajtőva| (melyből a
hátsó ülés melletti tolóajtó).
Eg1.terű kialakítás

Igen 5 személyes
ajtók száma: 5

két oldali tolóajtó



Elfogadható
motorváltozatok:

a,: minimum 1360 cm 3-es,

minimum 4 hengeres,
minimum 16 szelepes,
benzinüzemű, minimum 65
kW teljesítményű, szívócső
befecskendezéses.

b,: minimum 1240 cm 3-es

minimum 4 hengeres,
minimum 8 szelepes,
dieselüzemű, minimum 65
kW teljesítményű közvetlen
befecskendezéses.

b.:Igen b.:146| ccm közös
nyomócsöves
közvetlen
befecskendezéses
díze| 4 hengeres,
Sszelep
66 kW teljesítmény.

Sebességváltó: minimum 5

előremeneti és egy
hátrameneti fokozatú kézi
váltó.

Igen 5ll fokozat

Kerékmeghajtás: első kerék
meghajtás.

Igen első kerék meghajtás

Fékek: minimum az első két
kerék esetében tárcsafekek,
mely ABS funkcióval van
ellátva.

Igen Elöl tárcsafék
ABS

Kormányzás : SZerVo rendszerű
kormányzás, minimum két
ir ányb an, le-fel vary előre-hátra
állítható kormányoszlop,
normálméretű (nem sportkivitelű)
kormánykerékkel.

Igen Szervo rendszení
kormányzás állítható
magasságú
kormányoszlop (fe|-
le)

Utastér kialakítás: manuális
klímaberendezés, fríthető:
tükrök és hátsó ablak. Első
fejtámlák, állítható és
emelhető vezető üléS, állítható
első utas ülés, osztottan
dönthető hátsó ülések
fejtámlával.

Igen manuális
klímaberendezés,
fűthető: tükÍök és
hátsó ablak. Első
fejtámlák' állítható és
emelhető vezeto ülés'
állítható első utas
ülés, osáottan
dönthető hátsó ülések
feitámlával.

Elektronika: vezetőt
alapinformációkka| ellátó
fedélzeti számítő gép, elektromo s

ablakok legalább aze|ső két ajtón,
elektromosan állítható fükÍök,
mp3 lejátszóval rendelkező
minimum 2 hangszórős rádió,
indításgátló, távirányításos
központi zár'

lgen vezetőt
alapinformációkkal ellátó
fedélzeti szamitőgép,
elektromos ablakok az
első két ajtón,
elektromosan állÍtható
tükrök, mp3 lejátszóval
rendelkező 2 hangszórós
rádió. indítássátló.

[--

I Biztor

I légzsá

I

I Vi|ági

I kiesés

t--- Pótk.

I Potte'

t--K...i
l téli 

'I sum|ÍL-
I Teng

| *''

t- r.tr
I nélkÍ

[-M"
r-_Eg}.él svárt

] á"'.'
I eumiL-



Lívirrányításo s központi
záÍ.

Biztonság: minimum 2 etsó
|égzsák' és oldallégzsákok.

Igen vezető oldali légzsák
és kikapcsolható utas
oldali |égzsák,
oldallészsákok elöl

VilágÍtás: integrált, vagy
kiegészítő ködlrámpák elöl is.

Igen ködfényszórók elől,
hátul

PótkeÉk l db normálméretíí
pótkerék.

Igen normál méretii
pókerék

Kerekek acél felnire szerelt
téli gumi, nyrári
gumigarnitura.

Igen Acél fe|nire szerelt
nyári gumi/
téli gumi garnitura
185/65 Rl5

Tengelytáv: minimum 2690
mm.

Igen tengelytáv: 28lOmm

Teljes magasság tetősín
nélkül: minimum 1780 mm

Igen magasság: 1814 mm

Szín: fehér. Igen fehér

Egyéb: 20|3. januátr 1. utríni
gyártrnátny,l db srárga villogó
a tetőn, vonóhorog, utastér
gumiszőnyeg garnitura.

lgen 20|4.évjfuat.
1 db sárga villogó a
tetőn
vonóhorog
gumiszőnyeg
sarnitura



2.sz. melléklet

Szállítási határidők

Az aján|attételi felhívással összhangban, a2014. március 6. napjánkelt ,,Ajánlat''

válIalt szál!ítási határidő a
szerződés-kötéshez képest



Kelt: Békéscsaba, 2014..d6r.l.... /.|... 3.s2. mt

A|u|írott AL

(5600 Békt

egyÜttesen

szü|etési ht

llona,

meghataln

a Mesz|én

Név: ........

(Anyja nev

Ügyfé|azo

hogy alaz

kapcsolatc

jogkönel e

Békéscsd

szig.sz:...

Alá|rás:.

Név:......

Lakcím:.

Szig.sz:.

/ r-:r---_[
E1adó

il'tESZLENYt-AUTO
5sÜ B{k&crabe, Almá$kcrti |pari Park 2

Tr|JFrx: 66/5í9.200
AnTczám; 1 1 9062. í -2-o4

€$:: 0|.09-004726



)

3.sz. mellék|et

MEGHATALMAZÁS

A|u|írott ALFöLDVíZ Regionális Víziközmii.szolgáltató ZáÉkörúen Míiködő Részvénytárcaság

(5600 Békéscsaba, Dobozi Út 5., cégjegyzék szám: 04-10.001580, adTszám:13100887-2-04)

egyÜttesen e|járnijogosu|t képvise|ői Szeverényi György műszaki igazgató (anyja neve: Pa||ag Márta'

születési he|ye, ideje: Békéscsaba, 1975.július 22.) és Goda Sándor főosztályvezetó (anyja neve: Dér

llona, szü|etési helye, ideje Békéscsaba'1973.május14.) ezúton

meghatalmazzuk

a Mesz|ényi-Autó Kft. (5600 Békéscsaba, A|máskerti Ipari Pari2.) képvise|ójét:

(Anyja neve... ... ... ' ' ' Szü|etési he|ye, ideje...

Ügyfé| azonosító okmány(ok) száma

szám a|atti |akost,

hogy alaz

kapcso|atos köz|ekedési igazgatási e|járásban az okmányirodában

jogkörrel e|járjon, a kiá||ított okmányokat átvegye.

Békéscsaba ' 2014.

forga|mi rendszámú gépjárműve|

he|yettünk és nevünkben teljes

meghatalmazó

szig.sz: .. ......

meghatalmazott

szig.sz:



4.sz. mellék|et

oÉp.lÁnuu ÁrnoÁs - ÁwÉreu JEGYZŐKöNW

Ame|y készü|t egyrészrő| az ALFOLDVíZ Regionális Víziközmű-szo|gá|tató Zártkörűen Működő

Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) képvise|etében eljáró személy neve: Balogh Lász|ó

(Békéscsaba,1962'11.19.), |akhe|ye: 5600 Békéscsaba, Szegfű u.96., anyja neve: A|t Éva szemé|yi

igazo|ványának száma: 937420KA mint átvevő,

másrészrő|a Mesz|ényi-Autó Kft. (5600 Békéscsaba, A|máskerti |pari Park2') képvise|etében e|járó szemé|y

neve Farkas lstván., |akhe|ye: 5712Szabadkigyós, Árpád u 1l2, anyja neve: Csik Edit Emma, szemé|yi

igazo|ványának száma: 026349|A, mint átadó között az a|ábbiakban rész|etesen megje|ö|t gépjárműre

vonatkozóan'

A gépjármű:

1' Gyártmánya:Citroen

2, Típusa: C.E|ysée 1.6' Co||ection 1'6 Vti

3. Fajtája:SZGK

4, Forga|mirendszáma:

5. Hengerűrtarta|ma:

6. Színe: fehér.

7 ' A|vázszáma:

8' Motorszáma:

9. Uzemanyaga: benzin

10' Evjárata:

11. Forga|mi engedé|yszáma

12. Kilométer á||ás:

Je|en gépjármű átadás.átvétel|el egyidejűleg átadásra kerü| :

1' |ndítóku|cs:

2' ForgaImiengedé|y:

3. Tözskönyv:

4' Lízing- vagy egyéb hite|szeződés:

5. Adásvéte|iszeződés:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

darab:



6. Egyéb:

Átaoás"áwétel helyszíne: .......'........

Átaoás.áwétel időpontja:



4.sz. melléklet

oÉp.lÁnuŰ ÁrmÁs . ÁrvÉrell JEGYzŐKöNW

Ame|y készü|t egyrészrő| az ALFÖLDVíZ Regioná|is Víziközmű-szolgá|tati Zártkörűen Műkodő

Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5') képvise|etében e|járó szemé|y neve: Balogh László

(Békéscsaba, 1962'11.19.), |akhe|ye: 5600 Békéscsaba' Szegfű u.96', anyja neve: A|t Éva szemé|yi

igazo|ványának száma: 937420KA mint átvevő,

másrészrőla Meszlényi-Autó Kft' (5600 Békéscsaba, Almáskerti |pari Park 2.) képvise|etében e|járó szemé|y

neve Farkas lstván, |akhelye: 5712 Szabadkígyós Árpád u%., anyja neve: Csik Edit Emma , szemé|yi

igazo|ványának száma: 026349|A , mint átadó között az a|ábbiakban rész|etesen megje|ö|t gépjárműre

vonatkozian.

A gépjármű:

1' GyáÍmánya: Dacia

2' Típusa: DokkerArctic 1.5 Dci.

3. Fajtája:SZGK

4' Forga|mirendszáma;

5. Hengerűrtartalma:

6. Színe: fehér

7 ' A|vázszáma:

8. Motorszáma:

v. uzemanyaga: ......,.........

10. Evjárata:

11. Forga|mi engedé|yszáma ... '.. '..... '

12. Ki|ométer á||ás: .'........

Je|en gépjármű átadás.átvétellel egyidejűleg átadásra kerü l :

1' Indítiku|cs:

2' Forga|miengedé|y:

3' Tözskönyv:

4, Lízing- vagy egyéb hite|szeződés:

5. Adásvéte|iszeződés:

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

darab:



Átadás.awéteI he|ysíne:

Átaoas.awetel i dőpontja:



4.sz. mellék|et

oÉplÁnuŰ ÁrnoÁs - ÁrvÉrru JEGYzŐKöNW

Ame|y készü|t egyrészrő| az ALFOLDVíZ Regioná|is Víziközmű-szo|gá|tató ártkörűen Működő

Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) képvise|etében eljáró szemé|y neve: Balogh László

(Békéscsaba, 1962.11.19'), |akhe|ye: 5600 Békéscsaba, Szegfű u.96., anyja neve: A|t Éva szemé|yi

igazo|ványának száma: 937420KA mint átvevő,

másrészrő|a Mesz|ényi-Auti Kft. (5600 Békéscsaba, A|máskerti |pari Park 2.) képvise|etében e|járó szemé|y

neve Farkas lstván ., |akhelye:5712 Szabadkígyós, Arpád u %' anyja neve: Csik Edit Emma , szemé|yi

igazolványának száma: 026349|A , mint átadó között az a|ábbiakban részletesen megje|ö|t gépjárműre

vonatkozóan.

A gépjármű:

1, Gyártmánya: Renau|t

2. Típusa: Mégane Business 1.6 16V

3. Fajtája:SZGK

4' Forga|mirendszáma:

5. Hengerűrtarta|ma:'......'.'

6. Színe: fehér

7 ' A|vázszáma:

8. Motorszáma:

9. Uzemanyaga: benzin

10' Evjárata:

11. Forga|mi engedé|yszáma

12. Kilométer á||ás:

Jelen gépjármű átadás.átvéte|lel egyidejűleg átadásra kerül :

1' Indítóku|cs:

2' ForgaImiengedé|y:

3' Tözskönyv:

4, LÍzing- vagy egyéb hitelszeződés:

5. Adásvéte|iszeződés:

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

darab:



Átaoás.ánétel helyszíne:

Átaaás.áwétel időpontia:



5.sz. mellék|et

Vételár

kategória megnevezése

kategória
szerinti
mennyiség
(db)

Lla
kategória

I/l. Személygépjármű
egységvezetők számára

RenaultMégane Business 1.6 16V

rlb
kategória

I/2. Személygépjármű
ügyintézők számára,
ügyintézésre

Citroen C-Elysée 1.6 Vti 115 LE
Collection

Uc
kategória

I/3. Személygépjármű
alkalmazottak számára
munkavégzésre

Dacia Dokker Artic 1.5 Dci

Kelt: Békéscsaba, 2014..*hYi..4(.

.^^^ ^ALF0LDVíZ zr|.
couu Uektscsaba, Doboz| út 5

Eladó

MESZLENYI-AUTO
5600 Békéscsaba, A|máskcrti lpari Part 1

Tel./Fax: 66/51 9-200
AdTszám: 1 1 906261.2-04

Cg.: 04-09-004726



AJÁNLATTÉTELI FELHÍvÁs

I. SZAKASZ: AJÁNr,Á.rrnRÓ

I.1) NÉv' cÍu És KAPCSoLArrlnrÁsr roNr(or)

Hivatalos név:
ALFÖLDVÍZ Regionális Vízikö zmu-
szo|sá|tatő Zrt.

Nemzeti azonosító: (ha ismert)
4K00844

Postai cím: Doboziilt 5.

Város:
Békéscsaba

Postai
irányítőszám:
5600

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok) :

Cimzett: Goda Sándor Szervizüzem
vezető

Telefon:
+36-66-523200 3801 mellék

E-mail:
sod a. sa n d o r@.alfo I dviz. h u +36-66-523 205

Fax
Fax

További információk a következő cimen szerezhetők be:

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
xl Ha attóleltérő, kérjük toltse kí az A. melléklet I. pontjót

A dokumentáció és a kiegészitő fuatok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozó dokumentációt is a következő címen szerezhetők be:

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse kí az A. melléklet II.
at

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltérő, kérjuk töltse ki az A. melléklet III.
at

I,2) AzAJÁNLATKÉno ro TEVÉKENYSÉGE vAGY TEvÉKENYsÉGEI

|l Gáz- és hőenergia termelése, szállítása
és elosztása

[ ] Villamosenergia
[] Foldgáz és kőolaj feltárása és
kitermelése

[] Szén és más szi|árd tüzelőanyagok
feltárása és kitermelése

[x] Víz
[ ] Postai szolgáltatások
[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz-
vagy autóbusz-
szolgáltatások
[ ] Kikötői tevékenységek

Repü lőtéri tevékenvséeek



II. SZAKASZz AsZERZőoÉs rÁnGYA

II.1) MrcrrarÁnozÁs

il.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározásaltárgya

Gépjárművek beszerzése az Alftildvíz Zrt. részére, az I. rész tekintetében adásvételi
szerződés, a2, rész tekintetében gépjárművenként 3 oldalú adásvételi szerződés zárt
végú pénzügyi \ízing keretében.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szój egyzék (cPv)

I

I

I 
ro te.r

I 
Kiesés

I rI.1.7)

I e? igen

I II.1.8)

I 
megadt

I 
szülcséq

I 
q.o n'

l.-*t-
I

EO
II.2) A

t,*tI r.lz.
looou
I

I Becst

1il.2.2
I

II.2. 3,

A szerz

A lehel

(ha isn,

ütemez

hónapt

rr.3) A

|A'ta

tr

il.l.1) Az aján|atkérő á|ta| a szerződéshez rendelt elnevezés

Gépjármű beszerzés az Alföldvíz Zrt. részére

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát vólassza _ építési beruházás, órubeszerzés vagy szolgáltatás
_, amelyik a leginkóbb megfelel a szerződéS vclg/ a közbeszerzés(ek) tórgyának)

(a) Epítési beruházás [] (b) Arubeszerzés [x] (c) Szolgáltatás []

Kivitelezés

Tervezés és
kivitelezés

Kivitelezés,
bármilyen
eszkozze|, módon,
az aján|atkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

tl
tl
tl

Adásvétel

Lizing
Bérlet

Részlefvétel

Ezek kombináciőjalE'gyéb

tl

tl
tl
tl

[x]

Szolgáltatási
kategória
(Az 1-27.
szolgóltatósí
kategóriát ld. a
2004/17/EK
irányelv XVIIA. és
WIIB.
mellé letében

A teljesítés helye

Békéscsaba, Dobozi út 5.

