
 
 
 
Jegyzőkönyv 
 
Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 3.-án 9,00 
órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
 
Képviselő-testületi ülés helye:     Önkormányzat hivatali helyisége 
                                                    8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. 

 
Jelen vannak:     Nagy Lászlóné polgármester 
                           Gondos József alpolgármester  
                           Cigli Ferenc képviselő 
                           Rétiné Végh Katalin  képviselő 
                           Vajda Ildikó képviselő  
                           Stubics Imre képviselő 
                            
                           Dr. Prótár Henrietta aljegyző tanácskozási joggal valamennyi 
                           napirendhez 
 
Igazoltan távol van: Horváth Rudolf képviselő 

 
 
Nagy Lászlóné polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, 
megállapította Képviselő-testület határozatképességét- a 7 tagú Képviselő-testületből 6  
képviselő jelen van-, majd javaslatot tett az ülés napirendjére. 
 
Képviselő-testület a javaslattal egyetértve, 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 
egyhangúan ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 
 
Napirend: 
 
1./ Képviselői vagyonnyilatkozatok vizsgálata 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Rétiné Végh Katalin ÜB elnök 
 
2./ Közbeszerzési terv , közbeszerzési szabályzat elfogadása, közbeszerzési bizottság tagjainak 
megválasztása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
3./ Közbeszerzési eljárás lefolytatása közösségi közlekedési szolgáltatás gépjármű beszerzéshez 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
4./ Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása, Helyi Választási Bizottság 
póttagjainak megválasztása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Prótár Henrietta aljegyző 
 
Napirendek tárgyalása: 
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1./ Képviselői vagyonnyilatkozatok vizsgálata 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Rétiné Végh Katalin ÜB elnök 
 
Rétiné Végh Katalin Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az 
Ügyrendi Bizottság mai ülésén a polgármesteri, képviselői és hozzátartozói 
vagyonnyilatkozatokat megvizsgálta, valamennyi érintett a vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségének határidőben- 2014.01.31.-ig- eleget tett. 
 
Nagy Lászlóné polgármester : Javasolja, hogy az Ügyrendi Bizottság előterjesztésének 
megfelelően fogadják el a 2013. évi vagyonnyilatkozat vizsgálat eredményét. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal egyet értett és 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2014.(III.03.) sz. KT határozat 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság előterjesztése alapján 
a 2013. évi polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatok vizsgálatáról szóló jelentést 
elfogadja. 
 
 2./ Közbeszerzési terv , közbeszerzési szabályzat elfogadása, közbeszerzési bizottság 
tagjainak megválasztása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Nagy Lászlóné polgármester : A közbeszerzési tervet minden év március 31. napjáig kell a 
Képviselő-testületnke elfogadni, utoljára 2010 évben került sor közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására. Idén a pályázaton megnyert gépjármű beszerzése miatt kell közbeszerzést 
lefolytatni, ismerteti a 2014. évi közbeszerzési tervet. ( Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz 
csatolva!) 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
11./2014.(III.03.) sz. KT határozat 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési 
tervét a melléklet szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa 
végre. 
Határid ő: szöveg szerint 
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester  
Melléklet a 11/2014. sz. határozathoz: 
 
           
Zalacsány Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve 

 Időbeli ütemezés 

  A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 

  CPV 
kód 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 

 szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama 

Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
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időpontja összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 I. Árubeszerzés           

Közösségi 
közlekedés 

biztosítására 
gépjármű 
beszerzés 

 nemzeti Kbt. 122. § 
(1) bekezdés  

2014.03.21. 2014.06. nem 

 II. Építési 
beruházás 

   
    

 
  

       

    
   

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  

- - - - - - - 

IV. Építési 
koncesszió 

      

- - - - - - - 
 
 

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

      

- - - - - - - 

 
 
 
Határozathozatalt követően Nagy Lászlóné polgármester ismertette az Önkormányzat 
közbeszerzési szabályzatának tervezetét. Utoljára 2007. évben és 2010. évben bonyolítottak le 
közbeszerzést, azóta nem volt rá szükség. A jogszabályi változások miatt aktualizálásra szorul, 
ezért javasolja módosított szabályzat elfogadását. 
Egyidejűleg javasolja, hogy a közbeszerzési bizottságba – a korábbi szabályozás szerint- Nagy 
Lászlóné polgármestert, Gondos József alpolgármestert és Rétiné Végh Katalint válasszák meg. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
12./2014.(III.03.) sz. KT határozat 
a.)Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzatot a melléklet 
szerint elfogadja. 
b.) Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete az a.) pont szerinti közbeszerzési  
bírálóbizottság tagjainak Nagy Lászlóné polgármestert, Gondos József alpolgármestert, 
Rétiné Végh Katalin képviselőt megbízza. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa 
végre. 
Határid ő : azonnal 
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester   
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Melléklet a 12/2014.(III.03.) sz. határozat  a.) pontjához:  
 

Zalacsány Község Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzata 

Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása nyilvános 
ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá  a közbeszerzések során  a verseny tisztaságának biztosítása érdekében  
a közbeszerzésekről szóló  2011.évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. § (1) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségének eleget téve a közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos tevékenységről, 
valamint a felelősségi rendről az alábbi szabályzatot alkotja:  

I.  A szabályzat hatálya  

1. A szabályzat hatálya Zalacsány Község Önkormányzat (a továbbiakban: ajánlatkérő) Kbt. hatálya alá 
tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, valamint építési és 
szolgáltatási koncesszióira (a továbbiakban együttesen: közbeszerzéseire ) terjed ki. 
  

2. Az ajánlatkérő a közbeszerzései során, ha azok értéke a Kbt. szerinti értékhatárt eléri vagy meghaladja, 
köteles a Kbt., valamint e szabályzat rendelkezései szerint eljárni.  

3. A szabályzat hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik a Társulás által lefolytatott közbeszerzési 
eljárások  előkészítésében, lefolytatásában, valamint a jogorvoslati eljárásokban közreműködnek  

  

II.  Az ajánlatkér ő nevében eljáró, az eljárás során  döntést hozó, illetőleg az eljárásba bevont személyek és 
szervezetek  

1. Az ajánlatkérő nevében mind az uniós, mind a nemzeti közbeszerzési étékhatárokat elérő vagy meghaladó 
értékű közbeszerzési eljárások során az eljárást lezáró döntés meghozatalára Zalacsány Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult. A döntés alapján készült dokumentumokat a Polgármester írja 
alá.  

2. Az ajánlatok értékelésére legalább 3 tagú munkacsoport jön létre Bírálóbizottság elnevezéssel, amely 
írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró  
döntést hozó részére. A Bírálóbizottság tagjait visszavonásig Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-
testülete bízza meg. A Bírálóbizottság akkor felel meg a Kbt. vonatkozó előírásainak, ha a tagjai megfelelő 
közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkeznek.  

3. A Bírálóbizottság képviseletében eljáró személyt kiadmányozási jog illeti meg a jelen szabályzatban 
meghatározott feladatainak ellátására vonatkozóan.  

4. A közbeszerzési eljárás előkészítésében, a felhívás és dokumentáció elkészítésében, és az eljárás más 
szakaszában részt vevő  személyeknek és szerveknek megfelelő -  a közbeszerzés tárgya szerinti -  
szakértelemmel  kell rendelkezniük.  

