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ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ
1)

Az Ajánlattevőknek ajánlataik kidolgozásakor figyelembe kell venniük
követelményeket, feltételeket, amelyeket a jelen ajánlati dokumentáció tartalmaz.

2)

Az ajánlati kötöttség:

azokat

a

Az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez (ajánlatkérő
kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő
lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama harminc nap.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan
időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való
értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti
az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati
kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontjától számított 30 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott
határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt
időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati
kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során
ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – amennyiben az ajánlatkérő a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetet az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége
további hatvan nappal meghosszabbodik.
3)

Az ajánlat költségei
Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az Ajánlattevőt
terheli. Az Ajánlatkérő Kbt.-ben meghatározottakon felül nem felel, és nem fizet olyan
kiadásokért és veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az Ajánlattevő
részéről felmerülhetnek.
Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető ezen költségek részben vagy egészben
történő megtérítésére.
Az Ajánlattevő köteles tudomásul venni, hogy az Ajánlatkérő az ajánlatok elkészítéséért sem a
nyertes Ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet, illetve a benyújtott ajánlatokat nem tudja
visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben.

4)

Ajánlati Dokumentáció
Az Ajánlatkérő - a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében is - dokumentációt készített,
mely tartalmazza az Ajánlatkérő előírásait és – szerződéstervezet formájában - a részletes
szerződéses feltételeket.
Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban és a Kbt.-ben kifejezetten
megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési
eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben e
költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
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5)

Tájékoztatás az ajánlat elkészítéséről
Az ajánlat borítóját követő lap a kitöltött Felolvasó lap legyen (1. sz. melléklet), ami legalább az
alábbiakat tartalmazza:
 Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) neve (nevei);
 Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) székhelye (székhelyei);
 Ajánlati ár (nettó HUF);
 Hibafelvétel után szükség szerint elvégzendő tevékenységek ajánlati ára (az előírt opcióval
együtt) (nettó HUF);
 Az előírt 3 évet meghaladó jótállási idő mértéke (év);
 Dátum;
 Cégszerű aláírás.
Az Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti példányban kell benyújtania! Az ajánlatkérő előírja az
eredetivel mindenben megegyező elektronikus másolat benyújtását CD-n vagy DVD-n.
Amennyiben az ajánlat egyes példányai közötti formai vagy tartalmi eltérés van, az Ajánlatkérő
az eredeti példányt tekinti hitelesnek, az ajánlat ez alapján kerül értékelésre.
Az ajánlat eredeti, és másolati példányait géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell
írni, és legalább a cégszerű nyilatkozatoknál alá kell írnia az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) meg vannak hatalmazva arra, hogy az
ajánlattevő nevében eljárjanak. Ebben az esetben a két tanú előtt adott meghatalmazást is
csatolni kell.
Az ajánlatokat összefűzve vagy kötve, folyamatosan sorszámozva kell benyújtani. Amennyiben
az ajánlatban javítást hajtottakra végre, azt a cégszerű aláírással kell ellátni.

6)

Az ajánlat lezárása és jelölése:
Az ajánlattevőnek az ajánlat mindenképpen lezárt borítékban, vagy csomagolásban kell
benyújtani.
A borítékon, (csomagon) minimum az eljárás tárgyát (Kapos Volán Zrt karosszéria felújítása
2014.) és az „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható” feliratot kell feltüntetni.

7.1.

7)

Ha az ajánlatokat tartalmazó boríték (csomag) nincsen a fenti pontokban foglaltak
szerint lezárva az ajánlat érvénytelen! Ha az ajánlatot tartalmazó boríték, vagy csomag
nincs megfelelően megcímezve, akkor az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az
ajánlat téves helyre történő továbbításáért, vagy idő előtti felbontásáért.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírás
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kiadott a dokumentáció, valamint
annak mellékleteként kiadott műszaki dokumentáció típus-, illetve gyártó-megjelöléseket is
tartalmazhat. A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre történő hivatkozások tájékoztató
jellegűek, a Kbt. 123.§ (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csak a beszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, minden esetben azzal
egyenértékű vagy jobb termék vagy eljárás megajánlásra kerülhet. Az egyenértékűség
vagy jobb minőség az ajánlatban történő igazolása az Ajánlattevő feladata.

8)

Biztosítékok:
A teljesítési biztosíték:
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A Megrendelő javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték, arra az
esetre, ha a nyertes a szerződés teljesítését megkezdi, de azt szerződésszerűen nem fejezi be
(ide értve az esetleges késedelmet is), vagy meg sem kezdi a teljesítést, továbbá, ha az
Ajánlatkérő a nyertesnek (alvállalkozójának, vagy teljesítési segédjének) felróható okból a
szerződéstől eláll, vagy azt felmondja. A biztosíték mértéke az Áfa nélkül számított ajánlati ár
3 %-a, melyből az Ajánlatkérő közvetlenül lehívhat, a biztosítékot meghaladó összegű
kárigényét az Ajánlatkérő közvetlenül a vállalkozóval szemben fogja érvényesíti majd.
A biztosítékot a szerződés hatályba lépésig kell biztosítani a Megrendelő részére.
A biztosítéknak a teljesítési határidő +10 napig kell lehívhatónak lennie!
A biztosíték mértéke az elkészült járművekre vonatkozó érték arányában csökkenthető!
A biztosíték az Ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt
pénzösszegnek az Ajánlatkérőként fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank
vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel,
a) Amennyiben az Ajánlattevő óvadékként az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő
befizetéssel (átutalással) kívánja teljesíteni a szerződés teljesítésének elmaradásával
kapcsolatos igények biztosítékát, úgy nyertessége esetén köteles bemutatni a
Megrendelőnek az átutalás tényét igazoló dokumentumot eredeti, vagy hiteles másolati
formában, mely dokumentum a szerződéskötés (hatálybalépés) feltétele.
b) Amennyiben az Ajánlattevő banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel kívánja
teljesíteni a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékát, úgy
nyertessége esetén köteles a kötelezvényt (a készfizető kezességvállaló okiratot) a
Megrendelőnek átadni, mely dokumentum megléte a szerződéskötés (hatálybalépés)
feltétele. Ez esetben – nyertesség esetén - át kell adni továbbá az általános szerződéses
feltételeit és a konkrét ügyletre vonatkozó különleges szerződéses feltételeket.
A készfizető kezességet tartalmazó szerződésnek (kötelezvények) tartalmaznia kell:
 kezes megnevezése,
 azon személyt, aki felé a kötelezvényt kibocsátják (Megrendelő),
 a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
 a Szerződés megnevezését,
 a kötelezettségvállalás érvényességének kezdetének és végének időpontját.
 a kötelezettségvállalás összegét,
 azon nyilatkozatot, hogy a kezesi kötelezvény alapján a Kezes visszavonhatatlanul
kötelezettséget
vállal
arra,
hogy
amennyiben
a
Vállalkozó,
az
Ajánlatkérő/Megrendelő nyilatkozata szerint az Ajánlattevő/ Vállalkozó a szerződést
késedelmesen teljesíti vagy a szerződés teljesítését nem kezdi meg, vagy megkezdte,
de nem fejezte be szerződésszerűen vagy a Megrendelő a Vállalkozónak
(alvállalkozójának, vagy teljesítési segédjének) felróható okból a szerződést
felmondja, vagy attól eláll, akkor a Kezes a Vállalkozó helyett a Megrendelő
számára a Megrendelő első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a
Kezes címére megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok
kézhezvételét követően 10 naptári napon belül az esedékes biztosíték összegének
erejéig, de maximum a kötelezvényben (kezességvállaló okiratban) megjelölt összeg
erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő számla javára.
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egy nyilatkozatot, hogy a kibocsátásra kerülő kötelezvény a lejáratáig
visszavonhatatlan,
egy nyilatkozatot, hogy sem a Vállalkozót, sem más harmadik személyt a
kötelezvény (kezességvállaló okirat) érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog
nem illeti meg.