NUTS-kód:HU 332

II.1.3) A hirdetmény tárgya

Közbeszerzés megvalósítása [x]

Dinamiku s beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése [ ]



Fő tárgy

Kiegészítő tárgy(ak)

Fő szószedet

34 1 00000-8 gépjárművek

34l 10000-1 - Személygépkocsik
34 l 30000-7 - Aruszá|lító gépjárművek
34||4000-9 - Különleges célú járművek

Kiegészítő szószedet
hdott esetben)

II.1.7) A szerzíjd'és a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya a|á tartozik-
e? igen [xl nem Il

II.1.8) Részekre történő aján|attéte| (a részelcre vonatkozó részletes informácíók
megadásához a B. mellékletből igen [X] nem []
szükség szerint több példány használható)

Igen válasz esetén az aján|atok benyújthatők (csak egl rovatot jelaljan meg):

csak egy részre [ ] egy Vagy több részre I X] valamennyi részre

tl
II.1.9) Yá|tozatok elfogadhatók igen [ ] nem [x]

,tatós
7\
r)

s []

II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

Aszerzódés meghosszabbíthatő [ ] igen [x] nem

A lehetséges meghosszabbítások száma: fta van ilyen) vagy és között

(ha ismert) Meghosszabbithatő szerződések esetén a további hirdetmények tervezett
ütemezése:

hónapban : v a gy napban : (a szerző dés megkötésétő| számitv a)

II.3) A SZERZŐDÉS IDoTARTAMA vAGY A BEFEJEZÉs, A TELJESÍIÉs rrarÁRIDEJE

Azidőtartam maximum 5 hónap
(a szerződés megkötésétől számítva)

II.2) A SZERzóDÉs SzERINTI MENNYIsÉG

II.2.|) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)

|. rész: személygépjárművek:8 + 12 + 9 db
2. rész: kishaszonjármiívek: 12 + 4 + 2 + I + | db

A dokumentác i ób an r é sz|etezet elvárás ok szerint.

Becsült éfték ÁFA nélkül: 162.313.38ó Pénznem: HUF'

II.2.2) Vételi jog (opciók) (adott esetben) igen [] nem [x]



III. SZAKASZ: JoGI. GAZDAsÁcr. pÉnzÜcYl ÉS vrÚsznrl
INFoRMÁctór

ilI.1.4) I

(adott es

Igen vál

m.?) Rr

rII.2.1)
adatolto
vonatkc

Az e|ói

igazo1rás

Akizárl
- azl

alka
Kbt,

- aze
fenr

Igazo|á
-Az

szel
á|ta

A szet

A sze
tl
III.3)
rÜlot

ilI.l) A szrnzonÉsnn voNATKozó rrcrrÉTELEK

ilI. 1. 1) A szerződést biztosító mellékkötelezettsé gek (adott e s e t b en)

A szerződést jótállás, szavatosság' valamint késedelmi és meghiúsulási kötbér
biztosítja, ennek mértékének és alapj ának részletes meghatározását az aján|ati
dokum ent áciő (szer ző d é s terv ez et) tar talmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
j ogszabályi rendelkezésekre

Aj ánlatkérő a beszerzés ellenértékét, tételes elszámolással,

a) az I. rész tekintetében ajánlatkérőkizárőlag saját fonásból teljesíti
b) a 2. rész tekintetében |ízingszerződés keretében, finanszíroző á|ta| (a megkötött

|izing keretösszeg lehívásával) és a szükséges önerő saját forrásból történő

biztositásáva| tériti meg. A flnanszirozoi teljesítésre aZ aján|ati

dokumentációban megosztott adásvételi és lízingszerződés feltételei érvényesek.

A teljesítésre irányadó a Kbt. 130. $ (1)' (5) bekezdései, továbbá a Ptk. 292lB s G)
bekezdése

A kifizetések során az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. törvény 36/A.$
foglaltak szerint kell eljárni.

Fizetési ütemezés:

a) Ajánlatkérő előleget nem fizet.

b) I.rész esetében: az aján|attevő jogosult részszám|a benyújtására
gépj árművenként, valamenny i s ikeres, igazo|t átadás - áBtételt kovetően ;

c) 2.rész esetén: valamennyi száI|ítandő gépjárműre 1-1 önálló adás-vételi
szerződés jön létre, melyekre vonatkozóan 1-1 számla nyújtható be, az adott
szerzódés szerinti sikeres, átadás-átvétellel igazo|t teljesítését követően.

A számLázás, tételes e|számo|ás részletes szabá|yait az qán|ati szakaszban kiadásra
kerülő dokumentáció részét képező |izingszerződés és adásvételi szerződés
tarta|mazzák.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi szemé|y (adott esetben)

Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdasági társaság
|étrehozását.

III.3.
van-(



kötbér

1jánlati

III.1.4) A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek?
(adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a különleges feltételek meghatározása: -

III.2) RÉszvÉrnll FELTÉTELEK

III.3) SzolcÁr,rnrÁS MEGRENDELÉsRE nÁNyuI,ó sZERZóDÉSEKRE voNATKoZi
KÜLoNLEGES FELTÉTELEK

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

Ha igeno a vonatkoző jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

kötött

irténő

án|ati
'esek.

$ (1)

/A.$

III.2.1) Az aján|attevőlrészvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is

Az e|őirások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:

Akizárő okok (Kbt' 56.$) a|apján:
- az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a|vá||a|koző, és nem vehet részt az

alkalmasság igazo|ásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a
Kbt. 5ó. $ (1) bekezdés a)-k) pontokban foglalt kizárő feltételek valamelyike;

- az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, akivel szemben
fennáll a Kbt. 56. $ (2) bekezdés szerinti kizárő feltétel;

Igazolási mód:
- Az aján|attevőnek nyilatkoznia kell, hogy a részvéte|i szakaszban igazoltak

szerint, az aján|attételi szakaszban sem állnak fenn vele szemben az aián|atkérő
á|ta| e|őírt kizár ő feltételek.

III.2.2) Gazdasági és pénziigyi alkalmasság

Ajánlattevők
megfelelést.

a részvéte|i szakaszban igazo|ták az alkalmassági feltételnek való

III.2.3) Műszakio illetve szakmai alkalmasság

Ajánlattevők a részvételi szakaszban igazo|ták az a|ka|massági feltételnek való
mesfelelést.

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen [ ] nem [x]

A szeruódés védett műhelyek számára fenntartott [ ]

A szerződés teljesítése vódett munkahely-teremtési programok keretében történik
tl



rrl.3.2) A
személyesen
igen [ ] nem

szervezeteknek közölniük kell-e 
^ szolgáItatás

közreműködő természetes felelős személyek nevét és
I1

teljesítésében
képzettségét?

IV. SZAKASZ: ELJARÁS

Iv.3) AovrrNrszTRATÍv INFoRMÁCIóK

Iv.3.2) Az ad,ott szerződésre vonatkozőan korábban sor kerüIt -e közzétételre?
igen [x] nem []

Igen váIasz esetén:

rv.3.3)
feltéteI

A doku
kérelen

Dátum
Az ajá

felkért
dokum
formát
email t

Kell-e

Igen v

IV.3.4

Dátun

IV.3.5
jelentJ

HU

IV.3.(

-ig (ét

VAGI
lejára1

Helys
Erme

Az aj

nem

Kbt. t

IV.3.:

Dátur

N.1.1) Az eljárás fajtája

[|Nyílt

[x ] Meghívásos

[] Tárgyalásos

M e gtörtén t a r é s zv éte lre j e l ent kezők kiv á|as ztás a,
megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) [ ]
igen [] nem

(igen vólasz esetén, a kívalasztott részvételre jelentkezők
nevét és címét a VI.3) szakaszban (Tovóbbi információk) kell
megadni)

IV. 2) BÍrut,lrt sZEMPoNToK

Iv.2.1) Bírálati szempontok (jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t)

[] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

vagy

[X I Az összességében legelőnyösebb aján|at az a|ábbiak szerint

|Xl az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozóssal
vagy _ ha súlyozasra bizonyíthatóan nincs lehetőség _ csTkkenő fontoisági
sorrendben kell megadni)

Mindké t r é s zte lj e s ít é s b en :

Ajánlati ár (Ft) 80

Kumulált konigált szá||itási hataridő [)(db*nap*korrekció s tényező)l 20

[ ] a dokumentációban, az aján|ati felhívásban vagy az qán|attételi felhívásban
meghatáro zott r észszempontok

Iv.2.2) Elektronikus árverésre fog sor kerülni igen [] nem [x]



ítésében 
I

].,.*]

meg.

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) megszerzésének
feltételei

A dokumentáciőbeszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt
kérelem benyúj tásának határidej e

Dátum: 20 14 l 03 l 03 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Az aján|atkérő az aján|ati dokumentáciőt térítés nélkül bocsátja az aján|attételre
felkért aján|attevő rendelkezésére. Aján|atkérő az aján|ati dokumentációt (ideértve a
dokumentációban szereplő nyomtatványmintákat is szerkeszthető, word
formátumban) az aján|attételi felhívással együtt, elektronikus úton' az aján|attevők
email címére küldi mes.

Kell-e fizetni a dokumentáciőkért? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén: Ar (csak szómokkal): Pénznem:

Iv.3.4) Az aján|attételi, illetve a részvételi határidő
Dátum: 20l4l03l03 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Iv.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en 
^z 

ajánlatoko illetve részvételi
j elentkezések benyújthatók

HU

!gÉb. -

Iv.3.ó) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt etjárós esetén)

-ig (év/hó/nap)
VAGY,, Időtartam hónap(ok)ban: és/vag1t napokban: 30 (az aján|attételi határidő
lejár ata időp ontj át őI számitv a)

Iv.3. 7) Az aján|atok felbontásának feltételei

Dátum: 20|4103103 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Helyszín (adott esetben): VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. 1026 Budapest
Ermelléki u, 9. IIl2. tár gya|ő

Azaján|atok felbontásánáljelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen [x]
nem[]

Kbt,62. $(2) szerinti személyek.

ten) [ ]

lők
ók) kell

l
re? 

I

I

ir3- 
|p{il

I



vl.l) A xoznnsznpzÍ:,s IstuÉrr'óoó rnr'r'ocíl-n? (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a további hirdetményekkozzétételének tervezett ideje:

VI.2) A sznnzŐnÉs(nr) EU-ALAPoxnól nrNlNszÍn oZoTT PRoJEKTTEL
És/v.q.cy igen [ ] nem [x|

vI.3) TovÁssI INFoRMÁcróx (adott esetben)

1. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció mindkét részteljesítésre vonatkozőan
egyazon dokumentumban, azonos tartalommal készült el és ker{il kiadásra. A
dokumentáció mellékletei külön mellékletként készültek el és kerültek kiadásra,
a vonatkozó

o műszaki leírások.

o iratminták,

o szerződéstervezetek,

o excel lapok

résztelj esítésenkénti csatolásával.

Az aján|atokat részteljesítésenként kiilön-külön kötetben kell elkészíteni és

benyújtani!

2. Az aján|ati kötöttségég időtartama 30 nap, az qán\attételi határidőtő| számítva.

3. Az aján|atkéró az ajánlatokat a Kbt' 93.$ (1) -(3) szerint bírálja el.

Az eredményhirdetés a Kbt. 77. s (2) bekezdése szerint, ajánlatkérő döntését
tarta|maző összegezés megküldésével történik, az a1án|ati kötöttség időtartama
|ejártáig,

Az ajánlatkérő indokolt esetben az qán|ati kötöttség lejártának időpontját
megelőzően felkérheti az aján|attevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig
történő további fenntartására, aZ ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem
haladhatja meg aZ aján|ati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60

napot (Kbt. 65. $ (2) bekezdés).

4. Az aján|atok elbírálásáro| szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére
történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - adott esetben _ a második
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő aján|ati kötöttsége további harminc
nappal meghosszabbodik. Az aján|atkérő a szerződést ezen meghosszabbodott
ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni. Nem köthető meg azonban
a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam
Iejártáig. (Kbt. 124. $ (5)-(6) bekezdés).

ítő táiékoztatást a Kbt. 45. $-ban

VI. SZAKASZ: KIEGESZITO INFORMACIOK
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meghatározottak szerint lehet kérni, és ajánlatkérő az ott meghatározottak
szerint adja meg a kiegészítő tájékoztatást.

6. Ajánlatok benyújtása: Az aján|atokat írásban, zárt csomagolásban egy eredeti
nyomtatott példányban, továbbá a teljes aján|atot pdf formátumban (vagy egyéb
nem szerkeszthető formátumban), elektronikus adathordozőra (pl.: CD-re vagy
DVD-re vagy egyéb elektronikus adathordozóra) írva egy elektronikus másolati
példányban, kell benyújtani. Az aján|atokat tarta|mazó csomagoláson fel kell
tüntetni: ,,Ajúnlat: Gépjórmű beszerzés az ALDÓLDrÍZ zrt. részére,' és
,,kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!,'

Az aján|atok benyújtásának helye:
- az aján|attéte|i határidő |ejártának napjáig: munkanapokon hétfőtől-
csütörtökig 09.00-15.00' pénteken 09.00-15.00 között, a felhívás ..A''
mellékletének III. pontjában a beadás helyeként megjelölt helyen;
- az aján|attételi határidő |ejártának napján: 9.00-10.00 óra között a felhívás
Iv.3.7. pontjában bontás helyeként megjelölt helyen.

7. Irányadó idő: A teljes felhívásban és dokumentációban valamennyi órában
me gadott hatfuidő magyarors zági he|y i i d ő s zerint értendő.

8. Fordítás: Az e|járás nyelve magyar, ezért idegen nyelvű irat, dokumentum
benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak aián|attevő
általi felelős fordítását is be kell csatolni az ajén|atban (Kbt' 36. $ (3) bekezdés).
Előzőeken túlmenően aján|atkérő a fordítást hiteles fordítási formában is
elfogadja. Ajánlatkérő kizáro|ag a fordítást vizsgálja.

9. Az ajánlattevő vonatkozásában ajánlatkérő e||enőrzi a cégkivonatot a
nyilvánosan és ingyene sen elérhető hatósági ny i|v ántartásból.

I0, Az a|áírásijogosultság e||enórzése érdekében az aján|attevőnek, és az ajánlatban
cégszerűen a|áírt nyilatkozatot benyújtó egyéb gazdasági szereplőnek az
qán|athoz csatolni kell - amennviben az aiánlatot nem ugvanaz írla alá" aki
a részvételi szakaszban erre vonatkozó iogosultságát már igazolta - :

- hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői a|áírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldány), vagy ügyvéd álta| ellenjegyzett aláirás-mintát (egyszení
másolatban is lehet csatolni),
- amennyiben az eljárás során aláíróként nem a cégszerú a|áírásrajogosult jár e|,
akkor a cégképviseletre jogosult személy fenti iratán túlmencíen az á|ta|a ad,ott, a
meghatalmazó és a meghatalmazott a|áírás mintáját is tarta|maző. teljes
bizonyító erejű magánokiratba, Vagy közjegyzői okiratba foglalt
meghatalmazást is.

l l. Nyilatkozatok, igazolások: Az qán|atnak _ elsősorban, de nem kizárő|agosan _
tartalmaznia kell a Kbt. 60. g (3), (6) szerinti nyilatkozatokat.

I2.Az aiánlatban _ ha a Íblhívás. v a dokumentáció ezÍ. e|ő is írta - nem kel|
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I4

l'gazoIni azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az aján|atkérő
magyar nyelven rendelkezésre á||ő, elektronikus' hatósági nyilvántartásból
ingyenesen jogosult tájékoződni (Kbt. 3ó. $ (5) bekezdés).

Ajánlatkérő a Kbt. 67. $ szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, illetve él a
felvilágosítás kérés lehetőségével.

Az aján|atkérő az e|járás nyertesével köti meg a szerződést' vagy _ a nyertes
visszalépése esetén - az aján|atok értékelése során a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 77, s Q)
bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. ÍKbt. I24. s (4)]

Jelen felhívásban nem szabá|yozott kérdések votatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 20I| ' évi CVIII. törvény, valamint a kozbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizárő okok igazo|ásának, valamint a
közbeszerzésimúszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 3I0l20I1. (XII.
23') Kormányrendelet (azaz Kormánvrendelet), illetve adott esetben a további
vonatkozó jogszabá|yok előírásai irányadóak. A ktizbeszerzési e|járás során
megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

15

VI.4) JoconvoSLATI ELJÁRÁs

vI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottsáe

Postai cím:
Riadó utca 5.

Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
r026

ország:
Magyarország

E-mail:
kapcsolat@kt.hu

Telefon:
+ 35 18828594

Internetcím (URL): Fax:
+ 35 18828593

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község Postai irányítószám: Ország:

E-mail Telefon:

lnternetc

VI.4.2) Jt
szükség e;

A jogorv<

közbeszet
Döntőbiz
szabá|yai
igazgatás
rendelkez

vI.4.3) I
informár

Hivatalo
Közbesz.

Postai ci
Riadó ut

Város/K
Budapes

VI.5).Lz
,év/hó/n



)rtes

rőbb

(2)

Internetcím (URL): Fax:

vI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (taltse ki a VI 4 2) pontot VAGY
szükség esetén a vI.4,3) pontot)

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

kozbeszerzésekről szóló 20I|. évi CVIII. törvény l37 . $ és a K<izbeszerzési
Döntőbizottság á|ta| kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes
szabá|yairő|, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság e|járásáért fizetendó
igazgatási szo|gá|tatási díjról szóló 28812011. (xII. 22.)Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezései.

vI.4.3) Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó
információ beszerezhető

Hivatalos név:
Kozb eszer zé s i D önt őb izotts ág

Postai cím:
Riadó utca 5.

Város/I(özség
Budapest

Postai irányítószám:
r026

Ország:
Magyarország

E-mail: kapcsolat@kt.hu Telefon: + 36 18828594

Internetcím (URL): Fax: * 35 18828593

VI.5) u AJÁNLATTÉrnr,r FELHÍvÁS MEGKÜLDÉsÉNnx nÁruvr,q. : 20 t 4.02.19 .

(év/hó/nap)
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TovÁBBI CÍMEK
D TovÁggr rNr'oRna(crir 

'q

A. MELLÉrrBr
És x.lpcsoLATTARTÁsI
xovrrrnzo cÍlrnxnN És

PONTOK
KAPCsol'ArrlnrÁstPoNToKoN sztRnzurr<k nn:

II) Azor a cÍnrrr nsffi PoNToK' AHoNNAN A naÚszaxlDoKUMENrÁcró BESZEREZHnror

ilD Azor A cÍunx És KAPCSoLArranrÁsr PoNToK' aHovÁ Az
E KELL NyÚrraNr

IV) A más

Hivatalos r

Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.

Postai cím: Érmelléki utca 9.II.l2.

Város/Község
Budapest

Postai ir ányítőszám: | 026 ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok) :

Címzett: Repa-Gurszki Gabriella
Telefon: +36 12251585

E-mail : gabriella. g urszki@v aninmc. com Fax: +36 12251585
Internetcím (URL):

Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.

Postai cím: Érmelléki utca g.II.l2.

Postai irányítósz ámz t 026 ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok) :

Címzett: Repa-Gurszki Gabriel Ia
Telefon: +36 12251585

E-mail : gabriella. g urszki@v aninmc. com Fax: +36 12251585
Internetcím (URL):

Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Postai cím: Érmelléki utca 9.II.l2.

Postai irányítósz ám: l 026 ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok) :

Címzett: Repa- Gurszki Gabriella
Telefon: +36 12251585

E-mail: Fax: +36 12251585
Internetcím (URL):



Iv) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az aján|atkérő a beszerzéstvégzi

il

Hivatalos név: Nemzeti azonosító: (ha ismert)

Postai cím:

Postai irányitőszám:



ALDOLDVIZ Zrt.

.t.rÁNurl DoKUMBNrÁcró

,, Gépj órmű szállítós az ÁLDOLDIrÍZ Zr t, ré szér e,, tátgyu,
uniós értékhatásrt e|érő értékű, hirdetmóny kózzétételével induló meghívásos

közb eszer zé si elj ríráshoz

Békéscsaba, 20 Í 4. februar
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|. Íejezet Ajánlattételi felhívás

Mellékletként csatolva.

1.

1.1

A



2. fejezet Útmutató az ajánlattevők részére

1. Általános előírások

1.1 Jelenközbeszerzésieljárás meghatározása
A jelen kozbeszerzés becsült értéke a|apján uniós érté|<haárt meghaladó értékű, hirdetmény
közzététe|ével induló meghívásos közbeszerzési e|járás, melynek aján|attéte|i szakaszéhan azon
érvényes részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők vehetnek részt, akik részére az! 
aj ánlatkérő közvetle n aj án|attételi felhívást küldött.
Akizárő okokkal, apétwúgyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági kritériumokkal szembeni
megfelelés igazo|ására. illetve vizsgá|atfua a részvételi szakaszban került sor. Az aján|attéte|i

l szakaszban az aján|attevőknek nyilatkozniuk kell' hogy az igazo|ás óta nem merült fel olyan
körülmény mely alapján ők _ illetve a|vá||a|kozójuk, vagy az a|ka|masságuk igazo|ásábanrészt vevő
gazdasági szereplő _ akizátő feltételek alá kerultek.
Az aján|atkérő felhívja a figyelmet, hogy az aján|attevő ugyanabban a közbeszeruési eliárásban (a

1 Kbt.28. $ (1) bekezdés szerint)
r a) nem tehet másik aján|atot más ajánlattevővel közösen,
i b) más ajánlattevó a|vá||alkozójaként nem vehet részt,
l c) más ajánlatot benyújtó aján|attevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazo|hatja
i [55. $ (5) bekezdés].

Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg a felhívásban foglaltakat, a dokumentáció a
' felhívással együtt kezelendő. Az aján|attevó aján|atának benyújtásával teljes egészében elfogadja a
i ,,20||. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről'' (továbbiakban Kbt.), és kapcsolódó
r Kormányrendeletek előírásai szerint ezen közbeszerzési eljiíráshoz elkészített felhívás és

dokumentác i ó ö s sze s feltéte l ét az q án|attéte| kizár ő|ago s al apj ául.

l lg'ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betarts a az aján|ati dokument áciőban
i megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az qántattevő kockáz ata és az

aján|at érvénytelenítését vonja maga után:
- ha elmulasztja az e|oírt információk és dokumentumok benyújtását akitllzötthatáridőkre , vagy- ha olyan ajánlatot nyújt be, amely formai vagy tartalmi szempontból, a hiánypótlást követően sem

felel meg a felhívásban, illetve az aján|ati dokumentációban megadott minden követelménynek.

l.2 A közbeszerzési eljárás programja, időbeli ütemezése
Azaján|atifelhívásbanmeghatátozottakszerint.

1.3 Ajánlati kiiltségek
A'z ajánlattevőnek kell viselnie minden, az aján|atának elkészítésével és
felmerülő költséget. Az ajánlatkérő nem tartoz1k megtériteni az
megtekintésével és vizsgá|atáva|, az aján|at elkészítésével bármely
kiadásait. Az aján|atkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen
fiiggetlenül az e|járás lefolyásától vagy kimenetelétől.

|,4 A kiizbeszerzési eljárás és az ajánlat nyelve
Azeljárás nyelve magyar, ezért idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén azidegennyelvű
dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell csatolni az ajániatban
(Kbt. 36. $ (3) bekezdés). Előzőeken túlmenően ajánlatkérő a fordítást hiteles fordítási formában is
elfogadja. Ajánlatkérő kizárő|ag a fordítást vizsgá|ja. A fordítás tartalmának helyességé ért az
ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárő|ag a fordítást vizsgá|ja.

benyúj tásával kapcsolatban
ajánlattevőnek a helyszín
összefiiggésben felmerült
költségek felmerüléséért,



-

1.5 Az ajánlat pénzneme a) a közbe
Az aján|attétel, és a szerződés során a|ka|mazandó Íizetési pénznem a magyar hivatalos kíván ig
eszkoz: HUF. b\ az ezen

|.6 Köztis Ajánlattevők igénybe
amelYn'

Több ajánlattevő közösen is tehet aján|atot (közös aján|attéte|), azonbancsak abban az összel bekezdt
ahogy a részvételi szakaszban kiválas ztásra kertiltek. Attól eltérő összetételű közös aiá ' ^
érvénytelen. Ha több ajén|attevő közösen tesz aján|atot, a közös ajánlatot.i*-iu;'.' AllÍ
szereplők azajánlattételihatáridő|ejártauténvá|tozásnemkovetkezhetbe. " Az a szerv

Ajránlatkérő közös aján|atottevő nyertesektől nem követeli meg jogi személyiségű
|étrehozását. de nem is teszi számukra ezt lehetővé.
Közös aján|attéte|re vonatkozó szabályokat a Kbt. 25.$ határozzameg.

Közös ajánlattétel esetén - ha ennek benyújtására a részvéte|i szakaszban nem került SoÍ - csuegy konzorciumi megállapodás, amelynek a Kbt. 25. $-ban előírtak mellett. u
követelménynek meg kell felelni:
a) tarta|mazza az aján|attétel során a képviselet ismertetését, a kapcsolattartás adatait;b) tarta|mazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjeliilés ét azza|, hogy a kép

korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az aján|atkérővel sie
a jelen kózbeszerzési eljárásban' és az althoz kapcsolódó esetleges további Kbt. sl
eljárásokban az aján|atkérő álta| az aján|attevő, illetve az aján|atteuo attut az aján|atkétl
megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben is kapcs
tartson az aján|atkérővel ;

c) tarta|mazza, hogy az ajánlattevők milyen arányban felelnek a közbeszerzési e

eredményeként megkötendő szerzódés végrehajtásáért, a közös aján|attevők által külc'n.]
teljesítendő tartalmat, illetve az alvállalkozók igénybevételé esetén ezen szetz,|
rendszerét, a megvalós itandő műszaki tartalommal összhangban;

d) tarta|mazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozat át aiő|, hogy egyetemleges felelős
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkotendő siórződés szerződés:
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért (Kbt. 2j.s (6) bekezdés);e) a megállapodás az aján|at benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljes1
a|ka|mazhatósága vagy végrehajthatósága nem fugg felfiiggesztő (hatályba lepteto;, i1

bontó feltételtől.
A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyi|atkozatnak egyértelműen tarta|maznia
közös ajánlattevők megjelölését (Kbt. 25. $ (3) bekezdés).
A közös ajánlattevok á|ta| együttesen benyújtandó nyilatkozatok, akkor fogadhatói
joghatályosnak, ha kiderül belőle, hogy valamennyi tagra, illetve, hogy a konzorciumra vonat
és ha ezek a|áírására az - aján|at részeként benyújtandó _ együttmrikciáesi megállapodásban rrj
képviseleti jog szerint került sor.
Ajánlatkérőfent leírtck kapcstínfelhíuja ajánIattevőfigyelmét az alábbiakra:
Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt szazalékát meghaladó mértékbt
közvetlenü| részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minől
hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevoként kell. hogy szeretr
(Egy személynek (szervezetnek) a szerzodés teljesítésében való részvéte|e arányát azhatározz'a
hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül szá
ellenértékéből.) iKbt. 26. sl
|.7 Alvállalkozó(k)
Az aján|attevőnek a részvételi szakaszbanmeg kellett jelölni a jelentkezésében:

közbeszerz<
gazdaságit 

1ellegétől f
kellett jelöl
a rájuk von,
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A Minősít
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megkötés
eredmény

1,.12 At

1.12.1 N
Jelen dol

felhívass|
Az aján|rz

Ajanlatkt
felkért gt

Azajitnh
is megkű
történő n

A dokun
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1.12.2 Az aján|ati dokumentá,ciő buaLmas jellege személ
A gazdasáti szereplő köteles az aján|ati dokumentációban foglalt információkat bizalmasarr maguk
és harmadik fél részére csak annyit adhat át ezekból, u-enoyi'" a harmadik félnek a köZb(D Az ajá
tárgyának egy részére adandó áraján|at elkészítéséhez feltétlenül szüksése van. Az végre,
dokumentáció, annak egyes tészei, vagy aZ aján|ati dokumentáció másolati péTdányai, illetr,i kézjeg
részei kizárő|ag a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően, jelen elj Amerrnyibr
történő ajánlattételre kerülhetnek felhaszná|ásra. Amint a gazd,asági szereplő átveszi az pé|dány az
dokumentációt, köteles ellenőrizni, hogy az tarta|mában megfelel-e a tartalomjegyzék 

-s,' 
aján|attartalomnak. Bármely eltérést vagy hiányt haladéktalanul írásban jeleznie kell. AÁennyil iJ,áanr'e|mu|asztja, az aján|at beadását követően már nem hivatkozhat arÍa, hogy bfu.I].uja*t

tartalomjegyzékben szereplő információ nem volt arészére elérhető. 
cégszenier

1.12.3 Az aján|ati dokumentáció tartalma mint jogn.

A megvalósítandó feladat általános ismertetésé t, az aján|attéte| szabályait és a vonatkozó f.lil ifff..j][:az qán|ati dokumentáció tartalmazza. Az aján|ati dokumentáció 5 fő részből áll. l'rgJ
I. féjezet: Aján|attételi felhívás (mellékletként csatolva) 

Llavlv J rv IwDáUvl 4ll. Az a|áiris

2. f$ezet:Úi-ututo az aján|attevők részére b,,y,!t?!-!'

3. fejezet: A beszerzés tárgyának részletes ismertetése (közbeszer zési míiszaki leírás ) :egpgyzel
4. fijezet: Szerződéses feltételek (szerzodés tervezetek _ mellékletként csatolv;;''.", hitelesítés

5. feJezet: Az aján|atiavasolt tartalomjeg yzékeés mellékletei címpéldal

1.13 A kiegészí tő tájékoztatás 
OJ 

ixffi'l.;
Az aján|attevó a megfelelő ajránlattétel érdekében az aján|ati felhívásban, valaI meghatalr
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást ká hitelesítés
aján|atkérótol vagy az á|ta|a meghatározott' szervezettől, melyre a Kbt. vonatkozó rendelkezi vagy teljr
megfelelően ad vá|aszt az aián|atkérő. mintáját d

A csomal
Zrt, részé2. Az aján|atok elkészítése és benyújtása vagy ann

2.1 Formai követelmények az nem l

Az ajrínlatokat részteljesítésenként kell (kÍ:lön-ktilon kötetben) e1kósáteni és benyujtani, eliranyítjr

Az ajánlatokat a Kbt. 36. $ (3) bekezdése szerint, l db eredeti nyomtatott példányban és

elektronikus adathordo zőn (p|': CD-n vagy DVD-n Vagy egyéb elektronikus adathordt n:Án1 , 2.2 A
ajánlatot pdf - vagy egyéb tovább nem szerkeszthető _ formátumban kell benyújtani' a nyor Az aján|e

példányokat az a|ábbiak szerint: (ajanlatte

a) Az aján|at eredeti példányát zsinórral, |apozhatőan össze kell ftízni, a csomót matricáv. postai út
aján\at első vagy hatso lápjahozrigzíteni, a matricát le kell bélyegezni,;;;'. -.^i-i^li^ l'1 

u*ul
részérő| erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bé|yegző. itteiolég a, aruiias r"gáratt lejarata e

része a matricán legyen; Amennyb) Az aján|at folyamatos oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Eleg kockázaí
a szöveget vagy számokat vagy képet tarta|maző oldalakat számozni, az üres oldalakat |ezérásál
kell, de lehet' A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni'

c) Az aján|atnak az etóJen tartalomjegyzéket káll tartalmaznia, mely ala|1lán az aján|a '-:sj:ilszereplő dokumentumok oldal s zám a|apj án me gtal álhatóak ;d) Az qán|atot a fent meghatározott péláányszáÁban kell beadn i, az eredeti ajánlaton meg ffi',xi*jelolni, hogy az az eredeti
e) Az aján|atban lévő, minden nyi|atkozatot a végén alá kell írnia az ad,ott gazd'asági szerepl

erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személynek' Vagy személyeknek, aki(k) erre a jogi
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személy(ek)től írásos fe|hata|mazást kaptak. A természetes személy nyilatkozók (szakemberek)
maguk kötelesek a|áírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukatbizonyítő iratot;

f) Az aján|at minden olyan oldalát' amelyen _ az aján|at beadása előtt _ módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot a|áírő személynek Vagy Személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.

Amennyiben bármilyen eltérés, ktil<inbség, különbözőség lenne közöttük, az eredeti. nyomtatott
példány azirényadő.