  

III.  Az ajánlatkér ő nevében eljáró, az eljárás során döntést hozó, illetőleg az eljárásba bevont személyek és 
szervezetek  feladatai  

1.  Képviselő-testület feladatai: 

     - a közbeszerzési terv jóváhagyása 

     - a közbeszerzési terv év közben történő módosítása 
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     - az éves statisztikai  összegzés jóváhagyása 

     - döntés hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételéről 

     - az eljárások megindításának jóváhagyása 

     - a lefolytatandó eljárás fajtájának meghatározása 

     -  hirdetmény tartalmának jóváhagyása 

     - dönt a dokumentáció értékesítéséről 

     - dönt a felhívás módosításáról, visszavonásáról 

     - a közbeszerzési eljárásokat lezáró döntések meghozatala 

     - a szerződés tartalmának jóváhagyása 

     - a Bírálóbizottság tagjainak felkérése illetve megbízása      

2.  Polgármester feladatai: 

     - Zalacsány Község Önkormányzat ajánlatkérő nevében a Polgármester jár el  

     - a döntések alapján készült dokumentumok aláírása 

     - felelős a Kbt. által előirt dokumentumok honlapra történő feltételéért 

     - tárgyévi közbeszerzésekről éves statisztikai összegzést készít 

     - közbeszerzési terv elkészítése és a Képviselő-testület elé terjesztése az adott évre 

       vonatkozó közbeszerzésekről 

- közbeszerzési terv módosításának kezdeményezése  

3.  A Bírálóbizottság feladatai: 

      - az értékelési eljárás lefolytatása 

      - tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalások lefolytatása 

      - a hiánypótlással kapcsolatos döntések meghozatala 

      - az ajánlat érvénytelenségének vizsgálata 

      - a kizáró okok vizsgálata 

      - műszaki dokumentáció tartalmának véleményezése, jóváhagyása 

      - írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése a döntésre jogosult részére az eljárást, 

         illetve több szakaszból álló eljárás esetén az eljárási szakaszt lezáró döntés 

         meghozatalához 
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      - kapcsolattartás a közbeszerzésekben érintett szervekkel, illetve személyekkel 

      - igazolja a kiegészítő tájékoztatás, konzultáció szakmai megalapozottságát       

4.  Jegyző és külső szakértő feladatai: 

     - az eljárás előkészítése, az ajánlati/ajánlattételi felhívás, a részvételi felhívás, a 

        dokumentáció előkészítése, és az eljárás megindítása előtt szükséges döntések 

        meghozatalát segítő előterjesztések előkészítése 

     - a közbeszerzési eljárás megindítása előtt meggyőződik arról, hogy fennállnak-e a 

        megindítás feltételei 

     - javaslattétel a lefolytatandó eljárás fajtájára 

     - javaslattétel a hirdetmény közzététele nélkül induló eljárásokban a lehetséges 

       ajánlattevőkre 

     - az eljárásba bevont személyek összeférhetetlenségének vizsgálata, írásos nyilatkozatok 

        bekérése 

     - elkészíti az ajánlati/ajánlattételi, illetve a részvételi felhívást, valamint az eljárás 

        megindításának jóváhagyásához szükséges előterjesztést a Képviselő-testület részére 

     - a Bírálóbizottság munkájának folyamatos segítése, a jogi és a szakmai háttér biztosítása 

     - a közbeszerzési eljárások során keletkezett iratok azonnali megküldése a Bíráló Bizottság 

        részére 

     - a felhívások megküldése, illetve megjelentetése 

     - felhívás módosítására, visszavonására javaslatot tesz 

     - előzetes összesítő tájékoztató elkészítése és megküldése a Közbeszerzési Hatóság részére 

     - műszaki dokumentációt összeállítja, rendelkezésre bocsátja, felel a dokumentáció 

       értékesítéséért 

     - elkészíti  a hirdetményt 

     - hiánypótlással kapcsolatos döntésről az ajálattevőket értesíti 

     - elkészíti a kiegészítő tájékoztatást, a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai jellegű részét, 

        jogszerű megadásáról gondoskodik 

     - az ajánlatok bontásának jogszerűségéért felel 
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     - az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet megküldi az érdekelteknek 

     - ellátja az eljárással összefüggő közzétételi feladatokat 

     - szerződés tervezetet elkészíti  

  

IV.  A közbeszerzési eljárás előkészítése  

1. A közbeszerzési eljárás  előkészítése, az ajánlati/ajánlattételi felhívás, a részvételi felhívás, a dokumentáció 
előkészítése, és az eljárás megindítása előtt szükséges döntések meghozatalát  segítő előterjesztések 
előkészítése a jegyző és a külső szakértő feladatkörébe tartozik.  

2. A Jegyző és külső szakértő  az eljárás megindítása előtt meggyőződik arról, hogy fennállnak-e a megindítás 
feltételei. A jegyző és külső szakértő javaslata alapján a Képviselő-testület meghatározza a lefolytatandó 
eljárás  fajtáját. A jegyző és a képviselő-testület  elkészíti az ajánlati/ajánlattételi, illetve a részvételi 
felhívást, valamint az eljárás megindításának jóváhagyásához szükséges előterjesztést a Képviselő-testület 
részére.  

3. A  jegyző és a külső szakértő gondoskodik arról, hogy a dokumentáció  az eljárás megindításának 
időpontjáig elkészüljön.  

  

V.  A közbeszerzési eljárás lefolytatása  

1.       Az ajánlatkérő nevében eljáró szervek, illetve személyek kötelesek a jelen szabályzatban meghatározott 
feladatmegosztás  szerint  összehangoltan lefolytatni a közbeszerzési eljárásokat.  

2.       Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás alapjául szolgáló becsült 
érték meghatározásakor az egy költségvetési évben, tárgyév január 1-december 31 közötti időszakban, 
beszerzendő áruk, megrendelendő szolgáltatások értékét veszi figyelembe. A közbeszerzési eljárás alapjául 
szolgáló  becsült érték meghatározásakor a Kbt. 11. §-ában  előírtak szerint jár el. 

  

VI.  A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzése 

  

1.        Az eljárásokat a belső ellenőrzési rendszer keretében ellenőrizni kell, az ajánlatkérő – mindenkor hatályos  -  
belső ellenőrzésre vonatkozó előírásaiban, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint.  

  

VII.  A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje 

  

1. Az ajánlatkérő nevében a Polgármester minden év március 31.napjáig éves összesített közbeszerzési tervet 
készít az adott évre tervezett közbeszerzésekről, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá. A közbeszerzési 
terv nyilvános. A közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell őrizni.  

2. Előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény esetén a közbeszerzési tervet módosítani kell, melyre a 
Képviselő-testület jogosult. A módosítást minden esetben meg kell indokolni. A módosítást a Polgármester 
kezdeményezi.  
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3. Az egyes eljárások lefolytatásával kapcsolatban felmerülő valamennyi adminisztrációs kötelezettség az 
eljárási cselekményt végző szervet, illetve személyt terheli. Az eljárásban keletkezett összes iratot, 
dokumentumot eredeti példányban a Bírálóbizottság részére azonnal meg kell küldeni.  

4. Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni, és az egyes eljárási cselekményeket a 
Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írásban kell rögzíteni.  

5. Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes 
iratot az eljárás  lezárultától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig az ajánlatkérő irattárában  
meg kell őrizni.  

6.  Az ajánlatkérő nevében a Polgármester a tárgyévi közbeszerzésekről  külön jogszabályban meghatározott  
minta szerint éves statisztikai összegzést készít, melyet  - a Képviselő-testület jóváhagyását követően -   
legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.napjáig a Közbeszerzések Hatóságnak megküld. 

   

VIII.  Az ajánlatkér ő nevében eljáró, az eljárás során döntést hozó, illetőleg az eljárásba  

          bevont személyek és szervezetek felelősségi köre 

  

1.              Az eljárások szabályszerűségéért, illetve jogszerűségéért a jelen szabályzatban meghatározott 
feladatmegosztás szerint eljáró szervek, illetve személyek felelősek.  

2.              Az eljárások adminisztrálásáért az egyes eljárási cselekményeket végző szervek, illetve személyek 
felelősek. Az eljárás során keletkezett iratok megőrzéséért a Polgármester felelős.  

3.              Az eljárást lezáró döntésért a döntést hozó a felelős. 

  

IX.  Záró rendelkezések  

1.  Jelen szabályzat a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a kihirdetése után megkezdett 
közbeszerzések során kell alkalmazni.  

2.  Hatályát veszti Zalacsány Község Önkormányzat  1/2007. Közbeszerzési Szabályzata.  

  

Zalacsány, 2014. március 3. 

                                                                                                               

Nagy Lászlóné  

Polgármester  

 

Kihirdetve: Zalacsány, 2014.03.04. 

Dr.  Prótár Henrietta 

aljegyző 
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3./ Közbeszerzési eljárás lefolytatása közösségi közlekedési szolgáltatás gépjármű 
beszerzéshez 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
 
Nagy Lászlóné polgármester :  Előterjesztés alapján ismertette a közösségi közlekedési 
szolgáltatás gépjármű beszerzéshez szükséges közbeszerzési ajánlattételi dokumentációt, 
melynek elkészítésére felkérte a Zalaber Kft-t az idő rövidsége miatt. A Zalaber Kft. a korábbi 
eljárásokat bonyolította le az Önkormányzatnak, ezt az eljárást is vállalta bruttó 200.000 FT-ért, 
melyre szintén jóváhagyást kér. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 
13/2014.(III.03.)sz. KT határozat 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a  közösségi közlekedési szolgáltatás 
biztosítása érdekében történő gépjármű beszerzés vonatkozásában a Kbt. 122/A. § (1) 
bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárást indít és kibocsátja a határozat 
mellékletét képező ajánlatkérési felhívást. 
Az ajánlattételi felhívás tárgya: Gépjármű beszerzése adásvételi szerződés keretében  

-az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság 
és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe 
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI.08.) VM rendelet 
alapján elnyert  támogatás 1 db Volkswagen Transporter Kombi RT, 2.0 CR Tdi 4 
ajtós gépjárműre vonatkozóan, katalógus száma: 71110452 

Felhatalmazást kap a polgármester az ajánlattételi felhívás kibocsátására, az ajánlatok 
fogadására, a közbeszerzési bizottság  és a Képviselő-testület elé terjesztésére. 
Határid ő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Határozat hozatalt követően Nagy Lászlóné polgármester szavazásra tette fel a Zalaber Kft. 
közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó felhatalmazását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
14/2014.(III.03.) sz. KT határozat 
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a  közösségi közlekedési szolgáltatás 
biztosítása érdekében történő gépjármű beszerzés közbeszerzési eljárásnak 
lebonyolításával megbízza a Zalaber Kft-t (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u 11.) bruttó 
200.000 Ft vállalkozási díj ellenében. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester  
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4./ Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása, Helyi Választási 
Bizottság póttagjainak megválasztása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Prótár Henrietta aljegyző 
 
Dr. Prótár Henrietta aljegyző: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet. ( Az 
előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2014.(III.03.) sz. KT határozat 
a.) Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ve. 14.§ (4) és 24.§ (1) bekezdése 
alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához kapcsolódó 
szavazatszámláló bizottságok tagjait az alábbiak szerint megválasztja:  
Szavazatszámláló bizottság tagjai: 
Csalló Jánosné Zalacsány, Vasút u. 33. 
Lutor László Zalacsány, Zrínyi u. 7. 
Kiglics Lászlóné Zalacsány, Kossuth u. 25. 
Bogdán Mária Zalacsány, Zrínyi u.  21. 
Bogdán Brigitta Zalacsány, Kossuth u. 5. 
Póttagjai:  

1. Bogdán Sándorné Zalacsány, Szabadság u. 25. 
2. Bogdán Rozália Zalacsány, Kisfaludy u. 5. 

 
Határid ő: azonnal, a következő általános választására létrehozott szavazatszámláló 
bizottság alakuló  
üléséig  
 
b.) Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ve. 14.§ (4) és 35 § (1) bekezdése 
alapján a helyi választási bizottságba tagnak Horváth Jenőné Zalacsány, Hegy u. 7.,  2. 
póttagnak Tömpe Istvánné Zalacsány,Vasút u. 51. sz. alatti lakosokat megválasztja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Prótár Henrietta aljegyző 
 
 
Több napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 10 óra 30 
perckor berekesztette. 
 
 
     Km.f. 
 
Nagy Lászlóné      dr. Prótár Henrietta  
Polgármester      aljegyző 
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Zalacsány község Polgármesterétől 
8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. 
Szám: 3/2014. 
………………………………… 
………………………………….. 
 
                MEGHÍVÓ 
 
Értesítem a Tisztelt Címet, hogy Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

2014.  március 3.-án 9 órakor rendkívüli ülést tart, 
 

melyre tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés helye: Közösségi Ház házasságkötő terme ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. ) 
 
Napirend: 
 
1./ Képviselői vagyonnyilatkozatok vizsgálata 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Rétiné Végh Katalin ÜB elnök 
 
2./ Közbeszerzési terv , közbeszerzési szabályzat elfogadása, közbeszerzési bizottság tagjainak 
megválasztása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
3./ Közbeszerzési eljárás lefolytatása közösségi közlekedési szolgáltatás gépjármű beszerzéshez 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
4./ Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása, Helyi Választási Bizottság 
póttagjainak megválasztása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Prótár Henrietta aljegyző 
 
 
 
 
A napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. 
 
Zalacsány, 2014. február 28. 
 
      Tisztelettel: 
 
      Nagy Lászlóné  
      Polgármester  
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Melléklet a 2. napirendez: 
 
Előterjesztés Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 3.-án 
tartandó ülésére 
 
Tárgy: 2014. évi közbeszerzési terv 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
  
  
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Közbesz. tv.) értelmében 
minden közbeszerzési ajánlatkérőnek (így önkormányzatunknak is) a költségvetési év elején, 
lehetőség szerint március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: 
közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési 
tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.  A 
közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek a honlapján, 
ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzések Tanácsa honlapján - a közbeszerzési terv 
módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül - közzé kell tennie. 
A 22. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérő (többek között a helyi önkormányzat is) a 
közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását - a kötelező közzétételét követően - a helyben 
szokásos módon is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre 
vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. A 
közbeszerzési terv nem vonja maga után az  abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást 
is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb 
változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény 
vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
Tehát az elfogadott közbeszerzési terv a későbbiekben módosítható, valamint eljárás 
lefolytatására  vonatkozó kötelezettséggel nem jár .   
 