c) Amennyiben az Ajánlattevő bank vagy biztosító által vállalt garanciával kívánja a
biztosítékot nyújtani, úgy a garanciának az alábbi tartalommal és feltételekkel kell
rendelkeznie:
 garantáló bank/biztosító megnevezése,
 azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Ajánlatkérő/Megrendelő),
 az Ajánlattevő/ Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
 a beruházás megnevezését,
 a szerződés megnevezését
 azon tényt, hogy a bank/biztosító mely időponttól és milyen mértékű garanciát
vállal, a garancia lejáratát és lehívhatóságát.
 azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből az Ajánlatkérő/Megrendelő lehívhat,
amennyiben
az
Ajánlatkérő/Megrendelő
nyilatkozata
szerint
az
Ajánlattevő/Vállalkozó a szerződést késedelmesen teljesíti vagy a szerződés
teljesítését nem kezdi meg, vagy megkezdte, de nem fejezte be szerződésszerűen
vagy a Megrendelő a Vállalkozónak (alvállalkozójának, vagy teljesítési segédjének)
felróható okból a szerződést felmondja, vagy attól eláll,
 egy nyilatkozatot, hogy a garancia a lejáratáig visszavonhatatlan.
 hogy a bank/biztosító a fizetési kötelezettségének a lehívástól számított legkésőbb
10 naptári napon belül eleget tesz,
 egy nyilatkozatot, hogy sem a Vállalkozót, sem más harmadik személyt a garancia
érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg.
Amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények
biztosítékát nem bocsátja – jelen dokumentációban meghatározott valamely formában –
határidőben (a szerződéskötésig, mely egyben a szerződés hatálybalépésnek is az időpontja)
Ajánlatkérő rendelkezésére, úgy Ajánlatkérő jogosult úgy tekinti, hogy a szerződéskötésre a
nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból nem került sor, és a szerződést a második
nyertes Ajánlattevővel megkötni, ha őt az összegezésben megjelölte.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen pontban foglaltak alkalmazása
esetén az ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő nem fizeti vissza a nyertes Ajánlattevőnek,
tekintettel arra, hogy a nyertes Ajánlattevő hibájából nem kerül sor a szerződéskötésre.
Ha a teljesítési határidő módosul, úgy az Ajánlattevő köteles az új teljesítési határidőhöz
igazítani az általa nyújtott szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények
biztosítékát.
A biztosíték megfelelő időben és formában történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban
csak nyilatkozni kell!
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a meghatározott egyik biztosítéki formáról a másikra
áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak
megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
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A jótállás idejére szóló biztosíték
Az Ajánlattevő köteles az egyösszegű nettó ajánlati áruk 3 %-nak megfelelő összegű biztosítékot
megajánlani a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként.
A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének (a
végszámla benyújtásának) időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a vállalt jótállási
kötelezettség lejáratát követő 10 napig kell érvényben lennie.
A jótállás idejére szóló pénzügyi biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető
óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérőként fizetési számlájára történő befizetésével
(átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást
tartalmazó - kötelezvénnyel,
A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában ajánlatkérő lehetővé teszi,
hogy a fizetési számlájára történő befizetés helyett a biztosíték vagy annak meghatározott része
az ajánlattevőnek a (rész)teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön biztosításra.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a meghatározott egyik biztosítéki formáról a másikra
áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően
folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték egyéb pénzügyi biztosítékként szolgál a
jótállási kötelezettségek szerződésszerű teljesítésének alátámasztására, amely az igazolhatóan
nem szerződésszerű teljesítés esetére biztosítékot jelent, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő esetleges
kifogásai ellenére is érvényesítse követeléseit.
A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékból ajánlatkérő lehívhat, amennyiben a nyertes
ajánlattevő igazolhatóan nem, vagy nem határidőben tesz eleget jótállási kötelezettségeinek.
a) Amennyiben az Ajánlattevő bank vagy biztosító által vállalt garancia nyújtásával kívánja
biztosítani a fenti biztosítékot, úgy a bankgaranciának egyértelműen és kötelező jelleggel
tartalmaznia kell az alábbi elemeket:











garantáló bank megnevezése,
azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),
a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
a beruházás megnevezését,
azon tényt, hogy a bank/biztosító mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal és
a bankgarancia lejáratát és lehívhatóságát (jótállási idő letelte + 10 nap),
azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő minden további feltétel nélkül
lehívhat, amennyiben a Vállalkozó igazolható módon nem, vagy nem a szerződésben
meghatározott időben hajtja végre a jogszabályban meghatározott és a szerződésben
foglalt garanciális kötelezettségeit,
egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia a lejáratáig visszavonhatatlan.
hogy a bank/biztosító a fizetési kötelezettségének a lehívástól számított legkésőbb 10
naptári napon belül eleget tesz,
egy nyilatkozatot, hogy sem a Vállalkozót, sem más harmadik személyt a garancia
érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg.