Az aján|at címlapján szerepelnie ke|| az aján|attevó nevének. Amennyiben több aján\attevő közösen
tesz aján|atot (Konzorcium), a címlapon a Konzorcium nevét, vezető cégét, és tagjait kell felttintetni.
Az qán|aI eredeti példányait géppel vagy tintával kell ími és minden egyes saját nyilatkozatot
cégszerűen alá kell irnia az adott gazdasági szereplő cégtregyzésre jogosult vezetójének. Az aján|at,
mint jognyi|atkozat abban az esetben fogadható el joghatályosnak, ha az a cégegyzésre jogosult
személy(ek)től ered, a céga|áírási nyilatkozatnak megfelelő fotmában, illetve az általa(uk)
kifejezetten e célra meghatalmazott szemé|y írja aIá.
Az a|áirási mód, és jogosultság ellenőrzése érdekében _ amennyiben az a részvételi szakaszban
benvú,itott módtól eltér az a.iánlatban _ csatolni ke|| az adott gazdasági szereplő cégkivonata szerint
cégjegyzésre jogosult _ jelen aján|atot a|áfuő _ hiteles céga|áírási nyt|atkozatának (közje gyzői a|áirás-
hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ügyvéd á|ta| ellenjegyzett aláírás-mintájának a|áirási
címpéldányának eredeti vagy másolati példányát. Amennyiben nem cégjegyzésre jogosult
személy(ek), hanem az á|ta|a(uk) kifejezetten e célra felhata|mazott személy ir a|á a gazdasági
szereplő nevében és képviseletében az ajánlat megtétele Sofán, ugy az ő képviseloi minőségét _ az őt
meghatalmaző cégegyzésre jogosult vezető(k) hiteles céga|áirási nyilatkozatán (közjegyzői a|áirás-
hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ügyvéd által ellenje gyzett aláírás-mintájun ttú - közokiratba,
vagy teljes bizonyítő erejű magánokiratba foglalt' a meghata|maző és a meghata|mazott a|áírás-
mintáját és a meghata|mazáslarta|mét' is magába foglaló, irattal köteles igazo|ni az aján|atban.
A csomagolásonaz alábbi adatoknak szerepelnie kel|: ,,Ajánlat.. Gépjármű szóllítós az ALD)LDVÍZ
Zrt. részére. Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel/,' Amennyiben a csomagolás
vagy annak fe|iratozásanem az előírtak szerint történik, azonban a Kbt. szabá|yainak megfelel, úgy
az nem eredményezi az qán|at érvény.telenségét, azonban az aján|attevő kockázata, ha aján|atát
elirányítják, Vagy nem kerül az ajánlatok bontásának időpontjában felbontásra.

2,2 Az ajánlLatok benyújtásának határideje és helye
Az aján|atot az aján|attételi felhívásban megjelölt időpontig az ott megadott helyre kell személyesen
(ajánlattevő képviselője, Vagy az á|ta|a megbízott, vagy pl. futárszo|gálat igénybevételével), vagy
postai úton benyújtani' Az a1án|atot az aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak,
ha annak kézhezvétele, a beadás helyeként megjelölt hivatalos helyiségben, az aján|attételi határidő
|ejárata előtt me gtörténik.

Amennyiben ajánlattevő az aján|atát postai úton, vagy kézbesítő útján nyújtj a be, az ezze| járő
kockazatot az aján|attevő saját maga viseli, mint példáu| az aján|at elvesztése, megsérülése,
|ezárásának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége, stb.

Postai - kézbesítői _ úton feladott ajánlatot az a1án|atkérő csak akkor tekinti határidon belül
megérkezettnek, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő |ejártáigoly módon sor kertil, hogy
az aján|atkéro hivatalos postázási rendje szerint az a bontás helyszíneként megjelölt hivatali
helyiségbe eljut.

re a Jog



2.3 Az ajánlztok módosítása és visszavonása AAz aján|attételi határi dő |ejárta e|őtt az aján|attevő a korábban benyújtott aján|atátmódosítha6:visszavonhatja, amennyiben az aján|atkérő a módosításról vagy .,iss'a',onáfiru#i;j'jfiffi
aján|attéte|ihatáridő |ejártáig. 

,.rJ '.u'!*Yvrrq

számítási2.4 Elkésett ajánlatok e|ernei
Az aján|atkérő által-kikötött, az aján|attételi felhívásban rögzített batárid,ő
helyszíneként megjelö]t hivatalos helyiségbe _beérkező bármely aján|atot az
$ (1) bekezdés a) pontja a|apjánérvénytelónnek minősíti.

Iejárta utiín - a]

aján|atkérő, aÍJ'
(Kbt.68:

3.

3.1

Az ajánlatok felbontása és órtékelóse

Az aján|atok felb ontása
ósAz aján|atkérő az ajánlatokat az aján|attételi felhívásban mega d,ott aján|attételi határidőidőpontjában bontja fe|, az ott megadott címen.

Az aján|atok bontásiínál a Kbt. 62. $ (2) bekezdés rendelkezése értelmében
aján|atkérő, az ajánlattevők' az á|ta|uk meghívott személyek, valamint _ a

képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 62. $ (3)-(4) bekezdései szerint jar el. Nyilvl
!:zr^rlT:?::::\n;u,ét, székhelyét' va]aminiaz &it 

"főbb, 
sz.ímszerűsítliet ő adatokat,az értéke|ésszempont (részszempontok) a|apján értékelésre kerülnek, illetve a rendefedezetet.

részt Továbbl

Ha az aján|atok bontásán egy - ott jelen lévő,
aján|at ismertetését követően azonna| lehetővé
bekezdése szerinti iratba (felolvasólap).

Kbt. 62, $ (2) bekezdés szerinti -

kell tenni, hogy betekinthessen
személy

a Kbt.

megfelelést,
feltételek teli

szátmára
ta|á|

A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetésé ró| az qán|atkéríS j
készít, amelyet a bontástól számítottöt napon belül megki|d, azösszes ajáníattwőnek.
3.2 Az ajánlatok értékelése
Az értéke|és menete a következő:

a) EIső fázis

Ervén}zessé g vizs gálata
Az érvényesség vizsgálatrín belül az ajánlatkérő megvizsgálja akizárőokoknak
a. beérkezett ajánlatok tartalmi és fórmai megfele-lős e{et' n, akalmassági
aj án|atkér ő a r é szv ételi s zakaszb an v izs gá|ta.

Az ajánlatok e|bírá|ása során aZ aján|atkérő köteles az összes aján|attevőfeltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokbanegyértelmű kijelentések, nyilatkozatok tarta|mának tiszténása érdekében azfelvilágosítást kémi (Kbt. 67. $ (1) bekezdés).
Ajánlatkérő _ tekintettel a Kbt. 67. $ (5) bekezdésében foglaltakra _ rögziti, hogy az első

:::iJ"'::':::ir:j::}::::: ?!!?,.y 
iianataankoráb!11em szereplő gaidaságiszereplő belesetén arurak tekintetében újabb hiánypótlást nem rendel el, arra nem ad lehetőséset.

aJa
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A hiánypótlás, felvilágosítás kérés során az aján|atkérő a Kbt. 67. $ (2)-(9) bekezdései szerint jár e|,

Számszaki hiba kezelése

Ha az ajánlatkérő az aján|atban a Kbt. 63. $ (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható
számítási hibát észlel, annak javítását az aján|atkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya
elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az a|apadatokat) alapul véve számítja ki az összesített
ellenértéket vagy más - az aján|atban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba
javításáról az összes ajánlattevot egyidejűleg' közvetlenül' írásban, haladéktalanul táiékoztatni kell
(Kbt.68. $).

A közbeszerzési (Döntobizottsági) gyakorlat a|apján azonban ebben a körben kizárő|ag azok ahibák
kerülhetnek j avításra, amelyek hibás matematikai műveletekből (összeadási, szorzási hibák) erednek'
és nyilvánvalóan szembeötlők. Nem kerülhetnek javításra e körben a kiírással ellentétes, vagy
hiányos árképzésre visszavezethető hibák, hiányosságok, az qán|atkérő nem képezhet ,,új,,
árelemeket, nem pótolhat aján|attételi hiányosságokat' nem javíthat hibás számÍtási módokat.
Továbbá az aján|atkérő nem köteles átszámolni a teljes aján|atot, javítási kötelezettsége a
nyilvánvaló, szembeötlő számítási hibák javítására terjed ki.
Ineális elemek vizseálata
Azfián|atkérő az éfiékelés szempontjából lényeges aján|ati elemek l.rLrta|mát.mega|apozó adatokat,
valamint indokolást köteles írásban kérni és er:ről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban
értesíteni, ha az aján|at a megkötni kívánt szerződés tárgyára figyelemme| arányta|anul alacsony árat
tarta|maz bármely olyan, az e||enszo|gáltatásra vonatkozó összeg tekintetében' amely a Kbt. 7l. $
szerint önállóan értékelésre kerül (Kbt. 69. $ (1) bekezdés). Az ajántatkérő a vizsgálat, és az aján|at e
tekintetben történő értékelése során a Kbt. 69. $ (2)-(8) bekezdés szerint jár el.
Haazaján|atnakaz értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy
tulzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan arán7,t'alannak ér"tékelt
kötelezettségvállalást tarta|maz, az aján|atkérő az érintett ajánlati elemre vonatkozó adatokat'
valamint indokolást köteles írásban kérni. Az qánlatkérő a vizsgá|at, és az aján|at e tekintetben
történő értékelése során a Kbt. 70' $ (2)-(3) bekezdés szerint jár el.

b) Második fázis
Csak a kizáró okokkal kapcsolatos követelményeknek megfelelő, pénzügyile g-gazdaság1|ag
műszakilag- szakmail ag alkalmas aj ánlattevők érvénye s aj án|ata kerül értéke l é sre.
Ajánlatkérő az étvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott birá|ati szempont,
összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja a|ap1án értékeli valamennyi részaján|atesetén:

aután_"il
latkérő, a K{

atáridő

részt
kozbesze
'tározotL

Nyilv
latokat, a
rdelk

i

t"jutl

I

zemély k
Kbr. 60.

atk

felhív
banaK
megha

elést, to
k teljes

ES

Részszempontok Súlyszám

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 80

2. Kumulált korrigált szállítási határidő [|(db*nap*korrekciós tényező)] 20

nara
áIható,
énIatí

z első
llő bev

A módszer meghatározása:
aKözbeszerzési Hatóság z\Iz,június 1-jén kelt 1l<É zotz, évi 61 ' számban megjelent) útmutatója
alapján meghatározott, képlet szerinti relatív módszer, fordított arányosítás; a ponthatár alsó határa I
pont, felső határa 100 pont.
Az elbírálás a|apja (részteljesítésenként) az összes (a részteljesítésben érintett) kategória szerinti
valamennyi szállítandó gépjárműre, forintban megadott összesen nettó ajánlati ár.
Az összesen nettó ajánlati ár összege minélkisebb, annál kedvezóbb aiánlatkérő számára.
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Az adható pontszám: l-100 pont. A legalacsonyabb összesen nettó aján|atiár, mint legkeAÉrr.-rsmgmegajánlás kapja a 100 pontót, a legmagasabb összesen nettó ajániatiár a legkedvezőbbht14leodtluqiarányosan kevesebbet, de legalább 1 .pontot kap. A köztes ajánlati elemek a legkedvelegkedvezőtlenebb megaj ánlás-ok által kij elölt egyenesre illeszkednek.

I.1

1,2

I.3

A legalacsonyabb aján|atielem (E*;,') kapja a legmagasabb pontsz ámot, azaz3 Pn.,u* : 100

A legmagasabb a.jánlati elem (E.u*) a legalacso nyabbhozképest arányosan kevesebb, clegalább egy pontot kap, azaz
:) Pmin : [max(l ] {(Pr**En,in) / E*u"})]

A köztes a1án|ati elem (E16'1) pontszáma a legjobb és a legross zabb ajánlati elem általkij elölt egyenesre 1|leszkedik azaz.
e Pro,t : [{(E.u, - Er*,) 

,* 
(P,nu, - [max(1; {(pn,u**E,nin) / Eru"1)])} i (E... _ E.in)] ++ [max(l; {(Pru"xE,nin) / En,u,})]

I.l A leg

3Po

A leE

legal
3Po

T,2

I.3 A kö:

kijelt
+Pr

Osszesítés:

Részteljesíté
tartozó súly
súlyozott öst

4. Lz et

4.1 Ered

Az ajanlatk
szerint írásb

összegezést
követően ha

A Kbt. értelt

5. Szer
Az ajánlatkt
nyertes ajiín
vállalt kötelr

A szerzodés

6. Aza,

6.1 Azq
o Az aján

tartalmi
o Ajanlatl

dokumt
vonatkc

o Az aján

dokumt
o A nyila

2. Kumulált ko
A módszer meqhatározása:

táridő b*n *k

aKozbeszerzési Hatóság 2}l2.június l-jén kelt (KÉ 2|12.évi 61 , számbanmegjelent) útna|apján meghatározott, képlet szérinti relátív módszer, ro,ai.ou arányosítás; a ponthatár a'só lpont, felső határa l00 pont.
Az elbírálás alapja (részteljesítésenként) a kumulált korrigált szá1lítási határidő, ankövetkezőképpen kerül megh aiározásra:. az adott részteljesítésben szá11ítand,ó..minden egyes gépjárműre külön-külön meg kenaptári napban a szerződéskötés napjához képesií aniti)anitasi rratririaőt, amelyeto aiánlatkérő konigál a preferált szállítási időintervallumokhoz rendelt szorzoszin(tekintettel arra, hogy a. gépjárműveket _ u'ok...ndeltetésének és Íblhasználási crmegfelelően _ ajánlatkérő aiápfeladata euataJnat biztonsága e.o.teuen sürgősen üáI|ítani szükséges), a követke z8.\ szer1n1' ;;ü;;űvenként Á"guJott., zál1ítási napokinap kcizött 0,2-es,31-60 nap között 0's-es,-ol-90 nap között 0'-8-as, 9l-l50 nap közószorzőval korrigáltan vesszük figyelembe , majdo a darabonként korrigált, napban számíton' szá]lítási lratáridőt a teljes, a részte1jes1érintett mennyiségre összeadj uk (kumulált k"'iai; szállítási határidő).

Ajánlatkérő számára a 
'kumulá-lt 

konigált szá]lításjhatáridő minél alacsonyabb, annál kedvezilegalacsonyabb kumu]ált konigár s]alitasi határid'ől, mint tegtedv ezőbb megajánlás kapjapontot' a legmagasabb kumulált korrigált szá|Iítási tratáriao a-tegteave)aiino,képest 
ariálkevesebbet, de legalább 1 pontot kap. Á köztes ajánlati .i...r. a legkedvezőbb és legkedvezőímegajánlások által kijelölt .gy"n".." illeszkejnek. A naptári napban , szerződéskötés na1mérten megadott szállítási haiáridőt egész számban kell megadni, amelynek értéke mininmaximum l50 lehet.. Négy napnál kevesebb, uugy.'rso napnál több vállalása az iérvénytelenségét j elenti.
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mint legkedr
dvezőbbhözl
t legkedvezó

:zal egyenétl

evesebb, de

- azzal

I.l

1.2

A legalacsonyabb ajánlati elem (E.1n) kapja a legmagasabb pontsz ámot, azaz
9 Pru*: 100

A legmagasabb ajánlati elem (E.u*) a legalacsonyabbhoz képest arányosan kevesebb, de
legalább egy pontot kap, azaz
e P'in : [max(li {(P''u"*Erin) / E.u*})]

A köztes aján|ati elem (Ep6,1) pontszáma a legjobb és a legross zabb aján|ati elem által
kij el ölt e gyene sre i||e szke d1k azaz,
)Ptort: [{(E.u^-Er.ti,t) * (P.u*- [max(1] {(P.u**E.i")/Er*})])} i (E'ur-En,in)] r

+ [max(1] {(P.u**Erin) / E,,,u"})]

osszesítés:

Részteljesítésenként külön-külön az értékeléskor elért pontszámok az adotÍ. birátati
tarÍoző súlyszámmal való szorzás után aján|attevőnként kerülnek összegezésre.
súlyozott összpontszámot elérő ajánlattevő |esz azadott részaián|atnyertese.