Nemzeti közbeszerzési értékhatárok 2014.01.01-től 2014.12.31-ig  

• árubeszerzés esetében: 8 millió forint; 
• építési beruházás esetében: 15 millió forint; 
• építési koncesszió esetében: 100 millió forint; 
• szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint; 
• szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint. 

A Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 14. § (2) bekezdése] vonatkozó nemzeti 
közbeszerzési értékhatár: 

• árubeszerzés esetében: 50 millió forint; 
• építési beruházás esetében: 100 millió forint; 
• szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint. 

Zalacsány Község Önkormányzata által 2014.. évre tervezett árubeszerzéseinek és szolgáltatás  
megrendelésének várható összege eléri a fent meghatározott közbeszerzési értékhatárokat.  
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Mindezek alapján a tervezett önkormányzati beszerzések és fejlesztések vonatkozásában 
közbeszerzési eljárás lefolytatása  kötelező, 2014. évre vonatkozóan közbeszerzési eljárás 
lefolytatását önkormányzatunk a melléklet szerint tervezi.  
  
 Határozati javaslat: 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét a 
melléklet szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Melléklet a    /2014. sz. határozathoz: 
 
           
Zalacsány Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve 

 Időbeli ütemezés 

  A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 

  CPV 
kód 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama 

Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 I. Árubeszerzés           

Közösségi 
közlekedés 

biztosítására 
gépjármű 
beszerzés 

 nemzeti Kbt. 122. § 
(1) bekezdés  

2014.03.21. 2014.06. nem 

 II. Építési 
beruházás 

   
    

 
  

       

    
   

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  

- - - - - - - 

IV. Építési 
koncesszió 

      

- - - - - - - 
 
 

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

      

- - - - - - - 
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Melléklet a 4. napirendhez: 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választáson működő 

szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 309.§-a értelmében a  
nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság a helyi  
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki.  
A Ve. 308. §-a szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a törvény I-XII. Fejezetét,  
továbbá a 307/D. §, a 307/F. § és a 307/L. § (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit a nemzetiségi  
önkormányzati választásokra vonatkozó fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán - a Ve. 311.§ (1) d) pontja értelmében - 
szavazatszámláló bizottság működik.  
A Ve. azt is rögzíti, hogy valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál.  
A Ve. rendelkezései alapján tehát a nemzetiségi önkormányzati képviselő-választást a helyi  
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján kell megtartani, de attól  
eltérő szavazóhelyiségben. Ebből adódóan a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán külön  
szavazatszámláló bizottság működik.  
A nemzetiségi önkormányzati választáson működő szavazatszámláló bizottság megválasztásának  
időpontjára vonatkozóan a Ve. hivatkozott fejezete nem tartalmaz speciális szabályokat, így a  
nemzetiségi önkormányzati választáson működőszavazatszámláló bizottságot is legkésőbb a Ve. 24. §  
(1) bekezdésben megjelölt határidőig kell megválasztani:  
A Ve. 24.§(1) bekezdése értelmében a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban  
póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános  
választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon (vagyis legkés 
őbb 2014. március 17-ig) választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A 
szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.  
A Ve. 14.§ (4) bekezdése kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság legalább 5 tagból áll.  
A kisebbségi jelölő szervezet a szavazatszámláló bizottságba nem bízhat meg tagot.  
A nemzetiségi önkormányzati választások során működő szavazatszámláló bizottság választott  
tagjainak száma tehát - a Ve.14. § (4) bekezdése és 311. § (2) bekezdése alapján - 5 fő. 
 
A fenti rendelkezések értelmében a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választáshoz 5  
tagból – és kellő számú póttagból – álló szavazatszámláló bizottságot kell választani.  
A szavazatszámláló bizottság tagja csak a településen lakcímmel rendelkező személy lehet.  
A választási bizottságnak nem lehet tagja:  
a) a köztársasági elnök,  
b) a háznagy,  
c) képviselő 
d) alpolgármester,  
e) jegyző 
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,  
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint  
h) jelölt.  
Nem lehet a választási bizottság választott tagja a fentieken túl:  
a) párt tagja,  
b) a választókerületben jelöltet állító jelölő 
szervezet tagja,  
c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,  
d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  
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szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi  
területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban,  
szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, 
állami vezető 
 
Az egy szavazókörös településen a helyi választási bizottság tagjainak száma 5 fő, megválasztásuk a 
polgármesterek és önkormányzati képviselők választásának kitűzését követően esedékes. Mivel 2010. óta 
a helyi választási bizottság tagjai közül Adorján Józsefné elhalálozott, Jagicza Attila lemondott, ezért 1 
taggal és 1 póttaggal kell a bizottságot kiegészíteni. ( Jelenleg tag: Kozma Józsefné, Sabjánné Gondos 
Beáta, Szijártó Csaba, Lakiné Bohár Ildikó, 1. póttag: Németh Ferencné). Összeférhetetlenségi szabályok 
a fentiek szerint vonatkoznak rájuk. 
 
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához kapcsolódó szavazatszámláló bizottság  
tagjaira vonatkozóan – a fenti rendelkezések alapján – a határozati javaslatban foglalt javaslatot  
teszem.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Ve. 25.§-a alapján a választási bizottság tagjaira  
és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A választási bizottság tagjainak  
megválasztásáról a képviselő-testület egy szavazással dönt.  
A szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja legkésőbb a szavazást megelőző második napon a  
polgármester előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti  
szöveggel esküt vagy fogadalmat tesz.  
Az eskütételt követő en a választási bizottság alakuló ülést tart. Az alakuló ülésen a választott tagok  
közül megválasztja elnökét és annak helyettesét.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az esetleges nemzetiségi képviselők választására a  
szavazatszámláló bizottság tagjait az előterjesztett határozati-javaslat szerint szíveskedjenek  
megválasztani.  
 
Zalacsány , 2014-02.28.     Hetesi Krisztina HVI vezető 
 
...../2014. (III.03.) KT határozati j a v a s l a t  
a.) Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ve. 14.§ (4) és 24.§ (1) bekezdése 
alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához kapcsolódó 
szavazatszámláló bizottságok tagjait az alábbiak szerint megválasztja:  
Szavazatszámláló bizottság tagjai: 
Csalló Jánosné Zalacsány, Vasút u. 33. 
Lutor László Zalacsány, Zrínyi u. 7. 
Kiglics Lászlóné Zalacsány, Kossuth u. 25. 
Bogdán Mária Zalacsány, Zrínyi u.  21. 
Bogdán Brigitta Zalacsány, Kossuth u. 5. 
Póttagjai:  

3. Bogdán Sándorné Zalacsány, Szabadság u. 25. 
4. Bogdán Rozália Zalacsány, Kisfaludy u. 5. 

 
Határid ő: azonnal, a következő általános választására létrehozott szavazatszámláló 
bizottság alakuló  
üléséig  
 
b.) Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ve. 14.§ (4) és 35 § (1) bekezdése 
alapján a helyi választási bizottságba tagnak Horváth Jenőné Zalacsány, Hegy u. 7.,  2. 
póttagnak Tömpe Istvánné Zalacsány,Vasút u. 51. sz. alatti lakosokat megválasztja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Prótár Henrietta aljegyző 
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Melléklet a 3. napirendhez: 
  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
 
 
 
 
 
Ajánlatkér ő: 
 
 Zalacsány Község Önkormányzata 
 8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. 
 