b.) Amennyiben az Ajánlattevő óvadékként az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő
befizetéssel (átutalással) kívánja biztosítani a fenti biztosítékot úgy Ajánlattevő köteles a
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megadott határidőig a jótállás idejére előírt összeget az Ajánlatkérő által megjelölt számlára
befizetni.
c.) Banki készfizető kezesség vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvény esetén az Ajánlatkérő nevére szóló, a készfizető
kezességet tartalmazó – a garanciánál előírt tartalmú szerződés (kötelezvény, banki
kezességvállaló okirat) eredeti példányát kell az Ajánlattevőnek az adott határidőig az
Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az előírt összeg erejéig a kibocsátó készfizető
kezességet vállal az Ajánlattevő által vállalt jótállás időtartamára, az előírt összeg erejéig
azzal, hogy Ajánlatkérő jogosult a készfizető kezessel szemben igényt érvényesíteni
minden további feltétel nélkül, amennyiben a Vállalkozó nem vagy nem határidőben tesz
eleget garanciális kötelezettségeinek a jótállási időszak alatt.
A biztosíték megfelelő időben és formában történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban csak
nyilatkozni kell!
Előleg visszafizetési biztosíték
Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által igény esetén biztosított előleg igénybevételekor, arra az
esetre, ha a teljesítést a szerződés megkötését követően egyáltalán nem kezdi meg, vagy
megkezdi, de neki felróható okból nem fejezi be és az addigi teljesítés ellenértéke nem éri el a
kifizetett előleg mértékét, az előleg esetleges vissza nem fizetése esetére köteles előleg
visszafizetési biztosítékot nyújtani.
Az előleg a javításra átvett járművek darabszámának megfelelően igényelhető, és az előleg
visszafizetési biztosítéknak az adott jármű(vek) munkálatainak várható befejezéséig+10 nap fenn
kell állnia.
A pénzügyi biztosíték, az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt
pénzösszegnek az Ajánlatkérőként fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank
vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel,
a) Amennyiben az Ajánlattevő bank vagy biztosító által vállalt garanciát kíván átadni, úgy az
Ajánlattevő nyertessége esetén köteles bankgaranciát átadni Megrendelőnek az előlegbekérővel
egyidejűleg. A kibocsátandó bankgaranciának egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia
kell az alábbi elemeket:
 garantáló bank megnevezése,
 azon személyt, akinek javára ezt kibocsátják (Megrendelő),
 a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
 a Szerződés megnevezését,
 azon tényt, hogy a bank/biztosító mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal, a
bankgarancia lejáratát és lehívhatóságát.
 azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a
Vállalkozó igazolható módon egyáltalán nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, illetve
a Megrendelő a Vállalkozónak felróható okból a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja
(meghiúsulás) és a Vállalkozó elmulasztotta az előleg visszafizetését,
 hogy a bank a fizetési kötelezettségének a lehívástól számított legkésőbb 10 naptári
napon belül eleget tesz,
 egy nyilatkozatot, hogy a kibocsátásra kerülő bankgarancia a lejáratáig visszavonhatatlan,
 egy nyilatkozatot, hogy sem a Vállalkozót, sem más harmadik személyt a bankgarancia
érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg.
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b) Amennyiben az Ajánlattevő óvadékként az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő
befizetéssel (átutalással) kíván eleget tenni a fenti előírásnak, úgy az Ajánlattevő köteles az
előlegbekérővel egyidejűleg a hivatkozott összeget az Ajánlatkérői számlára befizetni. Ezen
összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Vállalkozó igazolható módon egyáltalán nem
teljesíti szerződéses kötelezettségeit, illetve a Megrendelő a Vállalkozónak felróható okból a
szerződéstől eláll, vagy azt felmondja (meghiúsulás) és a Vállalkozó elmulasztotta az előleg
visszafizetését.
c) Amennyiben az Ajánlattevő banki készfizető kezesség vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény alapján készfizető
kezességvállalással kívánja teljesíteni a pénzügyi biztosítékot, nyertessége esetén köteles a
biztosítótársaság, a bank által kiállított – a kötelezvényt, kezességvállalásra vonatkozó
nyilatkozatot (szerződést) átadni a Megrendelőnek az előlegbekérővel egyidejűleg. Ez esetben
át kell adni továbbá az általános szerződéses feltételeit és a konkrét ügyletre vonatkozó
különleges szerződéses feltételeket is. A kötelezvény, a banki kezesség vállalás nem
tartalmazhat sortartási vagy bármilyen egyéb kifogást.
A készfizető kezességet tartalmazó biztosítási szerződésnek (kötelezvények) tartalmaznia kell:
 kezes megnevezése,
 azon személyt, akinek javára a kötelezvényt kibocsátják (Megrendelő),
 a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
 a Szerződés megnevezését,
 a kötelezettségvállalás érvényességének kezdetének és végének időpontját (a végszámla
tervezett kibocsátását követő 60 nap.)
 a kötelezettségvállalás összegét,
 azon nyilatkozatot, hogy a kezesi kötelezvény alapján a Kezes visszavonhatatlanul
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vállalkozó igazolható módon egyáltalán
nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, illetve a Megrendelő a Vállalkozónek felróható
okból a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja (meghiúsulás) és a Vállalkozó
elmulasztotta az előleg visszafizetését, akkor a Kezes a Vállalkozó helyett a Megrendelő
számára az első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a Kezes címére
megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét
követően 10 naptári napon belül az esedékes biztosíték összegének erejéig, de maximum
a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a
felszólításban szereplő számla javára.
 egy nyilatkozatot, hogy a kibocsátásra kerülő kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan,
 egy nyilatkozatot, hogy sem a Vállalkozót, sem más harmadik személyt a kötelezvény
érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg.
Amennyiben a teljesítés szerződésszerű, úgy az adott járműre vonatkozó biztosíték
felszabadításáról (amennyiben az nem szolgál a következő jármű(vek) biztosítékául is) az
Ajánlatkérő intézkedik a biztosíték felszabadításáról, illetve kezdeményezi annak visszautalását.
Az előleg visszafizetési biztosíték nyújtásának elmaradása esetén, a Megrendelő előleget nem
biztosít.
9)

Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján, az abban foglalt Ajánlattevői
tájékozódási kötelezettséget.
E kötelezettségek tárgyában az Ajánlattevő a következő hatóságoktól kaphat tájékoztatást:
Somogy Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkavédelmi Felügyelősége
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

8

Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 172.
tel: 06-82-529-697
fax: 06-82-529-691
E-mail: somogy-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Baranya Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkavédelmi Felügyelősége
7621 Pécs, Király u. 46.
Postacím: 7602 Pécs 2, Pf. 406/1.
tel: 06-72-513-420
fax: 06-72-539-09
E-mail: baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Cím: 7400, Kaposvár, Fodor József tér 1.
Levélcím: 7401, Kaposvár, Pf. 50.
Telefon: 06 (82) 528-400, 06 (82) 314-206
Telefax: 06 (82) 319-444
Email: titkarsag@ddr.antsz.hu
Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
7623 Pécs, Szabadság u. 7.
72/514-940, 72/514-942, 72/514-499, 72/514-499
titkarsag.baranya@ddr.antsz.hu
Pécsi Bányakapitányság
Székhely: 7623 Pécs, József A. u. 5.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 61
E-mail cím: pbk@mbfh.hu
NAV Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
7621 Pécs, Rákóczi út 52-56.
Tel.: 72/533-500
Fax: 72/212-133
A tájékoztatás kérésével kapcsolatos díjak az ajánlatadás költségeinek minősülnek, melyeket az
Ajánlattevőnek kell viselnie.
10)

Az ajánlatok értékelése
Az 1., 2. részszempont - ajánlati ár és a hibafelvétel után szükség szerint elvégzendő
tevékenységek ajánlati ára (az előírt opcióval együtt) estében az értékelésénél a legalacsonyabb
(az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb) megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi
megajánlás ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap (ha ez egynél kevesebb, akkor 1
pontot), kettő tizedes jegyig kerekítve.
Ez képletben kifejezve az alábbiakat jelenti:
X legkedvezőbb / X vizsgált *100
X legkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat X vizsgált = értékelési
szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása

9

A 3. részszempont esetében a kötelezően előírtak feletti (többlet jótállás) vállalását értékeli az
Ajánlatkérő. Az értékelésénél a legmagasabb (az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb) megajánlás
kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap
(ha ez egynél kevesebb akkor 1 pontot), kettő tizedes jegyig kerekítve
Ez képletben meghatározva a következőt jelenti:
X vizsgált / X legkedvezőbb *100
X legkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat
X vizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Tervezet
(részajánlati körönként kerül aláírásra)
nem kell csatolni az ajánlatba!
amely létrejött egyrészről mint megrendelő
Cégneve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Bankszámlaszám:

KAPOS VOLÁN Zrt.
7400 Kaposvár, Füredi út 180.
Cg. 14-10-300037
11226820-2-14
K&H 10403909-39023001-00000000

másrészről mint vállalkozó
Cégneve:
Székhelye:
Cégjegyzék száma:
Adószáma:
Bankszámla száma:
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1. Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le a „Kapos
Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása vállalkozási szerződés keretében 2014”
tárgyban, amely … részajánlat körének nyertes a Vállalkozó lett. Ennek megfelelően a felek az
alábbi szerződést kötik meg egymással.
2. A jelen szerződés létrejöttének alapját az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció, a
közbeszerzési eljárás során keletkezett kiegészítő tájékoztatás, és a Vállalkozó ajánlata alkotja.
Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a
fentiekben felsorolt okmányok valamelyikével, illetve függetlenül attól, hogy maga a szerződés
ezt kimondja vagy sem, fenti okmányokban szereplő kötelezés érvényesen a jelen szerződés
részét képezi.
3. A felek rögzítik, hogy a felek közötti esetleges vita esetén, vagy amennyiben a fenti
dokumentumok között ellentmondás van, úgy az alábbi erősorrendet állapítják meg:
Ajánlati felhívás; és a dokumentáció
A közbeszerzési eljárás során keletkezett kiegészítő tájékoztatás;
Jelen szerződés.
A Vállalkozó ajánlata;
4. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban, a kiegészítő tájékoztatásban és az ajánlatban részletesen meghatározott,
jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt forgalmi rendszámú és típusú autóbuszok
karosszéria felújítását a 2. számú mellékletben (részletes árajánlatban) foglaltak szerint. A
vállalkozói díj magában foglalja a felújításhoz szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb
költséget, a megajánlott jótállási idő alatt a garanciális javítások elvégzését, és az ezekhez
kapcsolódó valamennyi költséget (a járművek szállítása és az ezzel kapcsolatos költségeket).
5. A vállalkozó az ajánlatában megajánlott vállalkozói díjon felül többletköltséget semmilyen
jogcímen nem érvényesíthet.
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6. A Vállalkozó járművenként, az adott jármű(vek) felújításának befejezésekor jogosult
számlázni, a ténylegesen elvégzett munkák után, a Megrendelő által ellenjegyzett
teljesítésigazolás alapján. A számlák ellenértékét a megrendelő banki átutalással teljesítik a a
Ptk. 6: Ptk. 6:130 § (1)-(2)bekezdésében foglaltaknak megfelelően 30 napos fizetési határidő
betartásával. A kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
36/A. § szerint kell eljárniuk.
7. A vállalkozó …….. % előlegre tart igényt. Az előleget a Megrendelő a felújításra átvett
járművek darabszámának megfelelően biztosítja. A felújításra átvett jármű(vek)re vonatkozó
előlegszámla benyújtásával egyidejűleg a Vállalkozó köteles előleg visszafizetési biztosítékot
nyújtani a dokumentációban előírtaknak megfelelően.
8. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbb a vállalkozó teljesítésétől számított tizenöt napon belül írásban
köteles nyilatkozni.
9. A megrendelő a számla megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül
köteles a számla ellenértéktét kiegyenlíteni (a számla kézhezvételének napja nem képezheti a
felek között megállapodás tárgyát).
10. A járművek felújítása során a megrendelő telephelyéről a vállalkozó telephelyére történő
szállítását a megrendelő biztosítja a Vállalkozó költségére (az autóbuszok szállítási költsége
250 Ft/km).
11. Továbbá a megrendelő a szerződés teljesítése során - a felek által egyezetett időpontban –
járművenként 4 alkalommal ellenőrzi a teljesítés szakszerűségét. A közös szemléről minden
esetben közös feljegyzést készítenek. A szemléket az átadáskor, a jármű megbontásának végén,
közvetlenül a fényezés megkezdése előtt, valamint a felújított jármű átadásakor kell lefolytatni,
ezek időpontjáról a Vállalkozó időben tájékoztatni köteles a Megrendelőt.
12. Az ellenőrzéssel kapcsolatos megrendelői oldalon felmerülő költségek is a vállalkozót terhelik.
Az ellenőrzés időtartama max. 4 óra. Az ellenőrzést végző szakemberek munkaidőt meghaladó
időtartamra vonatkozó bérköltsége (a mérnöki órabér 4500 Ft/óra) és a szükséges
járműhasználat (100 Ft/km) költsége is a Vállalkozót terheli. Az ellenőrzésre a Megrendelő
előzetes bejelentés nélkül is bármikor jogosult.
13. A felújítás folyamán a Vállalkozónak hetente előrehaladási összefoglalót kell készítenie,
melyben tájékoztatja a Megrendelőt a folyamat állásáról, az esetleges késésekről, azok okairól
és várható hatásairól a későbbi határidőkre. Az összefoglalót elektronikus formában kell
megküldeni a Megrendelő kapcsolattartójának.
A kapcsolattartásra kijelölt személyek:
Megrendelő részéről: név, e-mail, telefon
Felújító részéről:

név, e-mail, telefon

14. A vállalkozó a felújításra átvett járművet telephelyén köteles őrzésbe venni, annak
mozgatásáról is gondoskodni köteles. Amennyiben a megrendelő járművében a vállalkozó
telephelyén kár keletkezik, azt a Vállalkozó megtéríteni, illetve a kárt a saját költségére
elhárítani köteles.
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15. A Vállalkozó kijelenti, hogy fenti tevékenység elvégzéséhez a szükséges engedélyekkel
szakemberekkel, és szükséges eszközökkel rendelkezik.
16. A vállalkozó a karosszéria-felújítást a hatályos jogszabályokban előírtak szerint köteles
elvégezni, ezért teljes körű felelősség terheli.
17. A javításhoz, karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek beszerzése a vállalkozó feladata.
18. A teljesítés ideje: mindkét részajánlati kör estében a tervezett legkésőbbi kezdés 2014.08. 21.


I rk-ben: a 2 db járművet legkésőbb 2014. december 20. napjáig kell felújítani, úgy hogy
egyidejűleg történhet a 2 db jármű felújítása.



II rk-ben az 5 db járműből 2 db járművet legkésőbb 2014. december 20. napjáig kell
felújítani, a további 3 db járművet 2015.06.15 napjáig, úgy hogy egyidejűleg csak 2 db
jármű felújítása történhet.
A Megrendelő mindkét részajánlati körben előteljesítést elfogad.

19. A gépjárművek részletezése:

Db

Gyártmány

1
2

IKARUS
IKARUS

1
2
3
4
5

RÁBA
RÁBA
RÁBA
RÁBA
RÁBA

Tervezett
Típus
be
I részajánlati kör
E-95
2014.07.28
E-95
2014.09.15
II részajánlati kör
102
CONTACT 092
CONTACT 092
092 AAA/1
CONTACT 092

2014.07.21
2014.10.06
2014.11.24
2014.11.17
2015.02.02

Tervezett ki

Megjegyzés

2014.10.03
2014.11.21

2014.09.12
2014.11.28
2015.01.30
2015.02.06
2015.04.03

13,5
MÉTERES!

20. A vállalkozó - a dokumentációban meghatározottak szerint–a nettó vállalási ár 3 %-nak
megfelelő összegű, azaz ……………. Ft a teljesítés biztosítékot nyújt a szerződés aláírásával
egyidejűleg a megrendelő részére, amelynek megfelelő formában és tartalommal történő
nyújtása a szerződés aláírásának a feltétele.
21. Amennyiben a szerződés teljesítése során a vállalkozó olyan körülményekbe ütközik, melyek
meggátolják az időben történő teljesítést, vállalkozónak azonnal írásban értesítenie kell a
megrendelőt a késedelemről, annak okáról, várható időtartamáról.
22. Amennyiben vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely neki felróható, a 16.
pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest késedelmesen teljesít, a késedelem
minden napjára azonos összegű, napi 50.000 Ft késedelmi kötbér megfizetésére köteles.
23. A megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy 30 napot elérő késedelem esetén a szerződéstől
egyoldalú jognyilatkozattal elálljon, vagy a szerződést felmondja. Ebben az esetben a
megrendelő jogosult a 3%-os teljesítési biztosíték lehívására.
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24. A vállalkozó szerződést biztosító mellékkötelezettségként a felújított járművekre hatályos
jogszabályokban előírtak szerint szavatosságot és …. év jótállást vállal. A jótállás a
szolgáltatás elvégzése után az adott gépjárműnek a megrendelő vagy megbízottja részére
történő átadási napján kezdődik a vállalkozó által vállalt ideig tart, a jogszabályban előírtaknak
megfelelően. A jótállási idő alatt elvégzendő garanciális karbantartások és javítások esetén a
vállalkozó semmilyen jogcímen nem számolhat fel költséget a megrendelőnek, kivétel ez alól,
ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból ered.
25. A vállalkozó a jótállás időtartamára a nettó vállalkozási díj 3 %-nak megfelelő összegű
………………. Ft értékű jólteljesítési biztosítékot köteles nyújtani, a dokumentációban
részletezettek szerint. Az adott jármű(vek)re vonatkozó számla benyújtásnak feltétele a
jólteljesítési biztosíték megfelelő formában történő rendelkezésre bocsátása.
26. A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában a megrendelő lehetővé
teszi, hogy a fizetési számlájára történő befizetés helyett a biztosíték vagy annak meghatározott
része a nyertes (rész)teljesítéséért járó ellenértékből levonás útján kerüljön biztosításra.
27. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megajánlott jótállási idő alatt bekövetkezett,
garanciális körbe eső meghibásodások megrendelő általi faxon megküldött bejelentésétől
számítva 48 órán belül megjelenik a helyszínen felmérni és - a meghibásodás nagyságára
tekintettel – kijavítani a jelzett hibát.
28. A jótállási kötelezettséget a vállalkozó a saját telephelyén köteles teljesíteni. A jármű be- és
visszaszállítását a megrendelő köteles biztosítani a vállalkozó költségére.
29. A megrendelő köteles haladéktalanul, legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül
értesíteni a vállalkozót a szerződéses kötelezettség teljesítésével kapcsolatban felmerült
bármilyen hiányosságról.
30. Amennyiben a vállalkozó a felek által közösen megállapított ésszerű határidőn belül nem
javítja ki a hibát, a megrendelő a jótállás idejére nyújtandó biztosítékból lehívhat, és a
vállalkozó kockázatára és költségére gondoskodik a hiba kijavításáról.
31. A kijavított karosszériára vonatkozóan a vállalkozó a saját garanciáját köteles kiterjeszteni.
32. Nem tartozik a szállító jótállási kötelezettségébe az olyan hibák elhárítása, amely nem
rendeltetésszerű használat, szükséges - nem garanciális - karbantartás elmulasztása, külső
behatás, vagy vis major eredménye.
33. A felek képviselői:
A Megrendelő képviselője:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:

A Vállalkozó képviselője:
Név:
Cím:.
Telefon:
Fax:

34. A vállalkozó köteles a szerződés megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a
szerződéssel összhangban végezni. Köteles szigorúan alkalmazkodni megrendelő utasításaihoz
minden olyan ügyben, akár említi a szerződés, akár nem, amely a szolgáltatást érinti, vagy arra
vonatkozik.
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35. A vállalkozó köteles betartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt,
szabványt, helyi rendeletet, szabályzatot, amely a szolgáltatással, a teljesítendő
adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.
36. A vállalkozó köteles kártalanítani a megrendelőt minden olyan szankció esetén, amelyet az
előzőekben említett rendelkezések megszegéséért jogerősen bármely szerv vagy hatóság
megállapít. Köteles megóvni és kártalanítani továbbá a megrendelőt minden igénnyel és peres
eljárással szemben, amely bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok
megszegése miatt merül fel bármely a vállalkozó tevékenység következtében.
37. A szerződést a vállalkozónak kell teljesítenie.
38. A teljesítésében - a 37. pont szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és
szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a vállalkozó alkalmasságának
igazolásában.
39. A vállalkozó köteles a megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni,
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is,
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az Kbt. 56. § és az 57. § - a szerinti
kizáró okok hatálya alatt. Az alvállalkozó teljesítési aránya ebben az esetben sem haladhatja
meg a 25%-ot!
40. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a
közbeszerzési eljárásban részt vett a vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a
megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben alvállalkozó, ha a
szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott
lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy
annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a vállalkozó az új
alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a
vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.
41. Az alvállalkozó személye nem módosítható, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó
igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési
eljárásban az ajánlatok értékelésekor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] meghatározó körülménynek
minősült.
42. A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben - ideértve a felek által lényegesnek
minősített szerződéses feltételeket is - kizárólag felek képviselői jogosultak érdemben
nyilatkozni, esetlegesen a Kbt-ben foglaltak szerint szerződést módosítani, amely kizárólag
írásban tehető meg érvényesen.
43. Abban az esetben, ha a vállalkozó csődbe menne, felszámolási eljárást kezdeményeznének
ellene, vagy egyéb módon fizetésképtelenné válna a megrendelő bármikor felmondhatja a
szerződést, vagy elállhat tőle a vállalkozó írásos ajánlott levélben történő értesítése útján.
Ebben az esetben a megrendelő csak a már elvégzett felújítások megfizetésére kötelezhető,
egyéb kártérítésre, vagy kártalanításra a vállalkozó nem tarthat igényt.
44. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy
a) Nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
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b) A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára
köteles megismerhetővé tenni és a c.1.) és c.2.) pont szerinti ügyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.
c.1.) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott valamely feltétel.
c.2.) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott valamely feltétel.
Felmondás esetén a vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
45. Amennyiben a vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
46. A vállalkozó kártalanítja a megrendelőt minden harmadik személy olyan szabadalom-,
védjegy-, vagy egyéb jogi követelésével szemben, amely a szerződésben meghatározott
szolgáltatással kapcsolatos.
47. A vállalkozó által végzett teljesítésnek, meg kell felelnie a hazai normáknak, ki kell elégítenie
a hatósági, tűzvédelmi, környezetvédelmi, munkavédelmi, egészségügyi és más vonatkozó
előírásokat. Az Ajánlattevő mindezekért a Ptk.-ban foglalt szabályok szerint szavatossági
felelősséggel tartozik.
48. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzési törvényben foglaltak és a
Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok
előírásai az irányadóak.
Jelen szerződés 4 példányban készült, melyből 2 példány a megrendelőt és 2 példány a vállalkozót
illeti meg.
Kaposvár, 2014.......
…………………........................….
KAPOS VOLÁN Zrt.
Bebics János
Vezérigazgató
Megrendelő