I.3

em által

lmin)J + részszemponthoz
A legmagasabb

súlvszón

lent) útmutr
ár alsó hatl

.idő, 
ame]

meg kellf
lyet
xzószám{
Élási célj|
gősen üze|
L napokatf
p között|

I

ó.l

a

lzteljesíté|

I

ledvezőb{
kapja af
st arány{
lvezőtlerl|
és napjá|
minimu{
az alt

I

I

4. Az eredmény kihirdetése

4.1 Eredményhirdetés
Az ajánlatkérő az aján|atok elbírálásának befejezésekor külön jogszabá|yban meghat ározott minta
szerint írásbeli összegezést koteles készíteni az qán|atokról, mely ajánlátkéro döntését tarta|mazó
összegezést minden ajánlattevőnek megküld (Kbt. 77. s Q)-(5) betezdés) (a tárgy a|ás 1ezárását
követően haladéktalanul).

A Kbt. értelmében aze|járás eredménytelen, ha Kbt.76. $ (l) bekezdés szerinti körülmény áll be'
5. Szerződéskötés

Az aián|atkérő az eredményhirdetést, illetve az e|óírt moratórium lejártft követoen, a szerződést a
nyertes ajánlattevovel írásban megköti. A szerződés hatálya kiterjed kotelező jelleggel az aján|atban
vállalt kötelezettségek teljesítéSében együttműködő partneiekre és alvállalkozókra is.
A szerződéskötésre vonatkozó szabályokat a Kbt. |24. s tatta|mazza.

ó. Az ajínlat ktite|ező felépítése, tartalma

Az aján|at iisszeállításakor a következőket kelt figyelembe venni:
Az aián|attevőnek az ajánlati felhívásban, illetőleg az aján|ati dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ujáilutatelkészítenie és benyújtania;
Ajánlatkérő iratjegyzéket és nyilatkozatmintákat bocsátott ajánlattevők rendelkezésére jelen
dokumentáció 5. fejezetében az aján|at részeként benyújtandó igazolásokra és nyilatkozatokra
vonatkozóan;

Az aján|attevők az ajánlat elkészítése és összeállítása során lehetoség szerint alka|mazzák a
dokumentációban rendelkezésre bocsátott mintákat.
A nyi latkozatok val ó ságtartalmáért az aj ánlattevő fel el :
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6.2

Az qán|attevőnek cégszerűen aláírt nytlatkozatban nyilatkozni kell, hogy a részvételi
|ezárását követően következett-e be helyzetében vá|tozás a részvéÍeli jelentk

beadottakhoz képest - a kizárő okok tekintetében, illetve az ajánlattevő, alvállalkozó1
alkalmassága igazo|ásában részt vevő gazdasági szereplő továbbra sem tartozik a rd

felhívásban meghatározoÍt kizárő okok hatálya a|á. Amennyiben helyzetében vá|tozás
illetve a részvételi szakaszban benyújtott igazolásának előírtak szerinti érvényest
aján|attéte|i határidőig |ejár, az adott igazolást, nyilatkozatot, dokumentumot ismételtel
nyújtania;
Az a1án|attevőnek módja van ajánlata egyes elemeit' az ijz|eti titokra való hivatl
elkülönítetten benyújtani, és azt az aján|atkéró köteles titokban tartani. Ugyanal
aján|attevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint
olyan ténynek. információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt:
nyilvánosságrahozatalát, amely a bírálati szempont a|apján értékelésre kerül' Nem korlá
illetőleg nem tiltható meg üzleti titokÍa hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatl
amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozd
törvényben meghatározott adatszo|gá|tatási és tájékoztatási kötelezettség a|á es

ajánlattevőnek az aftn|atában az Íjz|eti titokra vonatkozóan külön nvilatkozatban nvila

kell;
Az aján|atnak tartalmazni kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az

felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint akért ellenszolgá
vonatkozóan (Kbt.60. $ (3) bekezdés).
Ahol az ajánlatkérő a Kbt-re hivatkozva igazo|ás benyújtását írja elő, az igazo|ás e

másolatban is benyújtható (Kbt. 36. $ (3) bekezdés).

Kereskedelmi, szakmai ajánlat

A) A benyújtandó kereskedelmi, szakmai ajánlat részei:
o Felolvasó lap
. ,,Ajánlati elemek részletezése'' excel file lapjai szerinti nyilatkozatok
. Nyilatkozat a műszaki megfelelőségrol
o Tételes nyilatkozat a műszaki megfeleloségrol
. Benyújtandótermékleírások

B) A benyújtandó kereskedelmi, szakmai ajánlattal szembeni elvárások:

o Az ajánlattevőnek az elbírálás alá eső aján|ati elemeket a birá|atnál leírtak szeri

megadnia. A felolvasólapon az eLbírá|ás alá eső (az ,,aján|atok ér1ékelése'' fejezetben
szerinti számítással összegezett) összesített adatokat kell feltüntetni, amelyek az ajr

bontása során ismertetésre és jegyzőkönyvezésre kerülnek. Az ajánlatkérő á

dokumentáció mellékleteként ,,Ajánlati elemek részletezése'' excel file megfelelő kitö]

ke|| az ajánlattevőnek az aján|ata elemi értékeit megadnia. Az itt megadott ajánlati ele

természetszerűleg az aján|at részévé és szerződéses feltétellé válnak' A hivatkozott ex

képletei (sötétszürkére, illetve sárgára szinezelt cellái) védett cellák, ezek Íblülírás

lehetséges, és tilos is' Az ajánlattevő vállalását a vörössel jelölt cellákban kell mega

sárgával jelölt cellák értékei azonosak a felolvasólapon feltüntetendő megfelelő, ösv

birá|at a}á vont aján|ati elemekkel.
o Az ajánlattétel során külön nyilatkozatban, kategóriánként meg kell adni a mega

gépjármű egységárakat (forintban) és a megajánlott termék gyártmányát, típusát, anr

(mint elen

teljesítés,
feltételek s

o Ajanlattev
leírást kel
ajánlatkér(

o Ajanlattev
meghatáro

o Ajanlattev
ajÍtnl'atána
melléklett
követelm(
ajánlattev.
megajank
beillesztél
megfelelő

Az órképzésénéI,
o Ajanla

megbi:
képes
mellet

o Ajanlt
komPt
megvl

o Azaj
tartalr

o Avé
össze.
kozé
kötek
felsol

- fcrt
- töt

- rel

- ig,

Az ajánlattevő
specifikációniíl

Érvé:nytelen az

szereplők előz(

hatálya alatt (i

alkalmassági,
dokumentációl
a Kbt. 67. $ sz
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(mint elemi aján|ati értékekre) az aján|attevő kötöttsége beáll, és amely a szerződéses
teljesítés, elszámolás a|ap1áu| szo|gá|, a felhívásban, illetve a dokumentációban rögzitet'
feltételek szerint.
Ajánlattevőnek ajánlatában va|amennyi á|ta|a megajánlott gépjárműre vonatkozóan olyan
leírást kell csatolnia' amelyből minden egyes, az adott termékkel szemben támasztott
ajánlatkérői elvárás teljesülése egyértelműen és maradéktalanul megállapítható.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a megajánlott gépjárműveknek a műszaki specifikációban
meghatározott követelményeknek való megfelelőségéről (7. melléklet szerint)'
Ajanlattevőnek jelölnie kell, hogy az adott ajén|ati elemek részletes a|átámasztása/bemutatása
aján|atának mely oldalán talá|hatő _ a 9. melléklet szerint. Ajánlattevő a megfelelőséget e
mellékletben is alátámaszthatja nyl|atkozatával, és _ ahol ez érte|mezhető - az e|őirt
követelmény, paraméter konkrét értékének, leírásának megadásával. (Javasoljuk' hogy
a$n|attevó az aján|atkéró |eirását ismételje meg' a leírás adekvát átfogalmazásáva|: a
megajánlott gépjármű jellemzőinek megfelelő konkrét adatok és leírás megfelelő
beillesztésével! Más megoldás is elfogadható, azonban az ajánlatból összességében a
megfelelőségnek tételesen alátámasztottan, teljeskörűen ki kell derülnie!)

Az órképzésénél a következő szempontokat ktilanisenfig,lelembe kell venni:
. Ajánlattevőnek - saját szakmai kompetenciája és vizsgá|ata a|apján - kötelessége

megbizonyosodni aján|atának benyújtásáig arrő|, hogy ajánlatának nyertessége esetén
képes a feladat teljes körű megvalósítására a megkötött szerződésben szereplő feltételek
mellett.

o Ajánlattevő' aján|ata benyújtásával, elismeri, hogy a dokumentációt szakmai
kompetenciája birtokában megvizsgálta és a benne megfogalmazott feladatokat
me gvaló sításra alkalmasnak ta|á|ta.

o Az ajánlatban megajánlott árak az adott tevékenység teljes körű elvégzését kell' hogy
tartaImazzék. a kap c s o l ó dó tevékeny s é gekke l e gyütt.

o A vételár semmilyen jogcímen nem emelhető és tarta|maznia kell a beszerzéssel
összeffiggő valamennyi költséget, vámot forgalomba helyezéssel kapcsolatos a kivételek
kÓzé nem sorolt fizetési kötelezettséget. A Vevőt terheli aZ adó, illeték fizetési
kötelezettség, a, kötelezó biztositás, valamint a forgalombahe|yezéssel kapcsolatos alább
felsorolt fi zetési kötelezettségek :

- forgalmi engedély,
- törzskönyv,
- rendszám,
- igazo|ő matrica kiváltásának díja).

Az ajánlattevőnek a kereskedelmi és szakmai aján|atát elsősorban a birá|ati módszemél, és a
specifi káción á| |eírta|<r a fi gyelemmel kell elké szítenie.

Érvénytelen az ajtÍnlat, ha nem tarta|mazza a közbeszerzést e|járásban részt venni kívánó gazdasági
szereplők elozoek szerint e|óirtigazolásait, illetve ha nem igazo|t, hogy nem állnak akizárő feltételek
hatáIya alatt (illetve, ha az alatt állnak), vagY, ha nem felelnek meg a felhívásban meghatározott
alkalmassági, érvényességi feltételeknek, vaEY, ha az aján|at nem felel meg a felhívásban,
dokumentációban előírt érvényességi kritériumoknak (Kbt.74. $). Az érvénytelenség megállapítására
aKbt.67 ' $ szerinti eljárási lépések a|ka|mazásával, illetve azt követően kerül sor'

út, amel
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7. Szerződésesfeltételeknszerződéstervezetek
Az eLj ér ás eredményeként

. az 1. résáeljesítésben nyertes aján,7attevóvel ajánlatkérő az osszes gépjármríre egy
szerződést köt;

. az ajánlatkérő (lízingbevevő) a 2, részte|1esítésben nyertes ajánlattevővel
ftnanszíroző pénzintézette| (Vevő) gépjárművenként adásvételi szerződést
darabonkénti szeruődéskötés indoka a finanszítozási konstrukció által előírt jogi
adódik.

o 2. részteljesítésben az Aján|atkéró (Lízingbe vevő) a ftnansziroző pénzintézette|
adó) gépjárművenként zárt végu, pénzügyi |izingszerződést köt' mely szerződés
jelendokumentáciőhoztájékoztatásulazAjánlatkérőcsatolja..

A fent említett szerződés-tervezeteket a dokumentáció _ külön mellékletként_tartalmazza.
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3. fejezet A beszerzés tárgyának részletes ismertetése (közbeszerzési műszaki
leírás)

Külön mellékletként csatolva _ részteliesítésenként



4.Íejezet szerződés.tervezetek

1 . résáelj esítésre vonatkozóan: adásvételi szerző dés
2. részte|jesítésre vonatkozóan: adásvételi szerződés és pénzügyi lízingszerződés
külön mellékletben.



5. fejezet Az aján|atok javasolt tartalmi elemei és mellékletei

Külön mellékletként csatolva - részteli esítésenként



EREDETI rnr'o'íirrrt

Aján|attételi címlap

Gépjármíí beszerz és azALFo LDuIz zrt.részére
1. részteljesítésre

Ajmtlattevő cég neve: Meszlényi-Autó Kft.

.íónlattevő cég székhelye: 5600 Békéscsaba, Almtískerti Ipari Park 2.

Áj anlattevő cé, ad|iósztÍma : 1 $a626 t -2-04

: 04_09_00 4?26

Céqiegyzésre joqosult személy: Meszlényi György Zoltán



Tartalomj egzék

Inforrnríciós adatlap

Felolvasólap

Nyilatkozat ak.lzárő okok fenn állására vonatkozóan

Nyilatkozat iizleti titokra vonatkozóan

Nyilatkozat a szerződéses feltótelek elfogadásáril

Nllatkoza1 a müszaki megfelelőségről

Ajánlati elemek Észletezése: személygépjármüvek ajánlati ár

Ajránlati elemek rószletezése: személygépjárművek kumulált konigált
sállítrisi hat^íridö:

Tételes nyilatkozat a müszaki megfelelőségről

Termékleínísok

Mellékletek:
1.sz. melléHet: Együttes adóigazolás (l oldal)

2.sz. melléklet: ár. és felszereltsósi list[k' müszaki adaüok (.....oldal)
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Információs adatlapl

Békéscsaba, 20|4. év március hó 06. nao

-^* s.ry$Z{-ENyl.ÁUTos$00 Bókásc$e_ba, Aímáskgrt ,p ai Park 2
To|./Fax; 66/5í9.200

ÁdógEám; 1 1 906?6'-2-04
Cg.: 04-09-004726

cégszerü aiáírása

Meszlényi.Autó Kft

5600 Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 2

5600 Békéscsab4 Almaskerti Ipari Park 2

06-66-s19-200
06-66-519-210

Y ezető tisztsógviselő neve :

Címe:
Telefonszi{ma:
Fax.szíma:
E-mail:

Meszlényi György Zo|tán
5600 Békéscsab4 Á'paa sor 102
06-66-st9-222
06-66-s19-210

.mesz I enyi (d.meszl en viauto.hu
Kapcsolattartásra kijelolt személy:

Neve:
Címs:
Telefonszárna:
Fax*száma:
E-mail:

Meszlényi György Zoltán
5600 Békéscsaba, Áípad sor 102
06-66-519-222
a6-66-5t9-210

ll90626I-2-04

' Aiánlattevö és közös ajarrlattevők részéról külön' kÍilön ki kelt tö|teni.



Felolvasólap

Tárryl ,,Gépjármű szállítós az ÁLDoLDrrÍz zrt. részére'' tárgni kijzbeszerzési eljárás

Ajánlattevő neve: Meszlerryi-Autó kft
AjiÍnlattevő címe: 5600 Békéscsab4 Almáskerti Ipari Park 2.

Tiszte|t Ajánlatkérő!

Alulírott Meszlényi György Zo\tán (cépviselő ,,,,s, mint a(z) Meszlényi-Autó I<*. (ajl

megnevezése') ajÍmla1tevő cég|egyzésre jogosult képviselóje kijelentem, hogy megismerve at

felhívas feltételeit, az ajánlati dokumentacióq és a szerződé's tervezetet, folajánljuk a h

megvalósításáú, az atábbi feltételekkel :

Kijelentjíik, hogy ajánlatunk a megismert aJánlati felhívás, ajfuIaÍi dokumentáció, valamint
esetben - az írásban feltett kérdések és válaszok feltételeinek megfelelően késztilt, és

valamint a mellékelt szerződéses feltételeket maradéktalanul elfogadjuk és nyertességtink t
szerzódést megkötjtik, a munká1ajánlatunkban foglaltak szerint elvégezztik.

Elfogadjuk, hogy jelen ajránlatunk az ajánlaIi felhívas szerinti ajránlati kötöttség időtartal
kötel€z minket, azaz aZ ajánlattételi hataridő lejártát követő 30 napig tartjuk érvényben.
Tudomásu] vessztik, hogy Önök az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó (érvél

alkalmas) ajánlattevő ajránlatát kívánjrík kiválasztani.