 
 
Ajánlatkér ő nevében eljáró szervezet: 
 
 ZALABER Vállalkozási Kft. 
 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 11. 
 
 
 
Közbeszerzés tárgya: 
 
 
 

Gépjárm ű beszerzése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zalaegerszeg, 2014. március …. 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 

Gépjármű beszerzése 
 
 
 
1. Fedlap 
 
2. Tartalomjegyzék 
 
3. Eljárást megindító felhívás 
 
4. Részletes ajánlattételi feltételek 
 
5. Benyújtandó ajánlat tartalomjegyzéke 
 
6. Mellékletek 

6.1. Ajánlati lap 

6.2. Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdésére vonatkozóan 

6.3. Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja alapján 

6.4. Nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan 

6.5. Nyilatkozat a cégadatokra vonatkozóan 

6.6. Nyilatkozat az Eljárást megindító felhívás III.2.2 pont P/1 alkalmassági 

feltételre 

6.7. Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdése, a Kbt. 55. § (5) bekezdése és a Kbt. 

58. § (3) bekezdése vonatkozásában 

6.8. Nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan 
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ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 
 
x Áruberuházás 
 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) 
Hivatalos név:  Zalacsány Község Önkormányzata 
Postai cím:  Zrínyi M. u. 6. 
Város/Község: Zalacsány 
Postai irányítószám: 8782 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Nagy Lászlóné polgármester 
Telefon: 06-83/537-015 
E-mail: zalacsany@freemail.hu  
Fax:  06-83/537-015 
 
I.2.) Az ajánlatkérő típusa  
 Központi szintű 
 Közszolgáltató 
x Regionális/helyi szintű 
 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] 
 Közjogi szervezet 
 Egyéb 

I.3.) Fő tevékenység 

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők 
x Általános közszolgáltatások 
 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
 Honvédelem 
 Szociális védelem 
 Közrend és biztonság 
 Szabadidő, kultúra és vallás 
 Környezetvédelem 
 Oktatás 
 Gazdasági és pénzügyek 
 Egyéb (nevezze meg): 
 Egészségügy 
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 
Adásvételi szerződés 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési 
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a 
szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) 
x Árubeszerzés 
x Adásvétel 
A teljesítés helye: 8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. 
NUTS-kód: HU223 

II.1.3) Közbeszerzésre, keret-megállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) 
vonatkozó információk 
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul 
 A hirdetmény keret-megállapodás megkötésére irányul 
 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul 

 

II.1.4) Kertmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 
Kertmegállapodás több ajánlattevővel 
A tervezett keret-megállapodás résztvevőinek száma 
VAGY 
(adott esetben) maximális létszáma 
Kertmegállapodás egy ajánlattevővel 
A keret-megállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: 
A közbeszerzéseknek a keret-megállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke (csak számokkal) 
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 
VAGY: 
és között Pénznem: 
A keret-megállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha 
ismert): 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 
Gépjármű beszerzése adásvételi szerződés keretében 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
 Fő szójegyzék 

Fő tárgy: 34115200-8 Gépjármű tíznél kevesebb személy szállítására 

További tárgyak:  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához 
a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem 

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem 

 
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) 
1 db Volkswagen Transporter Kombi RT, 2.0 CR Tdi 4 ajtós gépjármű, katalógus 
száma: 71110452 
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II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje 
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban:    (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY: 
Kezdés: (év/hó/nap) 
Befejezés: 2014. augusztus … (év/hó/nap) 

 
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 
Ajánlattevő ajánlatában köteles késedelmi kötbért vállalni, melynek mértéke napi 50.000,-Ft 
maximum a nettó bekerülési költség 5 %-a. 
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: (adott esetben) 
A nyertes ajánlattevő egy (1) számla kibocsátására jogosult, ajánlatkérő részszámlázásra 
lehetőséget nem biztosít. Előlegfizetést Ajánlatkérő nem teszi lehetővé. A szerződés 
ellenértékének megfizetésére a számla kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor a Ptk. 
292/B § (1)-(2) bekezdés, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 
36/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével. 
A szerződéses ellenérték kifizetésére magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor.  
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a nyertes 
ajánlattevő(k), mind az alvállalkozó(k) esetében alkalmazni kell. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet a Kbt. 125. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra is. 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 
személy: (adott esetben) 
Nem engedélyezett. 

 

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem 
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: 

III.2) Részvételi feltételek 

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró 
okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat 
is (adott esetben) 
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok fennáll. 
A kizáró okok igazolását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján kérjük. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az eljárásban ajánlattevő az alkalmasság igazolására csatolja 
P/1 
a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) 
bekezdés c) pontja szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás 
megküldésének időpontját megelőző három üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított 
teljes árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte 
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
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Ha ajánlattevő az előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, 
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontban 
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által 
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és 
gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az 
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ajánlatkérő 
által előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának 
ajánlatkérő által elfogadott módjáról 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból amennyiben: 
P/1 
az eljárást megindító felhívás megküldésnek időpontját megelőző három üzleti év 
tekintetében haszongépjármű értékesítés általános forgalmi adó nélkül számított, 
mindösszesen legalább 90.000.000,- Ft teljes árbevételt nem éri el. 
A Kbt 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a 
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az 
ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban az ajánlatukban ezt a szervezetet és az eljárást 
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására 
(is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal 
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá 
köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. E körben irányadó a Kbt. 55. § (6) 
bekezdése is. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
M/1 

Az ajánlattevő az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított (lásd: felhívás VI.5. pont) 
36 naptári hónapban személyszállító busz és/vagy haszongépjármű szállítása teljesített 
referenciáit az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel köteles 
ismertetni, legalább az alábbi tartalommal: 
- az alkalmassági minimumkövetelménynél megfogalmazott szállítások teljesítési ideje (-tól, -
ig; év/hónap/nap formátumban), teljesítés helye; 
- a szerződést kötő másik fél megnevezése (neve, címe, kapcsolattartó neve, telefonszáma); 
- a referenciaként bemutatott szállítás mennyiségére utaló-, és a korábbi szállítás 
ellenszolgáltatására vonatkozó adat. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) 
pontja] 

 

M/2 

Az ajánlattevő általi műszaki-technikai felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett 
intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírása. 
310/2011 (XII.23. Korm. rendelet 15. § (1) b) pontja) 
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. §-ban 
foglaltakra, amelynek értelmében az M1 pontban foglaltakat az alábbiak szerint szükséges 
teljesíteni:: 
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, 
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illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt 
igazolással; 
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa 
adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet nyilatkozatával. 