…………………………………
.
Vállalkozó
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MŰSZAKI TARTALOM
IKARUS E 95, Rába Contact 092 és Rába Contact 102 típusú autóbuszok karosszéria felújítása
(I., II. részajánlati kör)
1. Előkészítés:
1.1 Az autóbusz átadása felújításra:
A járművet a megrendelő szállítja a felújítás helyére, a vállalkozó költségén. A vállalkozó biztosítja a
megfelelő körülményeket az átadás-átvételhez (akna, számítógép, stb.).
Az autóbuszt a forgalomban való részvételhez szükséges dokumentumokkal, tartozékok nélkül,
dokumentált üzemanyag-mennyiséggel és sérülési jegyzékkel veszi át a felújító. Az átadás-átvételi
dokumentumnak tartalmaznia kell az autóbusz azonosítóit, az átvett dokumentumokat, az átadás
tényét, időpontját, km. óra állást, üzemanyag szintet, a sérülések leírását, az átadó és az átvevő személy
nevét és aláírását.
A vállalkozó a felújításra átvett járművet telephelyén köteles őrzésbe venni, annak mozgatásáról is
gondoskodni köteles. Amennyiben a Megrendelő járművében a Vállalkozó telephelyén kár keletkezik,
azt a Vállalkozó megtéríteni, illetve a kárt a saját költségére elhárítani köteles.
Legkésőbb az átadáskor kell rögzíteni az alábbiakat:
 a hibafelvétel után szükség szerint elvégzendő (és az opcióként) szereplő lehetőségek közül
pontosan meg kell határozni az elvégzendő tevékenységeket
 rögzíteni kell a tényleges átadási határidőt, illetve a szemlék várható időpontját
 rögzíteni kell minden olyan előre nem látott körülményt, mely befolyással bír a felújítás
menetére, határidejére, költségeire.
1.2 Átadás után, a felújítás megkezdése előtt:
Átvétel után a felújítónak szemleszinten át kell vizsgálni az autóbuszt és az átvizsgálás eredményéről
tájékoztatnia kell a megrendelőt.
2. Kapcsolattartás:
A felújítás folyamán a felújító hetente előrehaladási összefoglalót készít, melyben tájékoztatja a
megrendelőt a folyamat állásáról, az esetleges késésekről, azok okairól és várható hatásairól a későbbi
határidőkre. Az összefoglalót elektronikus formában megküldi a megrendelő kapcsolattartójának.
A felújítás folyamán négy alkalommal a felújító és a megrendelő közös szemlét tart, melyről minden
esetben közös feljegyzést készítenek. A szemléket az átadáskor, a jármű megbontásának végén,
közvetlenül a fényezés megkezdése előtt, valamint a felújított jármű átadásakor kell lefolytatni, ezek
időpontjáról a felújító időben tájékoztatja a megrendelőt.
A kapcsolattartásra kijelölt személyek:
Megrendelő részéről: név, e-mail, telefon
Felújító részéről:

név, e-mail, telefon

3. A felújítás során elvégzendő tevékenységek:
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A vállalkozó a karosszéria-felújítást a hatályos jogszabályokban előírtak szerint köteles elvégezni,
ezért teljes körű felelősség terheli.
A javításhoz, karbantartáshoz szükséges anyagok, alkatrészek beszerzése a Vállalkozó feladata
3.1 A FELÚJÍTÁS SORÁN KÖTELEZŐEN ELVÉGZENDŐ TEVÉKENYSÉGEK:
Az alább felsoroltak azok a minden esetben elvégzendő tevékenységek, melyek elvégzésének idejét az
alap határidő, a tevékenység, és valamennyi kapcsolódó munkafolyamat díját pedig az alapdíj (nettó
ajánlati ár) tartalmazza:










































Kis-fődarabok, ülések, felszerelések szakszerű kiszerelése
Utas-ajtók, oldalláda-ajtók, oldalüvegek, szélvédők kiszerelése
Motor és nyomatékváltó kiszerelése
Első és hátsó futómű kiszerelése
Homlokfali burkolat leszerelése
Hátfalburkolat leszerelése
Oldallemezek, és egyéb oldalburkoló elemek lebontása
Oldalüvegek kiszerelése, belső takaróelemek kibontása
Utas ülések és vezetőülés ki- beszerelése
Utas ülések és vezetőülés átkárpitozása
Fűtéscsatorna, kalaptartó bontása
Belső burkolatok ki- beszerelése, szükség szerinti cseréje
Tetőkárpit ki- beszerelése,
Padló felbontása, cseréje
Függőleges vázelemek szükség szerinti cseréje
Ablakoszlopok szükség szerinti javítása, cseréje
Emelő pontos vázelemek vastag falú zártszelvényre történő cseréje
Megmaradó vázelemek mechanikus tisztítása, szükség szerinti passziválása
Oldallemezek alatti rácsszerkezet szükség szerinti cseréje
Oldallemez cseréje feszített horganyzottra
Doblemezek javítása
Utaslépcsők javítása
Kerékjáratok vázszerkezeteinek, lemezeinek javítása
Padlóváz javítás, csomópontok megerősítse
Új akkumulátorláda készítése
Vázszerkezet teljes körű alapozása
Oldalsó lemezidomok, oldalláda-lemezelés cseréje horganyzottra
Műanyag karosszéria elemek javítása kétoldali laminálással, szükség szerinti cseréje
Oldalablak beázások megszüntetése
Oldalablak tömítések cseréje, visszaszerelése (ha van)
Oszlopburkolatok szükség szerinti cseréje (ha van)
Oldalüveg belső burkolatok szükség szerinti cseréje
Sárvédő gumiívek cseréje (ha van)
Utastéri felső fűtéscsövek cseréje (ha van)
Felső fűtéscsatorna fedelek javítása, rázkódásmentes rögzítése
Lemezillesztések éleinek tömítése
Fém vízcsövek szigetelése
Járműpadló alatt lévő gumi és fém vízcsövek javítása, cseréje
Teljes alvázvédelem
Új elemek üregvédelme
Járműpadló cseréje impregnált, BB/CP víz- és főzésálló rétegelt lemezre
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PVC padlóborítás cseréje csúszásmentes szilíciumos, kopásálló gumiszőnyegre, teljes
felületen történő ragasztással
Szerelőnyílások javítása, szigetelése
Tetőlemez javítás, szigetelés
Tetőszellőzők javítása, tömítése
Tetősarok-lemezek cseréje alumíniumra (ha van)
Lépcsőszegélyek cseréje, kapaszkodók szinterezése
Teljes külső és belső fényezés kétkomponensű, Sikkens minőségű festékrendszerrel, az
arculatnak megfelelő színösszeállításban
Kábelátvezetések biztonságossá tétele
Fényvisszaverő prizmák, oldalsó és hátsó külső lámpatestek szükség szerinti cseréje
Kábelkötegek átvizsgálása, javítása
Oldalablakok tömítésének javítása, beázás, párásodás megszüntetése
Kis-fődarabok, ülések, felszerelések szakszerű visszaszerelése
Ajtók, oldalláda ajtók, oldalüvegek, szélvédők visszaszerelése
Utas és ládaajtók, csuklópántok, kihúzó-fészkek, gázrugók, zárak javítása, szükség
szerinti cseréje
Üzemanyagtartály külső tisztítás, esetleges szivárgás megszűntetése
Első napellenzők javítása
Vízszintes oldal-díszlécek cseréje műanyag bevonatúra, függőleges díszlécek cseréje
fényezett alumíniumra
Zsanértakaró gumiprofil cseréje
Esővető lécek cseréje műanyag bevonatúra
„A” és „B” tengely lengőkarok leszerelése, szilentblokkok szükség szerinti cseréje
Légrugók és lengéscsillapítók javítása, cseréje
Fődarabok szakszerű visszaszerelése
Analóg menetíró készülék cseréje digitálisra, a szükség szerinti átalakításokkal (jeladók
kiépítése, sebességmérő óra beszerelése, stb.) illesztéssel
Teljes diagnosztika
Fagyállóval való feltöltés
Próbafutás
Külső és belső takarítás

3.2 HIBAFELVÉTEL UTÁN SZÜKSÉG SZERINT ELVÉGZENDŐ TEVÉKENYSÉGEK:
Ezek azok a külön megrendelésre elvégzendő tevékenységek, melyeket a felek legkésőbb az autóbusz
átadásakor dokumentáltan határoznak meg. A műveletek elvégzésének idejét az alap határidő
tartalmazza, e tevékenységekre tételes ajánlatot köteles adni az ajánlattevő.