Békéscsab4 20|4. év március hó 06. nap

MT$ZLHNYI.AUTO
5600 Békóscsaba, Almáskerti ipari Park]

Tsl./Fsx: 66/51 9-200
Adószám: 1 1 90s261 -2.04

Cg.: 04-09-004726

" Közös ajánlattétel esctóben a konzorciumi megállapodás szcrinti képviseletijoggzl szinkronban.
- Közös ajánlanétel ssetóbea valaÍnenrryi ajánlattevő nevé! fel kcll tiintetni.
a Az,,ajánlati e|emek részletezése'' excel Íile megfelelő cellájával megadott értékkel azonosarl
"A Vállalkozási díj tarta|m".ze a szerződésszerű te|jesÍésből adódó valamerrnyi köliségg:,
ó Az ,,ajánlati elemek részletezése'' excel file megfelelő cellájávai megadoft órtékkel azonosan'

Tárry: ,'Gépjan

Alulírott Meszlr
megnevezése') 4

hogy"

tr

x

cegiinkkr
alkalmat
jelentker
felhívas]
ideje az

cegtinkl
alkalma
jelentke
felhívfu
atábbial

NAV E

Békéscsaba" 2

Mcgiegrzls:
. Mcgfeleló részJet

' KözÖs ajfu|attác
2 KtzÖs ajánlarác
AVállalkoási díjtt

4

1. részteljesítésben

kumulá]t konisált szá]lítrísí hataridő

vL"__
cégslenÍ a|áírása



zljárás
Nyi|atkozat a kizáró okokróI

Tárgy: ,,Gépjármű száItítos az ÁLDtLDrÍz zrt. részére,, tárgni kjzbeszerzési etjúrós

ó Kfl (aja| AlulÍrott Y.,*tlt Gycirgy ZoltÁn (répviselő ,,,,,1, mint a(z) Meszlényi-euto rn @i,intauevő
,ismerve ae a| megnevezése) ajiínlattevő cngsegyzésre jogosult képviselője biintetőjogi feleiősségem fudalában
inljuk a besi

nyitatkozom,

)n.

Vő(

-.-*-------
-----*----J

valamint,
szüIt, és
sségiink

időtartama

#
áírása

UTO
iipari Park 2

ü0

2-04

hogy*

! cegtinkkel illetve a részvételi jelentkezésiinkben megjelölt alváÍla]kozóinkkal,
alkalmasságunk igazolásában részt vevő gazdasfui szereplővel _ szemben, a részvételi
jelentkezésben igazoltakkal egyezően, az ajr{nlattetel id}podában sem állnak fenn a
felhívrísban meglelölt ktzarő feltételek. Kijelentjiik, hogy a benyuiiott igazolasok érvényességi
ideje az ajárlattételi határidő lejrártáig nem járt le.

K cégiinkkel illetve a részvéteii jelentkezésiinkben megjelölt a1vállalkozóix}fral,
alkalmasságunk igazolásában részt vevő gazdasrági szereplőve| _ szemben' a részvételi
jelentkezésben igazoltakkal egyezÁen, az ajánlattéte| id&pontjábalr sem állnak fenn a
felhívásban megjelölt ku?ÁÍó fe]tételek. Kijelentjuk, hogy a.beffitott igazolások kozti1 az
atábbiak érvényességi ideje az ajárllxtételi hatariáő |qáfftatg|ejar,.eiertcsfio1tan benyrrjtjú:

NAV Egytittes Adóigazolás

Békéscsaba, 2014, év miírcius hó 06. nap

as&

5s00 Békésmeba, A|máskerti ipari Parx ?
Tsl./Fax: 66/51 9-200

AdóEzám; 11906261.2.04
Üg': 04.09.004726I Megfeleló rész jelölendő

I vr-,^ -:!^r--r.-r -. , t,. 
KözÖs ajánlattétel esetében valamennyi ajr{rnlaÍtevÖ nevét fe| kell tünteÍ'i.. KrzÖs ajánlattétel esetéberr a konzorciumi megállapodrás szcrinti képviseleti joggal szinkronban'

Á Vállalkozási díj tartalmazza a verzódésszerü te[iesite.tot adódó vaümennyi lco,tleget 1küionÖsen a kiegyenl{tő energia rirát, a mérlegkörí Íágdíjat és



Nyilatkozat az íiz|eti titokról

Tárgy: ,,Gépjórmű szóIlítás az ALDoLnrrÍz Zrt. részére,' tárgil közbeszerzési etjórtÍs
!:'' i

Alulírott Meszlényi Gyiirgy ZnltÍÁr- (trepviselő neve2), mint a(z) Meszlényi-Autó K{t (ajd

megnevezése,) ajőriattevő cngegyzésre jogosult képviselője biintetojogi felelősségem tudatal

nyilatkozom,

hogyazáltalunkbenyújtottajáriatiizletititkot3

n tarta|maz,amelyneknyilvánosságrahozatalá1megtiltom.
X nem tarLalmaz.

Amennyiben az ajánlat iieleti titkot tarta|maz, t|gy az iu)eti titkot
ellnilönített módon, az aján7at kiilön mellékletekónt csatoljuk. (Kbt.

Békéscsaba,20|4, év március hó 06. nap

tarta|maző iratokat ajr{nla1

80. l) bekezdése)

Mtsr'cLtsNYl.ÁLJTÜ
5600 Békéscsal)a, Alrnáskeni lpari PaÍk ?

Tst.lFax: 66/Et9-200
AdTszám; 1.l906261.2.04

n" 
"o,fr$NtÍ*áat?4s13B -ega rapd

Megiegzés:
: közrs ajá,rrlattétel esetén valamennyi kozos ajárr|attevö neve
' közös qjánlattétel eselében valamennyi ajánlartevő képviselőjének alá kell ímia, kivéve,

rcndelkezik.3 mcgfelell5részjeltlendl

Tár5r: ,,Gépju

Alulírott Meszl
megnevezése, ) t

hogy az ajránlatl

vonatkozó szefi

Békéscsaba" 20

Megjeryzés:t Közös ajánlattt

' KözÖs ajánlattlAz qjánlanevő nem ti|thatja meg nevónelq cÍmének (szdírhelyének, lakóhelyének), valamint olyan tánynek, információnak, megoldásnak vag
továbbiakban egytttt: adat) a nyilvárrrossígra hozaralá! ar:ely a 71" $ szerinti értékelési srcmpont alapjan értékelésre kertil, de az ezek alapjáulr
(3) bekezdés hatálya alá aem tartozó - részinformációk' a|apadaJok (így különosen az árazoü krlbégvetes) nyilvánosságra hozata|át mcgiiitlraj
Nem korlátoáató" vagy nein tilthato meg iizleti tiÍokra hivatkoással olyan adst nyilvrrosságra' hozatal4 amely a közirdeHi adatok nyilvrínm
közéÍdokből nyilvános sdetra vonarkoá, kiilon tiirvényierr megbat&ozoü adatszotgrárltatrási és tájékoztatási kotelezettség alá esik' A közbeszur
alapjan megkötött szerzödés cngedményezést kizáró rendelkezése r:em minősül iizleti titoknak

Azudeti titkot képező dokumentumokat az ajánlat végén, fo|yarnatos szálrrozfusa|' de elkülönithetÍí módon kéri az ajárrlatkérő benyujtani'



-

eaórás

kat ajrínJ
lése)

tJTÜ
lpaüPark ?

l0
2.04

üdásnak vag;l
zck alapjául s
átmc$il&atja

yujtani.

Nyilatkozat a szeruődéses feltételek elfogadásárót

Tárgy: ,,Gépjórmű szállítás az ÁLDtLDtlÍz zrt. részére,, tárgú lu)zbeszerzési eljórás

Alulírott 
Y.,',d=ry 9'",,.*l ?"|q (repviselő neve2s, mint a(z) Meszlényi-Autó Kft (ajánlattev,,ő

megnevezése,) ajánlattevő cégjegyzésre jogosutt képvíselője btintetőjogi feleiősségem tudatabar

lyilatkozorn,
hogy az ajrínlatkérő á\ta| azajánlati dokumentrícióhoz csatolt, az ajánlatunkkal érintett részteljesítésre
vonatkozó szerződéses feltételek elfogadrísíval tettük meg feíolv*ótupo,, szereplő ajiánlatunkat.

Békéscsaba' 20Í4. év miírcitx hó 06. nap

Ajádatlevti2
cégszerű aláírása

''''#-5'}F.:!ffi,í{lü#I,,?.*,

""T;:T.lJr.i1?i", *

Megiegyzés:

; 59{'ajln]atté't.| 
esetében valarnennyí ajrín|attevő nevét fel kell tÍintetni.

Á0z0s aJáJllattétel esetében a konzorciumi megátlapodás szerinti képviseleti joggal szinlconban.



Nyilatkozat a műszaki megfele|ősegről

Tárry: ,,Gépjármű száItí*ás az ÁLooLDrÍz z,t. részére,, t,á,rgú lrózbeszerzési eljóras

Alulírott Meszlényi György Zaltán (r.épviselő n"ve,;, minia(zj Meszlenyi-Autó Kft
megnevezése,) ajátnlaltevő cégjegyzésre jogosult képviselője btintetójogi felelőssógemfu

nyilatkozom,

hogy az ajránlatunkban megajrínlot gépjárművek maradéktalanul megfeIelnek a
dokumenlációban tiímasztott műszaki követelménveknek

Békéscsaba' 2o|4. év miírcius hó 06. nap

'600 
#k5,Xr,5fl L'-#, YoI,?. u,

^',.8|,lÍ. 
ax: 66/51 s-2oo

Adó€lóm; 119082614.a4
cg.t 0+09_004TZe

Megjeryzés:
' KöZös ajrán|attétel esetében valamennl ajánlattevó nevét fel kell tüntetri., KrlzJls aj&ilaüétel esetében a konzorciumi megál|apoüás szerinti kepviseleti joggal szinlronban.
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1. részteljesítés: SZEM ELYGEPJARMÜVEK

2. bírálati részszempont: KUM LT T T HAT

vá||alt szá|lítási
határidő a

szenődés.
kÜtéshez képest

lnapl koffÍsá't sá|!íHsl hatáddő
1,/a kategória 1. autó li:.r li.:li;;,'riir',:i.,:':,;,;;;.,,' :.;; ;,,:,:,,,;,1 05

2. autó inii
3. autó ],:1 | '.: 'j. ':i 

j.L '. í05
4. auló ,,,,:1.,, ,1,,;,:,, ;,, ,. .::'. . . ,:.tr1.45

5. autó ,.1i,,:t,l,ll::.;:.lt.,,,i1.:..;l'05

6. autó .l'l..::ll:'l'll.l il''*.;.rlii.ii!í05

7. autó :, tl:,.lll:;1,i1;:j:..;:t f . ;f i 1ll.::':,,i',1;,:,.i1,1ii5

8. autó ii !rlll:.-:ii'jill:11.:,1i.il:llIilll lllll:ili:1.ii:tlr.(,

l./b kategória 1. autó
2.autő :9V)

3' autó ,:t;:',':,,;i;64

4. autó :^/l

5. autó tRn

6. autó
^n

7. autó ':6a
B. autó :,'60

9. autó ,,,60

10. autó it:r;:tii,i'i't,:iitr:::,i:r:60

11. autó
12. autó

l/c kategória siFi|illit'$nii*fi ü:*1i!iffi lEgl ,ir0.

2.autó ffiltltEiÍ.*ffi.ffiffffi| ii']. ..|.il..i::'. l. .'.:.'...i. .:i:.9€

3. autó tiiffi ffi iiiig#Ei!lHiid#iffi El 98,

4. autó *ii!i]Éli.i*i'tl{ffiii'trí$ffi $| tfi. i':i,i i:1la.itr,:i,tli:il:t:.llf il';1,;:.tliiii,ll,'ti;l,98

5. autó tr'sffitífrffiffi 98
6- autó $ffilff#trEiEsii!ii!ffií i.',;.ii,i.r.'tir:,;i'i.lil..,.:,'.t9S

7' autó ffiiffii$w.ffifil 98
8. autó iiiffi#Sffi#'Bffiel ; ;,:;.; 1, ;...:j:;i:B$

9. autó iiigffi *ffi ffi !#..Ílt{*íÍH,ffi'í 98
:;;:.:::;:;,1:i:i:,.:;:;:i;i,;t.li:;t;,.t :i :ii:

Ii:: i:i:l::i::rA44l:iiilii:i;i:
tiiai:::;.:"1-!;i:i.::::";i:t:i;:;::i:::::;::

KELT: Békéscsaba 2014. március

cégszerű aláírás

ffiE$gLÉNY!.AUTo
56ü0 Bákéeceebe, Almáskerti |pari Park 2

íslJFsx; B8/s19-200
.{dóEzám: 11900261.2.04

Cg.:04-09-0M72S



Tételes nyilatkozat a műszaki megfelelősógrőI

Tárgy: ',Gépjármű szállítós az ALD)LDYÍz Z,t. részére,, tórglú kozbeszerzési etjárás

AlulÍrott Meszlényi György Zoltln (Irepvisető ,,,,,1, mint a(z) Meszlényi-Autó Kft (ajónlattevő
megnevezése) ajánlattevő cég|egyzésrejogosult képviselője btintetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hory az áItalunk megajánlott gépjárművek száIlítása az ajánlatkérő elvárásinak az alábbiak
szerint felel meg.

,Fel kívánjuk hívni a figyelrnet arra, hogy mindenütt, ahol ajánlatkéró,,elfogadható motorváltozaf'.ot említ, az csupán az
ajánlatkerői elvárás spektrumátjelöli ki, azonban ajánlattevők részeről - a felhívásban rögzítettek szerinl - alternativ
aianlat nem tehető!

'Itt kell megadnia ajánlattevőnek azon konkrét, számszerii értékeket és leÍrásokat - az elvárásként megadott fo|tételek
minderyikére vonatkozóan _ amelyek a megajánlott gépjárművet jellemzik, azonban az qánlathoz csatolt egyéb
prospektusok, termékleÍrások azokat nem tartahnauÁk! (Javasoljuk, hogy ajánlattevő az ajánlatkérő leírását ismételje
meg, a |eírás adekvát áÍfoga|mazősával: a megajiínlott gépjármiljel|emzőinek megfelelő konkrét adatok és |eírás
megfelelő beillesztésévelI Más megoldás is elfogadható, azonban az ajánlatból összességében a megfelelőségnek
tételesen alátámasáottaa, teljesköríien kí kel| derÍilnie!)

11

Ajánlatkérő által támasztott
műszaki feltéteÍ

Aj án|attevő vá|lalás a az előírtaknak megfelel

,Igen', Í

orNemtt

ilz alábbi adatok
szerint (amennyiben
az aján|atban csatolt

prospektus /
termék|eírás az e|őírt,

konkrét számszaki
paraméternek való
megfelelőséget nem

tartalmazza\"

az ajánlrat azon
oIdalszámának

megieliilése, amelyen az
ajánlatban csatolt

p ros pektus/termékleírás
az itt e|őirtak teljesülósót

alát.ámasztja

T. RESZTELJESITES

Minden jármű esetén minimum
egy év futásteljesítrnényig szóló
jót"állást kériink, mely az
Ajánlattevő aján|ata alapján
tovább ntivelhető, a,za|, how
u ew óven tttl a szolgáltatrís
szsrvtz kijelölési feltétellel nem
iárhat'

Igen 2 év km korlátoás
nélkii1

( Renault)

3 év, vagy 100000 hn
Dacía

A gépjármiívek szerviz ciklus
intervalluma minimum 15 000
km, vagy minimum 1 óv

Igen l év, vagy 30000 km
Renault,

1 év, vagy 20000 km
Dacia



V|. Személygépjármii erységvezetők számára {8db)

Renault Mégane Business 1'6 t6v

Kíalakítás: személygépjámrű,
kényelmes akáÍ hosszú táYu
(egy útként több, mint 100 km)
utazrások lebonyolítrásír4 5
személ5> számfua is megfelelő
komforttal. Minimum 5 ajtóval

Igen 5 ajtós
5 személyes

4 oldal

Elfogadható motorváItozatok:

ar: minimrtm 1581 cm t-"r,
minímum 4 hengeres' minimrrm
16 szelepes, benzinüzemíi,
minimum 80 kw teljesítményíi,
hengerenkénti
befecskendezéses.

b,: minimum 1361 cm 3-es
minimum 4 hengeres, minimum
|6 szelepeg benziniizemű,
mfuimum 80 kw teljesítményű'
hxbófelt<iltéses.

I lgen 1598 cm'-eso 4
hengeres, minimum 16
szelepes, benzinilzemii
81 kw teljesítnrényíí,
hengerenkénti
befecskendezéses

4 oldal

Sebességváltó: minimum 6
előremeneti és egy }rrátrameneü
fokoz-atűkéziváltó.

Igen 6 elóremeneti és egy
hrítrameneti fokozafu
kéziváiltó.

4 oldal

Kerékmeghajtás: első keÉk
meghajtás.

fgen E|sö kerék hajtás 4 oldal

Féketc mind a négy kerék
esetében üírcsafékek, mely ABS
funkción kívüI ffkerő elosztóval
(EBD/EBV) is el vannak látva.