 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben: 
M/1 
Az Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti ajánlattevőt, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati 
felhívás feladásától visszafelé (lásd: felhívás VI.5. pont) számított 36 naptári hónapban nem 
rendelkezik legalább nettó 10.000.000,- Ft értékben személyszállító busz és/vagy 
haszongépjármű szállítására vonatkozó referenciával. Ajánlattevők a jelen pont szerinti 
alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében több referencia igazolást is 
felhasználhatnak. 

M/2 

Az Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, amennyiben nem rendelkezik 150 
km-es körzeten belül legalább egy (1) márkaszervizzel. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint 
meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a 
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az 
ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást 
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására 
(is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal 
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá 
köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) Az eljárás fajtája 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 
Klasszikus ajánlatkérők 
A Kbt. Harmadik Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: 
A Kbt. 122/A. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás 

IV. 2) Értékelési szempontok 

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiakban megadott részszempontok 
szerint 
1. Ajánlati ár   Súlyszám 70 
2. Szállítási határidő  Súlyszám 30 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 
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Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem 

IV.3) Adminisztratív információk 

IV.3.1) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott 
esetben) 
A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum: 2014/03/… (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 
A dokumentációért fizetni kell Nem, Ajánlatkérő közvetlenül, díjmentesen megküldi 
ajánlattevők részére. 

IV.3.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 
Dátum: 2014/03/… (év/hó/nap) Időpont: 10:00 

IV.3.3) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók 
Magyar 

IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) ….-ig 
(év /hó/nap ) VAGY 
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.5) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának 
feltételei 
Dátum: 2014/03/… (év/hó/nap) Időpont: 10:00 
Hely: ZALABER Vállalkozási Kft. 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 11. 
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen 
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint. 

V. szakasz: kiegészítő információk 

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) 
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem 
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
 
 
 

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk 
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos igen 
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: 
103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások keretében 
8657881290 azonosító számon nyilvántartott pályázat alapján 

V.3) További információk (adott esetben) 

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az 
első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) 
IV.3.2 A tárgyalás időpontja: 

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az 
eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen 

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával 
kapcsolatos további információk: (adott esetben) 
Ajánlatkérő a dokumentációt közvetlenül megküldi ajánlattevőknek. A dokumentáció másra 
nem ruházható át. 
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V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja 
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja 
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont 
szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 
képest szigorúbbak nem 

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) - 

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem 

V.4) Egyéb információk: 
Ajánlattevő az eljárást lezáró döntésről a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdés szerint értesíti 
Ajánlattevőket. 
Szerződéskötésre a Kbt. 124. § (6) bekezdése szerinti időpontban kerül sor. 
1. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja. 
2. Az ajánlatkérő a helyszín megtekintésére előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosít. 
3. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) 

és (5) és a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. 
4. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) 

bekezdés a)-b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is 
meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni kell. 

5. Az alkalmassági feltételek igazolása esetén a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdése alkalmazandó. 
6. Az ajánlathoz csatolni kell a képviseletre jogosult képviselő(k) aláírási címpéldányának 

egyszerű másolatát. Egyéni vállalkozó esetében okmányirodai igazolás csatolandó. 
Amennyiben még el nem bírált változásbejegyzési kérelem van folyamatban, a változás 
tényét és tartalmát igazoló okirat másolatát, mely a változást tartalmazza is csatolni kell. 

7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a közös 
ajánlattal összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat arra, 
hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget 
vállalnak a teljesítésben való részvételük arányát, a feladatoknak az ajánlattevők közötti 
megosztását, továbbá a képviselő ajánlattevő megjelölését. 

8. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevőket, hogy az aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében PDF 
formátumban, jelszó nélkül olvasható formátumban beszkennelt, elektronikus 
adathordozón is nyújtsák be az 1 (egy) példányban elkészített papír alapú ajánlatukkal 
közös csomagolásban a 46/2011. (III. 23.) Korm. r. 7. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés 
megkönnyítése érdekében. Továbbá csatolni kell arra vonatkozó nyilatkozatukat, hogy az 
elektronikus példány mindenben megegyezik az ajánlat papír alapú példányával. 

9. A postai úton megküldött ajánlatokat ajánlatkérő csak abban az esetben tekinti 
határidőben beérkezettnek, amennyiben a kézhezvételre az ajánlattételi határidőig sor 
kerül. Az ajánlatot roncsolásmentesen nem bontható kötésben, adatot tartalmazó 
oldalakat folyamatos számozással ellátva, szignálva, az oldalszámokat is feltüntető 
tartalomjegyzékkel kell benyújtani. A példányokat egy csomagban kell elhelyezni és a 
csomagoláson fel kell tüntetni a jelentkező nevét, székhelyét, valamint a beszerzés 
tárgyát: „Futópálya rekonstrukció Bagod”, valamint hogy a „benyújtási határidőig 
felbontani tilos”. 

10. A nem cégszerűen aláírt ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítjuk a Kbt. 74. § (1) bekezdés 
e) pontja alapján. 
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11. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított 
igazolás és dokumentum mellé csatolni kell azok felelős, magyar nyelvű fordítását is a 
Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. 

12. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a tárgyi eljárásba alkalmazza a Kbt. 75 § 
(2) bekezdésének b) pontjában foglaltakat. 

13. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa 1-10 pont. 
Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempontra adott ajánlati elemet az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok 
elbírálásáról szóló módosított ajánlás (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A 1.ba) pont szerint 
értékeli-, míg a 2. értékelési részszempontot a III.A.1.bb) pont szerint. 

14. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése 
esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben a 
pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. 

15. Az ajánlat összeállításával kapcsolatban felmerült valamennyi költség ajánlattevőket 
terheli, az semmilyen körülmények között az ajánlatkérőre nem hárítható. 

16. Az ajánlat összeállításánál az Eljárást megindító felhívásban és az Ajánlattételi 
dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény előírásait kell alkalmazni. 

V.5) A felhívás kiküldésének időpontja: 2014/03/… (év/hó/nap) 

 

 



9 

A biztonságos közlekedés feltételeit megteremt ő eszközök, 

berendezések és m űszaki paraméterek 

A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 3. sz. melléklete alapján 
 
 
Általános elvárások: 
 
– Kizárólag a gépjármű-katalógusban feltüntetett gépkocsik szerezhetők be. 
– A beszerzett gépjárművek garancia idő alatti és azon túli javítását és 

karbantartását az adott gyártmány és típus javítására a gyártó vagy megbízottja 
által auditált márka szakszervizben kell elvégeztetni (az ajánlati ár tartalmazza a 
garanciális javítások költségét, nem tartalmazza azonban a garancia idő alatt 
felmerülő kötelező karbantartások, valamint a kopó alkatrészek cseréjének anyag 
és munkadíját). 

– A garancia idő alatti és azon túli javítások és karbantartások során eredeti gyári 
alkatrészeket kell felhasználni. 

– A javítások és karbantartások során a gyártómű által előírt normaidőket és 
technológiai folyamatokat kell alkalmazni. 

– Az üzemanyag fogyasztási, valamint széndioxid kibocsátási értékek esetében a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott típusbizonyítványban szereplő 
adatokat kell figyelembe venni. 