Igen 4 tárcsafék ABS +

EBV
4 oldal

Kornányzás: szervo rendszerü
kormányzás, négy inányban, le-
fel és elöre-hr{tra állítbató
kormrány' kormfuryról
vezérelhető rádió elektronika'
normríl méretii (nem sport
kiálaHtású) kormríny kerékkel,
mely bőrborítassal rendelkezik.

Igen szefvo rendszerű
kormányzás, négy
iránybaa le-fel és előre.
}üífoa állítható kormárry,
konruínyrol vezérelhető
nádió elektronika' normrál
meretű korrrriány
kerékkel, mely
bőrborÍtríssal
rendelkezik.

2 oÍóat

Utastér kialakítás: digitÍális
klímaberendezés' ffithető:
vezstő tilés, ttii<rtik' hátsó ablak.

lgen digitríIis
klÍmaberendezés,
fiíthető: vezntö tilés.

2 oldal

([
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-..- Hát9 f.jtámm' alíthutó .esemelhető vezető ülés
tüknöh natso - aoraic
Hátsó fejtámták, állítható
és emelhető vezető riiés
kartárnasszal.

Elekhonikat u.ffiT
alapinformációkkal ellátó

{djlzeti szímítógép 
,

elektromos ab]akok legalább a
két első ajtón, elekhomosan

Ílil.ió tíikök, minimum mp3
le.Játszóval rendelkező

1T:11.4. hangszórós inte grált
nídió (első és hítsó
elhelyezéssel), indításgátló,
menet stabilizátor (ESP),
kipörgés gátló (ASit),
tempomat, bluetooth telefon
kihangosító, távirrínyításos

vezetőt
aIapinformációkkal
ellátó fedélzeti
számitőgép ,4
elektromos ablakok,
elekhomosan áIlíthato
tükÍölq R - Plug&rádió
+ 4x15 W rádió
Bluetooth telefon
kíhangosÍtóva| USB
csatlakozássaI
indításgátló, menet
stabilizátor (EsP),
kipörgés gátló (ASR),
tempomat, tiávirányításos
központi zár.

Biztonság: minimum?@ilt,
lit{ot kettő oldalléázsak,
NCAP ttirésteszt: 5*

Vezetóo|daliés
kíkapcsolható utas
oldalítégzsák
E|ső o|dal|égzsákok
Függönylégzsákok,
biztonságíöv
bekapcsolására
figyelmeztetö jelzés

Na4P töréstesá: 5*
,Y.ilá, i:: 'ilegil**gynegészítőr ködlrímpák 

"róí.|íTl Tt-.-g*lt 
. 

ktidlrímpa
muumum I db.

Ködfenyszórókilöl
Háful integrált ködlámpa

Pótkerék l dfionnál *gy
rÍgynevezett szükséméretiÍ

Norrnálméretíi

Kerekek: acel vagyE
:'.Tlt nyári gumi és
ieuure szerelt rcli
gamitura.

|95/65 Rl5 Nyrírieumi
acel fetni
195/65 Rt5 téIi gumi

Tenge|ytávo|'ag. m";."um
2640wn

--



Teljes hosszrÍság: rn i'';-il
4300 mm

Te|jes magasságEtősín
néIkÍit maximrun 1600 mm

I47llmm

9.-: fehér, nsnyezeu tirin@
tÍikrök. KarosszériíEínrj

ajtókí|incsek
Karosszéria színű
kÜ|ső visszapi|lantó
tükrtkEgyéb: 2013. júli"s Tm

gyírtrrrány, utasüer
gumiszőnyeg garnitúra

20|4 évjarat
gumiszőnyeg gamitúra

n.szemé|Ysé

Citroön C.Elysée Co|Iection t.6 Yti
Kialakítás: sfrffiffi
akrár hosszú tá"ú ("gy..n*e"t
tcibb mínt 100 km)l&zások
f lonrolít.ásrira" tt'tt szemely (iffi) szrírnríra is .*gf.i"iő
kornforttal. Mínimum a ajtóval.

5 szeméIyes, {ffi csak ilyenben

Elfo gadh atóm oto rváitozatoI.c
a,: minimum 1140 cm s_es.
yfu.u. 4 hengeres, minimurn
ro szetepes, minimum 55 kW
teljesíürrényíí benzinüzemű,.
b,: minimurn 1240 cm r-es
minirnum 4 hengeres, minÍmum 8
szelepes, dizelÍizemű, minimum
.65 -kw 

ted esífurényi közvet len
betbcskendezéses.

a: 1587 cmt-es,4

feirgeres, 16 szelepes, gS
kW teljesítnénvű.
benzn Územűt

Mríiszaki adatokz

Scbességvákó: - mi''imum 5
előremeneti és egy hátrameneti
fokozatú kézi vátió.

Kerélnneghajtás: első keÉt
meghajtrís.

S AOremeneti- 
"s-Shátrameneti fokozafu

kézi váltó.

első ksrék meghajkís

Műszaki adatok2.

Fékek: o'inimt'm;-első-két
kerek esetében trárcsafékek,
amely ÁBs funkcióval *;
eIlátva.

mind64tárcsafékffis- árlista rís Mriszaki



kormányzás, minimum két
irányban, le-fel vagy előre-hátra
állítható, normáIméretű (nem
sportkivitelű) kormánykerékkel.

szervokormérrl.y,2
iranyban állítha1ó
kormrányo szlop (le.fel)

oldal

Utastér kialakítás: manuális
klÍmaberendezés, fiithető:
tiikrök és hátsó ablak' Első
fejtr{mlrík, állítható első ülés és
állÍtható emelhető vezető iilés,
osztottan donthető hátsó Íilések.

Igen manuális
klímaberendezés,
fiíthető: tÍikrök és hrítsó
ablak. Első fejtámlrák,
állítható első ülés ós
állít}:a!ó emelhetiÍ vezető
tilós, osáottan dönthető
hátsó

arlista

Elektronika: vezetőt
alapinformációkkal ellátó
fedélzeti szárnítógép, eleklromos
ablakok legalább az első két
ajtón, elektromosan állÍtható
tiikrölq mp3 lejátszóval
rendelkező minimum 2
hangszórós rádió, indításgátló,
távirányítísos központi zár.

Igen vezetőt
alapinformációkkal ellátó
fedélzeti számítógép,
elekbomos ablakok az
első két ajtón,
e lektromosan állítható
t.ikrölq mp3 lejátszóval
rendelkező 2 hangszórós
rádii, indításgátló,
távirányításo s központi
zár.

arlista

Biztonság: minimum 2 első
|épsak és oldal|égzsákok .

Igen 2 első légzsák és
oldailégzsákok

árlista

Vi|ágítás: integráJt, vagy
kiegészítő ködlámpr{k elöl is'

Igen ködlámpa elöI, hátrrl arlista

Pótkerék 1 db normál vagy
úgynevezett sziikségméretií
pótkeÉk.

Igen nornrrálmérehÍ pótkerék. rírlista

Kerekek acéI felnire szerelt
téli gumi' nyari gumigarnitura.

Igen Nyári gumival gyártódik
+ téli gumi garnitura

rírlista

Tenge|ytáv: minimum 25ó0 mm. Igen 2652 mm Műszakí adatok l. oldal

Teljes magasság tetősín nélkül:
maximum 1600 mm

Igen 1466 mm Műszaki adatok 1. oldal

Szín: fehér Igen alapszín prospektus 21. oldal

Egréb: 2013. január 1. utáni
gyárnnány, utastér gumiszőnyeg
samitura

Igen 2014.es gyártmány

IÁ. SzeméIygépjármű alkalmazottnk számára munkavéezésre (9db)

Dacia Dokker Árctic 1.5 Dci

Kia|akítrís : személygépj ármii, Igen 5 szemólves
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rövidtávú (egy útként kevesebb,
mint l00lon) munkrís
saá]lít^ásokra kézíszetsámolg
esz,közök (kevesebb, mint l00
kg tömegű) mozgatÍsár4 5
személy snímrára is megfeleló
térrel. Minimum 4 ajtóval
(melyből a háÍsó tilés melletti
üolóajtó). EgytÉríi kiálakítás

ajtók szráma: 5
két oldali tolóajtó

2 oldal

I 

Elfosadható motorváItozatok

I

| 
^,, 

minimum 1360 cm t-.r,
' minimum 4 hengeres, minipsal
16 szelepes, benziniizemű,
minimum 65 kw teljesítnényí1
szívócsö befecskendezéses.

b,l minimrmr 1240 cm 3-es

minimun 4 hengeres, minimum
8 szelepes, dieseliizemír"
mínimum 65 kw teljesíelrmyű
közvetlen befecskendezéses.

b.:Igen b.:1461 ccmközös
nyomócsöves közvetlen
befecskende zÉges dÍzn| 4
hengeres, Sszelep
66 kw teljesítmény.

4 oldal

Sebességváltó: miniÍnum 5
előremeireti és egy háhamerreti
fokozatú kénváItó.

Igen 5/1 fokozat 4 oldal

Kerókmeghajtás: első kerék
meghajtás.

Igen első kerék megbajt.{s 4 oldal

Fékek minimum az első két
kerék esetében üárcsafekek,
mely ÁBs funkcióval van
elláfua

Igen Elöt tárcsafék
ABS

4 oldal

Kormányzís: szervo rendszerű
kormrányzás, minimrrm két
inínyban' le-fel v4gy elöre.hátra
állítható kormányo szlop,
nonnálméretri (nem
sportkivitelű) kormrínykerékkel.

Igen szeryo rendszeríi
kormrányzrás állítható
magassi{gú

kormányoszlop (fel-le)

2 oldal

Utastér kialakítás: manu:áIis
klírnaberendezós, ffithető:
tükök és hátsó ablak. Elsó
fejtámlák, állítható' és emelhető
vezető ülés, iíllítható első utas
iilés, osztottan dönthetŐ hátsó
iilések fejtrímlával.

Igen manui{lis
klÍmaberendezés,
ffithetó: ttikÖk és }rrátsó

ablak. EIső fejtámlák,
állíthaÍó és emelhető
vezetö ülés, rállítható első
utas Íilés, osáotüan
dönthető b.átsó Íilések
feitrámlával.

2 oldal

il
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Elektronika: vezetot
alapinformációkkal el látó
fedélz*i szÍnnítőgép,
elektromos ablakok \egalább az
első két ajtón, elektromosan
állítható ttikÍök, mp3 lej átszóval
rendelkező minimum 2
harrgszóros rádió, indításgátló'
távirrínyításos központi zír.

Igen vezetőt
alapinformációkkal
ellátó fedélzeti
számítógép, elektromos
ablakok az elsőkét
ajtón, elektromosan
állítható tiikrök, mp3
lejátszóval rendslkező 2
hangszórós rádió,. '

indítrísgátló,
távirányításos központi
zán.

2 oldal

Biztonság: minimum 2 első
légzsrák és oldallégzsríkok.

Igen vezető oldali légzsak és
kikapcsolható uías oldali
légzsák, oldallégzsákok
ekil

2 oldal

Vilrígítás: integrált, vagy
kiegészító ködlrámprák elol is.

Igen ködfenyszórók elŐl'
hátul

2 oldal

Pótkerék: 1 db normálméretii
potkerék.

Igen normá] mérefű pokerék 2oldal

Kerekek acél felnire szerelt
téli gumi, nyari gumigamitura.

Igen Acel felnire szerelt nyári
gumi/
téli gumi garnitura
l8s/65 Rt5

Tengelytáv: rninimum 2690
nm.

Igen tenge1ytáv: 281Omm 4oldal

Teljes magasság tetősín
nélkiil minimum 1780 mm

Igen magasság: 1814 mm 4 oldal

Szín: fehér. lgeu fehér

Egyéb: 2013. januar 1. utáni
gyártmány, 1 db srírga villogó a
tetőn, vonóhorog, utastér
gumiszínyeg garnitúÍa.

Igen 2a74.évjarut.
1 db srírga villogó a tetőn
vonóhorog
gumiszőnyeg samitula

l---=!-
0al

-----=-

Békéscsaba, 20|4. év március hó 06. nap

cesszeni a]álrása

"* 
PJ*mh-^xl,l#, y,I ft ,,r rMegiegyzés: ' Álts|,|}-ax:66/519.20o

' rTxilajránlattétel esetében valamennyi aji{nlattevő nevét fel kell hlntetni. 
ÁdÖczám;.íí906261-2-a4

' ii;;;ilá''il'é;;i;;;;"" a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti jo*,?í;'o'x.'$tÍBáí'u

I
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NEMZET: ADŐ- És vÁiunrvatar. 
- 1/l

sÉrÉs MEGYEI aoó:oazcarósÁee
ucyrÉr"xapcsol.ATl osztÁr,y

ssoo gÉxÉscsÁBA KTNrzsT U. 1.
Telefon; 66 / 996-La0 Telefax | 66 / 996-2T0

Ygyszam: 3684ia9248
Ugyintéző: Gálné M. G.

Ugyiratszám: 20o8]'53 0].2

ll|t I lt lll lt il ilIil | tll l|l tl

Dr. Krajcsó Tj
ígazgaLó

(a hatáskor gyakorl

bekezdé
dotument.

EGYiiTlEs eoóreezorás

A közbeszerzésekről szóIó 2o!1. évi CVIII. tÖrvény 56. s (1)pontjában f og1altaknak megf e1e1ően a rende].ke.zésemre ál-Lőnyilvánt,art,ások - aIapján ígazo1om. hogy:

!{EsztÉt\TYI-Auró űÁIMűKERESKEDEI.!ír És szoLeÁJ'TATó KoRIÁToLT FEI.EI'őssÉaű
(11906261-2-A4)

5600 BÉKÉscsABA ALMÁSKERTI IPARIPARK 2.

adóalany, ezen Lgazolás kíadásának napján az adőzás rencljérő1 szóló 2oo3xcrr. torvény 17B' s 32. pontja ezeri;L köztartozásmenteá adózónak minósü]

Ezen igazolást .az adóa}any kére].mére közbeszerzési pályázatonfelhasznáIásra adtam ki.
Az adőző az igazo1ás kj.adásakor nem részesül fizet'ésj- ked'vezménrrben'

E? '1,.igazolás nem szolgá1 bízonyÍtási alapu)- a t'artozás beszedésére íeIjárásokban, továbbá a fent, megje1Öl.t fe1iraszná].ásí célon kÍwül más céIhasználhatő fe1.

Ezen ígazolás tart'almazza az adőzás rer:djérő1 szóIő 2003. évr xCIr.(Art. ) lz. s {1) bekezdése alapján a Némzeti Adó- és Vámhivatal aszervének hatáskÖrébe tartozó, a 4' s (1) . (3) bekezdésében meghatározot'tbíreág' pótlék, adók mód.jára behajtandó köztartozás megfizetésére vonadatokaL' továbbá az Art. 79. s tll bekezdése alapján. a_ $emzetiy.?:}1::T1 vámszervének hatáskorébe tart'ozó adó, lír.ság, fótrct, valkozosségi yám]oq'végrehajtásáró]. szóló törvény 
.iracaíyá",ará- 

EarLozóbefizetések (adó, iIleték, díj, hozzájaruias, kalEseó; bírság,megfizetésére vonat'kozó adatokat

Békéscsaba, 2OL4 " február 24

Ellenlrzésí azonosÍLó :

Erről értesüInek:
]- ' / címzeLt'
2./ Iratcár

Nevében és megbÍzásából: j

k-*rDr. RáEí Pé{er
osztályveze{ó

322322 00211283 0 0525489L42
(kiadmányozd)



lkezdésének
,rcumenLumok

I/l.a SzemélygépjármÍi erységvez€tők számára:

Szín; fehér (nem metr{lfény)

M.űszaki adatok:
HengerlhÍartalom: 1598 cm3
Hengerek sáma: 4
Szelepek sáma: rcuzenanyag: benzin
Maxinális teljesífuény ( KWlLe ): 8l /TiO
Kornyezervédelmi norma: E(mo 5uzenanyagtar&íly: 

60 LSebességváltó: ó fokozatú, .unur{li.
Konbiná|t fogyasáás: ó.9 L/100 KmSajáttömeg: 1J]90KE
Mege'ngeden össáömeg: fi34Kí"Tenge|ytávolság: 264I mmMeghajtás: elsőkerék hajtás
szállítható személpk szÁrna: 5Ajtóksáma: 5
!ókek elöI.hátrfrt tárcsafékekGarancia: 5 óv vagy l00 00ó Km-S.zervizciklus: I év vary 30 000 K;
NCAP törésteszti s *

o Karosszéria szÍnü |ökhárÍtók. Karosszéda színÜ külső visszapi||antó t.ikrdk és ajtóki|incsek. 15'.os acó|Íetnik dísarárcsaxkát, 195 / 65 Ái;;;rett'i nyári gumikka|r íS".os acé|fe|nk, í95 / 65 R15 méretű ori gi;ik-kar. Bór hatású kormányo ABSésEBV
r Autqnatkus vészvi|togók vészfékezés esetén. EsPe|ektronlkusmenetstabi|iÉtorASR kípörgésgátlóva|r Vezetöolda|i és kkapcsolható utas oldati re.s."i-k-("í-zlr Elsó oba|bgzsákok (34). FüggÖny|égzsákok, biztonságÍ öv bekapcso|ására figye|meztető je'zés háfuI (s6): [iöi:Íig'1l$iiff":"J'T5.'**unrx'.o*eszÍrösiixo.'öioiirl,rr, figye|meáetó jetréssel a vezetŐ o|da|áno lSoF|X rendszer a hátsó, szélső ritesnerver<en. Magasságban á||ítható fejtám|ák minden,ord"ner (s oot. 