 
3. Mikrobuszok: 
 
Főbb műszaki jellemzők, követelmények: 

• B kategóriás jogosítvánnyal vezethető 
• Hosszúság: nagyobb, mint 4600 mm 
• Magasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 1800 mm 
• Tengelytáv: nagyobb, mint 2900 mm 
• Szállítható személyek száma: 8–9 fő. 
• Ülések száma: a gépkocsi rendelhető legyen 8 üléssel és 9 üléssel is 

(kizárólag 8 üléssel rendelhető gépkocsi nem megfelelő). A 8 és 9 üléssel 
rendelkező gépjárműveket és azok ajánlati árát egyaránt fel kell tüntetni a 
gépjármű katalógusban. 

• Hajtás: kétkerék (2WD). A megajánlott típus rendelhető legyen összkerék 
(4WD) meghajtással is. Mindkét (2WD és 4WD) meghajtással rendelkező 
gépjárművet és azok ajánlati árát fel kell tüntetni a gépjármű katalógusban. 

• Ajtók száma: 4 vagy 5 
• Váltó: manuális 
• Teljesítmény: nagyobb, mint 60 kW 
• Euro 5 vagy annál korszerűbb motor 
• Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 

km 
• Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb vagy egyenlő, mint 230 

g/km 
• Csomagtér mérete: a hátsó ülések alaphelyzetében (hátratolt állapotban) az 

üléstámla magasságáig mért csomagterének térfogata rövid tengelytáv esetén 
nagyobb, mint 0,8 m3, hosszú tengelytáv esetén nagyobb, mint 1,3 m3 
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• Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények: 
• Ködlámpa első 
• Ködlámpa hátsó 
• Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő) 
• Blokkolásgátló 
• Menetstabilizáló rendszer 
• Kipörgésgátló 
• Vezető és utas oldali első légzsák 
• Oldallégzsákok legalább az első üléssorhoz 
• Függöny(fej)légzsákok legalább az első üléssorhoz 
• Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés 
• Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez, első két szélső 

üléshez magasság állítással 
• Állítható fejtámla valamennyi üléshez 
• Audio berendezés 
• Központi zár 
• Pollenszűrő 
• Belső levegőkeringtetés 
• Légkondicionáló berendezés hővédő üvegezéssel, elől-hátul klíma, levegő 

befúvóval minden üléssorhoz 
• Elektromos ablakemelő elöl 
• Szervokormány 
• Állítható magasságú fényszóró 
• Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök 
• Állítható magasságú vezetőülés 
• Állítható magasságú és mélységű kormányoszlop 
• Zárható üzemanyagtöltő nyílás 
• Indításgátló 
• Teljes értékű pótkerék 

 
További elvárt felszerelések: 
– legalább 2 darab Isofix gyerekülés rögzítési pont 
– 3 darab biztonsági gyerekülés vagy ülésmagasító 
– kerekesszék rögzítési lehetőség (opcionálisan  kérjük megadni) 
– oldalsó fellépő (elektromos mozgatású, műszerfalon visszajelzéssel) 
– vonóhorog 
– 4 darab téli gumiabroncs, hólánc 
– porral oltó 
– telefon kihangosító Bluetooth, rádió 
 
Egyéb követelmények: 
 

� A katalógusba csak új személygépkocsik kerülhetnek be. E tekintetben új 
személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem 
Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve 
próbajárműként nem használták. 

� A személygépkocsik átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, 
hatósági jelzésekkel ellátva kell történjen. 

� A forintban megadott áraknak tartalmazniuk kell a beszerzéssel összefüggő 
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valamennyi adót, illetéket  
(az ÁFA, a vagyonszerzési illeték és a kötelező biztosítás kivételével) és a 
forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget. 

 
 
 
 

� A személygépkocsikhoz biztosítani kell legalább a vonatkozó jogszabályokban 
előírt garanciális és alkatrészellátási kötelezettséget. 

� A személygépkocsik teljes körű garanciális és garancián túli javítását és 
karbantartását régiónként legalább egy az adott gyártmány és típus javítására 
a gyártómű vagy megbízottja által auditált, márka szakszervizben biztosítani 
kell. A régió Magyarország következő hét tervezési- statisztikai régióját jelenti: 

Régiók Megyék 
Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala 
Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém 
Dél-Dunántúl Baranya, Somogy, Tolna 
Közép-Magyarország Pest, Budapest főváros 
Dél-Alföld Bács-Kiskun, Békés, Csongrád 
Észak-Alföld Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-

Szatmár-Bereg 
Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád 

� A személygépkocsik esetében 24 órás magyarországi mobil 
szervizszolgáltatást is biztosítani kell. 

� A személygépkocsinak meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba 
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször 
módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás 
tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek. 

� A személygépkocsi rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott 
érvényes típusbizonyítvánnyal. 

� A személygépkocsi rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással. 
� A gyártómű rendelkezzen a gyártás helyén honos – bármely nemzeti 

rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel. 
� A megajánlott gépjárművekre 3 évig, vagy 100 000 km-ig (ami előbb teljesül) 

teljes körű garanciát kell biztosítani. 
� A gépjárművek fődarabjai, a motor, a sebességváltó és a hajtáslánc a 

gyártómű által beépítettnek kell lennie. A gyártómű által beépítettnek 
tekintendő az az elem, amelyet a gépjárművet előállító gyártóműnél a 
gyártósoron építettek be. 

 
 
 
További követelmény: 
 

• Előfinanszírozási lehetőség az átvételtől számított 3 hónap időtartamra 
kamatmentesen. 

• Teljes körű CASCO a kötelező 5 éves fenntartási időszak alatt, mely töréskár-, 
lopáskár-, üvegkár-, elemikár- és avulás nélküli térítés biztosítást tartalmaz. 

• Kötelező karbantartás maximum 5 évre vagy 150.000 km-re 
• Bruttó 200.000,-Ft értékű üzemanyag utalvány. 
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5. A BENYÚJTANDÓ AJÁNLAT TARTALOMJEGYZÉKE 
 

Gépjármű beszerzése 
 
 
 
 
5.1 Fedlap 

5.2 Tartalomjegyzék 

5.3 Ajánlati lap (6.1 sz. melléklet) 

5.4 Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdésére vonatkozóan (6.2 sz. melléklet) 

5.5 Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja alapján (6.3 sz. melléklet) 

5.6 Nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan (6.4 sz. melléklet) 

5.7 Nyilatkozat a cégadatokra vonatkozóan (6.5 sz. melléklet) 

5.8 Aláírási címpéldány 

5.9 Nyilatkozat az Eljárást megindító felhívás III.2.2 pont P/1 alkalmassági 

feltételre (6.6 sz. melléklet) 

5.10 Referencia lista, referencia igazolás 

5.11 Nyilatkozat az Eljárást megindító felhívás III.2.3 M/2 pontjára vonatkozóan  

5.12 Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdése. a Kbt. 55. § (5) bekezdése és a Kbt. 

58. § (3) bekezdésére vonatkozóan (6.7 sz. melléklet) 

5.13 Nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan (6.8 sz. melléklet) 

5.14 Nyilatkozat az Eljárást megindító felhívás V.4.8 pontja alapján 

5.15 Ajánlott gépjármű műszaki dokumentációja 
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6.1 sz. melléklet 

AJÁNLATI LAP 
(felolvasólap) 

 
 

Gépjármű beszerzése 
 
 
 

1. Ajánlattevő neve: 

 Székhelye: 

 Telefon:   Telefax:   E-mail: 

 Alapítás éve: 

 Cégvezető neve: 

 Kapcsolattartó személy neve: 

 E-mail címe: 
 
 
 
 
Ajánlati ár:  Ft (nettó) 

ÁFA 27 %:  Ft 

Mindösszesen:  Ft (bruttó) 

 
 
 
Dátum: 
 
 
 
 
 
 
          Cégszerű aláírás 
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6.2 sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

a Kbt. 56. § (1) bekezdésre vonatkozóan 
 
 
Alulírott ………………………………………………………...……………...…….., mint 

a(z) …………………………………………………………..……….. cégjegyzésre és 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z) 

………………………………………………………………..mint ajánlattev ő, 

nem tartozik  a Kbt. 56. § (1) bekezdés hatálya alá , azaz: 

(1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet 
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki  
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 

végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 
vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van 
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;  

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

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

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

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

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

g) … 
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 

törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai 
közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve 
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében 
meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve 
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga 
szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése 
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült; 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából 
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fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági 
határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen 
határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, 
hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 

 
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis 

adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát 
veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban, vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, vagy  

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az 
adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre 
kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint 
ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme 
után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, 
ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési 
szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés 
alapján kapott jövedelem,  

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

 

 

Dátum: 
 

 

 

 

         Cégszerű aláírás 
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6.3 sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja alapján 

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

…………………………..(cégnév) olyan társaságnak minősül, 
 
melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén / amelyet szabályozott tőzsdén 
jegyeznek.1 
 
 
A …………………………………….. (cégnév) tulajdonosai: 
 

 Név: ....................................................................................  
 Cím: ....................................................................................  

 Név:.....................................................................................  
 Cím: ....................................................................................  

 Név:.....................................................................................  
 Cím: ....................................................................................  

 Név:.....................................................................................  
 Cím: ....................................................................................  
 
 
 
Dátum: 
 
 
 
 
         Cégszerű aláírás 

 

 

 

                                                 
1 megfelelő részt alá kell húzni! 
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6.4 sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT 

a Kbt. 56. § (2) bekezdésre vonatkozóan 
 
 
Alulírott ………………………………………………………...……………...…….., mint 

a(z) …………………………………………………………..……….. cégjegyzésre és 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z) 

………………………………………………………………..mint ajánlattev ő, 

nem tartozik  a Kbt. 56. § (2) bekezdés hatálya alá , azaz: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, 

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

joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek 

fennállnak. Amennyiben a több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal 

rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos 

társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően 

alkalmazni. 

 

Amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő v. részvételre jelentkező nyilatkozata 

arra vonatkozóan, hogy az alábbi megnevezett szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. 

§ (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 

 

Szervezet megnevezése: ……………………………………………………………… 

Címe:    ……………………………………………………………… 

Cégjegyzékszáma:  ……………………………………………………………… 

 

 

Dátum: 
 

 

 

 

         Cégszerű aláírás 
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6.5 sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 
a cégadatokra vonatkozóan 

 

 

 

Ajánlattevő neve: 

Társasági forma: 

Székhelye: 

Alapítás éve: 

Cégvezető neve: 

Cégjegyzék száma: 

Adószáma: 

Kivitelezői nyilvántartási száma: 

Szerepel-e a „Köztartozásmentes adózok listáján”: Igen / Nem* 

 Ha nem, NAV igazolása arra vonatkozóan, hogy az adó-, vámfizetési vagy 

társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének eleget tesz. 

 

Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cégokmányban foglaltakhoz 

képest van-e a cégbírósághoz benyújtott , de még el nem bírált – és így a 

cégokmányban nem szereplő – változásbejegyzési kérelme . Erre vonatkozó 

pozitív tartalmú nyilatkozat esetén ajánlattevőnek csatolnia kell az el nem bírált 

változásbejegyzési kérelem másolati iratanyagát. 

 Van / Nincs* változásbejegyzési kérelem. 

 
 

Dátum: 
 

 

         Cégszerű aláírás 

* A megfelelő rész aláhúzandó. 
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6.6 sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 
 

az Eljárást megindító felhívás III.2.2 pont P/1 alkalmassági feltételre 
 
 
 
Alulírott …………………………………(név), mint a ………………….cégjegyzésre 

jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az ajánlattevőnek/alvállalkozónak a 2010-

2012. években a haszongépjármű értékesítés forgalma az alábbiak szerint alakult: 

 
 

Év  Haszongépjármű értékesítési forgalom (Ft) 

2010.  

2011.  

2012.  

Összesen:  

 
 

 

 

Dátum: 
 

 

 

 

 

         Cégszerű aláírás 
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6.7 sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
 
a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjára és a Kbt. 58. § (3) bekezdésére vonatkozóan 
 
 
 
Alulírott ……………………………………………………………..…….., mint a(z) 

…………………………………………………………..……….. cégjegyzésre és 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy 

 

1. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közbeszerzésnek az a része  (részei), 
amelynek teljesítéséhez ……………………………………. Ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 

 …………………………………………………. 

 …………………………………………………. 

 …………………………………………………. 

 

2. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ezen részek tekintetében a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, 
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 

 
Cég neve Közbeszerzés része Százalékos aránya 

   

   

 

3. azon szervezet (személy), valamint az ajánlattételi felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(ek), amelynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet (személy) kapacitására, 
erőforrására (is) támaszkodik a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése alapján. 

 

Erőforrást, kapacitást  

nyújtó szervezet  

megnevezése, székhelye: 

Ajánlattételi felhívás szerinti  

alkalmassági követelmény 

A szervezet (személy) 
teljesítésbe történő 
bevonásának módja 

1. 

 
 

 

2. 
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A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető. Amennyiben az ajánlattevő nem kíván az alkalmasság igazolása 
körében erőforrást, illetve kapacitást nyújtó szervezetet igénybe venni, a megnevezés helyére a „nem veszünk igénybe” 
szöveget kell beírni, vagy a megnevezésnek megfelelő sort jól láthatóan ki kell húzni. 

 

 

Továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint nyilatkozom, hogy az abban foglaltak az 
általam képviselt …………………………………….. (cég neve) tekintetében nem 
állnak fenn, mely szerint az Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe 
az 56. § szerinti kizáró okok hatálya eső alvállalkozót, valamint az általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik az 56. § 
szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 

 

Dátum: 
 

 

 

 

         Cégszerű aláírás 
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6.8 sz. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésre vonatkozóan 
 

Alulírott ……………………………………………………………..…….., mint a(z) 

…………………………………………………………..……….. cégjegyzésre és 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z) 

 

………………………………………………………………..mint ajánlattev ő, 

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

A megkötendő szerződésben rögzített kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük 
az adott részek tekintetében tételesen megajánlott egységárakon, a szerződéses 
időszak alatt. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk a Kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és 
középvállalkozás nak (azaz KKV-nak) 

- minősül   �  
- ezen belül középvállalkozásnak �  
- ezen belül kisvállalkozásnak  �  
- ezen belül mikrovállalkozásnak �  

- nem minősül  �  
 

 

 

Dátum: 
 

 

 

         Cégszerű aláírás 
 