I*p11'I'sebességsza-bá|yozó és -ro'rátáii-'ul.'-os'err xenauft káÍtYa' gombos indításc E|ektrornos szervokormányváltozi rásegÍtéssel. Magasságban és mélységlen is á||íthatíeilio'o" szervokormány változó rásegttésse|r Fedé|zeti számÍtógép. Külsó hömérsék|et kfu.eÍző
. ' t'':Pófl<erók (defektjavító kész|et). Elsti kodfényszórók
. 

-E]-8!r91osan 
ál|ítható' fiÍth.ető külső vísszapilÍantó túkrök, aszférikus a vezetÖ o|da|án. 

"KíséÍj haza. vi|ágításfunkció

TERMÉKLEÍRÁsor

(a képen látható gépkocsi csak illuszEáció)

lon

sÉcű r'

ó 2oo3 'mrnősül.

l-Á-

re írán
cé1ra

'I. tö
adőzta

ozoft
, vonatk
r Adó_
ra1amínt
1 kőte].

tíborné

:korlój a)
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Hátsó eblaktöíö, fiitöE hátsó ab|ak
Kétzónás automata klímaberendezes 3 {lzemmódda| + esö- és ÍénÉzéke|ö
Ajtók és iizeíÍ|anyag.tartá|y központl zaÉsa
A belsö vílfuítás fokozatos be. és kikapcso|ása
Elsó ele|Üomw impuEÍv ab|akemelőh becsípódésgáüóval
Magasságában ál|ítható vezetűÍi|és
Fíithetö etsö {llések' 3 Íokozatia|
VezetöÍi lés deÉktámasszal
1l3-2l3 arányban osáoüan dÖnthető hásó nÉsek
E|sö könyiRámqsz táro|ótekessae|
Megvilág|toü kesztyiitaÉó
Rstug&-Radíor n i ts w Mp3 CD-s rádió 6 hangszóróval, Bluetoothetebfonkihangosítoval, kormányról

k$eEóvel' USB csatlakozássa|
I

||2. Személygépiármű Íigyintézők szám,ára, tigyintózésre
Citroén C.Elvsée1.6 YtiJ15 Le Collection

Műszaki ad3tok:
Kialakítás: Szernélygepjármű" 4 ajtós

Motor: l587 cm3- es, 4 hengercs 1ó szelepes, benzín iizem

Teljesítmóny:85 kw_ 115 LE
Maximális nyomaték l50 Nm
Sebességváltó: 5 fokozatu' manuális
Megbajt.ís: Első keÉk meghajtas

Békrendszer (etöl / hátut): tárcsa / dob

Tengelytávolság: 2652 mm

Teljes magasság tetősín nétkiil: 1466 mm
KombináIt foryasztás: 6,5 U100 km
Károsanyag.kibocsátás : 1 5 1 g/km

FelszereltPégi
BIzTONSAG
Blotrí<otásgáttó (ABs)' elektronikus fékerGelosztó (REF), vészfrk.rásegÍtés (AFU)

Elekfonikus meiretstabiliáló program (EsP), kipörgésgátló (ASR)

Hárompontos bidonsági övek háful
Isofix rögzítési pontok háful (2 db)

Ködfenyszórók
PirotechnÍkai övfeszÍtök és Överö.haÍároló elöl
Vezets és utasoldali légzsákolq oldallégzsárkok

rd,r.rrg,r,n*r
12V-os csatlakozo és szivargyújtó
Elelctromos ablakemelök elöl
Elektromosan áuítt'ató és ffÍöü visszapi|lantó tElaök
Fodélzeti számítógep
Manuális klímaberendezés
Kö4onti zár tiávinfoiyftóval, csomagtér nyitó funkcióval
Magasságban állíttlató kormányoszlop és vezetöiilés
osiotan dontlreto hátsó tiléstámta (Tendance esetén az üléstámla fix helyzstÍi)

Sebességftiggö szervokormány
Színezett tivegek
Utastérböl nyitható csomagtartó és tanksapka fedél

AUDIO
MP3 CD-s rádió, jack csatlakozó,2 hangszóró

xÜlso.nElso ELEMEK
l5'' acélkeréktrírcsa, 'ASTERODEA" dísztárcs4 185/65 R15 nyári és téli abroncsok

l 5" te[iesérteke po&enék
Kilincsek és tiikörházak a karosszéria színében

Krómozott sebességváltó gomb és belsö kilincsek



l vezérelhető, közoo

Ewéb:
Garancia:2 év ki|ométer kortátoaás nélknl
Szsrviz interval|um: | év / 20 000 km
SzÍn: fehér

I/3. SzeméIygépjármű a|kalmazottak számára, munkaYégzésre:

Szín: fehér (nem metálfeny)

Műszaki adatok:
Hengerürtartalom:
Hengerek sáma:
Sze|epek szÁma:
,Üzemanyag:

Maximális teljesífinény ( KW lLE ):
Kd,myezetvédelmi norma:
lJzemanyaglartáIy:
Sebssségváltó:
Kombinált fogyasztás:
Sajútömeg:
Megengedett össztiimeg:
Tengelytávotság:
Meghajtás:

5 fokozatú, manuális
4.5Ul00Kn

1205Ks
1E54 Kg

28lÜ mm
e|sókerék hajh{s

{
s

tárcsafékek e|ő|
3 év vagy 100 fi}O Kln
I év vagy 20 000 Km

146l cm"
4
I

diesel
66 /90

EUROS
50L

Sállítható szemé|yek sáma:
Ajtók sáma:
Fékek:
Garancia:
Szervizcftlus:

(a képen Mtható gepkocsÍk csak illuszbÉciók)

vezetó oldalán

. Karosszéria színű |ökhárÍtókr Karosszén.a szinÜ küÍső visszapillarrtó tilkrtk As ajtÓkilíncseke 15'Los acé| fe|nk dlsztárcsekka|, 185 i 65 R15 mératű nyári gumikka|. 11?. ""é| 
íe|nk, 185 / 65 Rí5 méÍetÜ É|i gumkkarr ABS elektronikus fékerÖeÍosztóval 6nq drerasszis:Íenssel (AFu). Vezetóold€|í és kikapcso|hato utasóuati.teg.úx 1l-z1o Elsó oldalÍógzsákok (3.4). Magasságban á|lítható.biztolsági trrek e|ő|, Í|gye|ÍneáotÍl ja|zé$sel er |SOFX ü|ésÉgzÍtes a hásó oléssor m!ndhár.# ut""én. Magasságban á||Ítható fejtámlák minden uesnÁl 1s oo;. Magassá9baná|líthatószervokormány

r Fedébeti számÍtÓgépl Jobb- és ba|olda|i to|óajtóo Aszimmatrikus hátsó aitik. $árga vi|logók a tetónr .-Vonóhorog
ltili:lPótkeÉk (defuldjavító keszbt). ELsö ködÉnyszórók
l''"..',, llekkomosan ál|íthati, frithetö kÜlső visszapÍ||antó tükrtik..:í1;ÍiHát9ó ablaktör|ó, fÍitöí hátsó ab|akr Manuálisk|ímaberendezés
. |ndÍtásgátló
. A,ltók kÖzponti záÉsa. E|só ebktromos ab|akemetókr Magasságábaná||tthatóvezetóÜEs
. 1Í3 . 23 arányban osztotlan dönthető hátsó ü|ések. Rádió ,CD/illp3 |ejátszó 4 hangszórTval,USB bemenettel, kormány atól vezére|hetó, B|uétooth te|efonkihangosÍtó
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F"I ECAI\ E
BERLINE

Már 3 490 000 Ft.tó|"

rrtszenrnsÉG M0T0R

ELSZffiTL]

tzÍnú 6kháÍí

szín{I kuM v

ais$
acél keréRárcsák.lt

hátsj' ó6 háM

csomag:16,' ,.É

kÜlsö tlkok l
né|kijÜ

üFiliir'Jq
eleKronikus menet
,,.il+.r'-_.,2ai..lrr!J+tt:!*l

!FÍ'P9jJ9'!..!íl*...b"{

LISTAÁR KEDVEZMENY AKc|TsÁnAulle$gue 1,6 16V 'l 'l 0 LE :
Df r^in^^^ :i F. 

^Business t;6 :t6v 110 LE '' , , ,

1,2 TCe 1'!5 LE Slop & $tart

1,5 doi 95 LE

1,5 dci 110 LE

1 
'5 dcí 110 LE Stop & Star

1,5 dci 110 LE EDC

ecc)'r'

ec@
ECGJ

eCÖ''

CCGS'

4 740 000

5 090 000

5 240 000

5 500 000

5 600 000

5 860 000

600 000 4 140 000

600 000 4 490 000

600 000 4 640 000

s00 000 4 900 000

000 000 5 000 000

600 000 5 260 000
Expression 1,616V1101E

.1,2 
TCe 115 LE Stop & Start

1,5 dci 95 LE

1,5 doi 110 LE

4 790 000

5 140 000

5 290 000

5 550 000

600 000 4 190 000

600 000 4 540 000

600 000 4 690 000

ecs'í
eco"t

eCor'í 600 000 4 950 000
Dynamique 'r ,6 16V 110 LE

1,ZTCI 130 LE Stop & Start gör€

1'5 dc[110 LE ööd#
1'5 dci 110 LE EDc gödff

1'6 dci .l30 
LE Stop & Start öö{F

5 040 000

5 540 000

5 800 000

6 't60 000

6 240 000

600 000 4 440 000

60Ü 000 4 940 000

600 000 5 200 000

600 000 5 560 000

E|ekÍomosan behajthl

600 000 5 640 000
-A fdtijntetett kez#ár és a2 aiánIa2014.01.01.től visszavonásig.m3y a ké3z|tt erejéig, kizáróÍag a Henault Credit Prémium pénzügyi |bingkolstrukcióVa| megIsnd€|t

gépjármrivek esetén, magánszemólyek számára érvényes. A Benautt crédit finamziroást az unicreíit Leaslng trt, biztosítja'
A gorancia 5 év Yagy 100 000 krn, mindgn esetben a kettö kozu| a koÍábban elérl erejéig érvényes, annak pontos rosz|otait a szeÍztÍdés Íeszót képező Renau|t Jóta||ási
Íe|tételek cínÚ dokumentum tarta|mazza.
Á Íe|tüntelett lárak tar|a|mazák a reo|sztíációs adit és az áÍát. Je|en táJékoáa|ás nem te|jeskörű, és nem minősu| ajánlattóte|nek, résztetek a7 akcióban résí vgvrí
n árkak8le$kodd8ekben l

RENAULT ÜrediI

.loYFÉlszoLo/íl.AT
06 80 íoí 2lt www.renault.hu
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rELSZERrLTSÉG

I szÉria

' A rfuz|eld(í$| és feltéteHiÍö| énlek|öqön a Renault miiíkakorasksdés€kb€fl.

a\
\/ IV/tl
A/
l\btrt

I
I

lMIJSZAKI I

Kibocsátási norma

íorduhbaíqn (íordJ!

1000 m á|ómjttal (s}

Városban (l/100 kn}

-v-9W"q9

kemanyagtartiiL|y tér|

E|ö|: hűtiittürcsa o (

15. DÍvtárcsíld<a|

17.' Könnyűfórn keÍél

Menelkész üimeg'

I{ed"d'liűé.6"é.trJö$"iípii

Fókezett u!ánfutó ma

* AZadatokaíehzeÍdb
* EDC: Efficient dual dui

A Íe|tüntalett Üzemat

esetében az azonoo f

torrabM az Útvona|va

oldalr 4i4oldal: 3/4



MUSZAK| ADÁTÜK

' Az adatok a ísl$zeÍelNgt6| ÍuggÜgn oltéröek lehelnek, a tömegbe bg|g ltn számítva a vez*o mmeg'i$ 05 kg].
" EÍ)CI EfJ]cient dual clutch (dilp'a.kp|ung!6 autoÍnata vá|tó)

oldal: 4/4
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WDokker
Már Z 590 000 Ft-tól

Acé| fe|nik 14"

A5ZlÍnmetÍih,shÉtro

ili{lilljff .ill?;i$.$'..Í

AB5 e|eknonikus féh

IELSZEI

DaciaBox - 3 szuper e|őng egge[len csomagban

DVEÍ{TURE PACK

vaq!

+ ffiounror.*

m,"J..*:, * Éú..#ft'Íi1;$ípi
€|ektronros e|só abt

ffit'É"trl6ttB{ii

FE5ZERELTsÉ6 IVIOTOR usrMn
Access 1.,6 60,5 kw8z LE 2 590 000

Hásó patko|óndar

r'otti.{iér:.iit'iii{;
FÚthető ekő ÜléselAmbiance 1,6 60,5 kl/rtlBZ Le

1,5 dci 55 kwi75 LE

2 740 000

3 140 000
fuctic J.,6 60,5 kh//92 LE

1,2 TCe 85 kld/Lt 5 LE

L,5 dCi 55 kl^l/75 LE

1,5'dCi66 kld/90,1E,'

I 090 000

3 440 000

3 540 000

J 690,CI00 "

Étolórekesl

Táro|ótekesz a keg

A g.Ían{b a.Dicia 8of finanszímzás aján|atunk vá|asztása esetén 5 óvre vagg 100 000 km.re élvénges {aszerint. ÍrE|uik éÍbzik el korábban).

Te|j.es Európa téilt

Dacia Grancia+

. szérir
- .gntódtüó- MEguország,Bg
*'Az[uópatátép*

áBzáíntlre
** l|otoliafuíóttí| él i

0oYFtir"szoLGJLar
06 80 |oí 21l

tuuru,dacia.hu

i A{e|tÚiet4tledíárési23ÉÍd*201,402.01+ól,vaggakév|e
Árft nése|ewret es teltéte|eilrd érdeklődiön e2 ekióúöi Íé9Ü;; díc'n lnl*xeresboaserb.nt ?t4
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* Maggalország, [seh íöztársaság, Szloviíkia. Lenguel06zág. Litvánra, Lettorvág Évtország, |Z|and téÍképr' A ]]!enÜ ilem maguaí n!et!ii.
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TARTÜZÉror I{U5ZAi

EAP - részenbszll

t'luimalis

t'taximá|h forqdó l

BelecskendefrtÍ1

Város| 0zern

|(ö.,'ÚiliÉ:ni.

Kombinát mód (Í

{ejüjffiáifiÍg

Bsó futórnÜ

$fitfi.hiíií.6ln

KönnuÚÍÉm felni

á#jBÍÍki;r$
6umlabronsolt

AB5 féklvjsan

E}őh tárcsafék

- |z iíÍal ta'lglnazzák az ÁFÁ-t de nem lalta|mazr* a fe|sare|és mun|adÍlát.
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*Afeltfretdt&zemön!agfoguasztásé5ac0,kiMátásértékeiahitál9mNE0CvabvángverjrÍkerÜlrekmeghaláloz,kkáról4a

ngiii',6s á ueiaé' siíuséíar a gépkoai teii€|ésének, az időjárásnak és az Útvonal píoíi|jánik fúggvéqÉben ezektőÍ á2 átékekt6| e|téÍhet
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