Szerelőnyílás fedelek és keretek szükség szerinti cseréje
Tetőkárpit csere
Műszerfal javítása, újratapétázása (kárpitozása)
Függönygarnitúra készítés
Belső elektromos szerelvények szükség szerinti javítása, cseréje
Motor teljes felújítása
Nyomatékváltó teljes felújítása
Első futómű teljes felújítása
Hátsó futómű teljes felújítása
Első és hátsó lépcsők korrózióálló acél lépcsőkre cserélése
Oldalüvegek cseréje

19





Kábelkötegek cseréje
Szélvédő cseréje
egy db. maximum 3,5 KW teljesítményű, elektromos meghajtású „vezetőfülke légkondicionáló”
(tetőklíma) beépítése a RÁBA típusú autóbuszokba

4. A fentiek elvégzésével szemben támasztott általános elvárások:
Vázelemeknél:


A korrodált elemek javítása csak bekötéstől bekötésig történő elemcserével történhet. Az
eredetivel megegyező falvastagságú, vagy erősebb zártszelvények és profilelemek építhetők
be. Betoldás, rálapolás nem megengedett.



Sérült, repedt, törött, deformálódott részeket a szükséges kiterjedésben javítani kell.



Görbült, repedt, törött felfogó bakok meghagyása nem megengedett

Külső burkolatnál:


A burkolólemezek rögzítése zörgés és rezgésmentes legyen.



Feszített lemez továbbosztása nem megengedett.



Szerelő és beöntő fedelek, nyílások eredeti számban és helyen legyenek.

Alváz és üregvédelemnél:


A jármű ablak alatti részét alváz és üregvédelemmel, a felső részét többrétegű
festékbevonattal kell ellátni.

Belső burkolatoknál, utastéri berendezéseknél:


Egy járművön belül csak egyféle szín, ill. típus alkalmazható



A hangszigetelést, zajcsillapítást az eredeti (gyári) technológiának megfelelő minőségben kell
elvégezni.



A berendezések és felszerelések tekintetében az átadáskori darabszámot, illetve elhelyezést
kell visszaállítani

5. Az autóbusz átadás-átvétele a felújítás után:
Az autóbuszt az átadott dokumentumokkal, tartozékok nélkül, dokumentált üzemanyag-mennyiséggel
veszi vissza a megrendelő.
Az átadás-átvételi dokumentumnak tartalmaznia kell az autóbusz azonosítóit, az átvett
dokumentumokat, az átadás tényét, időpontját, km. óra állást, esetleges tartozékokat, üzemanyag
szintet, az átadó és az átvevő személy nevét és aláírását.
Legkésőbb az átadás-átvételkor kell rögzíteni az alábbiakat:
 rögzíteni kell a fődarabokon elvégzett javítások, felújítások mértékét és megfelelőségét
 rögzíteni kell az opcióként elvégzett tevékenységek megtörténtét, és megfelelőségét,
 rögzíteni kell a tényleges elkészülés idejét, a vállalt határidőtől történő esetleges eltérést, annak
okát
 rögzíteni kell minden olyan előre nem látott körülményt, mely lényegi befolyással bír a
felújítás elszámolására
6. Garanciális és jótállási elvárások:
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A vállalkozó az elvégzett munkára és beépített anyagokra, alkatrészekre az alábbiakban leírtak,
valamint a hatályos jogszabályokban előírtak szerint jótállást és szavatosságot vállal:
A vállalkozó legalább 3 éves jótállási kötelezettséget vállal az autóbusz vázszerkezetének stabilitását
érintő elemek, emelőpontos vázelemek és futómű bekötési pontok törésére.
A vállalkozó legalább 3 éves jótállási kötelezettséget vállal az előző alpontban fel nem sorolt egyéb
szerkezeti elemekre, a lemezborítások rozsdamentességére, az utastér borításaira, a fényezésre.
A jótállási és szavatossági kötelezettségből eredő munka- és anyagköltség a Vállalkozót terheli.
A jótállás a szolgáltatás elvégzése után a gépjárműnek a Megrendelő vagy megbízottja részére történő
átadási napján kezdődik a Vállalkozó által vállalt időtartamig tart, a jogszabályban előírtaknak
megfelelően.
A jótállási kötelezettséget a Vállalkozó a saját telephelyén köteles teljesíteni. A jármű be- és
visszaszállítását a Megrendelő köteles biztosítani a Vállalkozó költségére.
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FELOLVASÓ LAP
(minta)
1. Az ajánlati kör száma: ………. rk.
2. Az Ajánlattevő neve:
3. Az Ajánlattevő székhelye:
4. Megajánlások:
Rész-szempont
Ajánlati ár (a kötelezően elvégzendő műveletek
ára, és minden egyéb kapcsolódó költség)
Hibafelvétel után szükség szerint elvégzendő
tevékenységek ajánlati ára (az előírt opcióval
együtt) (nettó HUF)
Az előírt 3 évet meghaladó jótállási idő mértéke
(maximum 5 év többlet)

Megajánlás
(nettó HUF).
(nettó HUF).
év

5. Hibafelvétel után szükség szerint elvégzendő (és a II rk-ben az opciós tétel) ajánlati árának
részletezése:
Megnevezés
Szerelőnyílás fedelek és keretek szükség szerinti
cseréje
Tetőkárpit csere
Műszerfal javítása, újratapétázása (kárpitozása)
Függönygarnitúra készítés
Belső elektromos szerelvények szükség szerinti
javítása, cseréje
Motor teljes felújítása
Nyomatékváltó teljes felújítása
Első futómű teljes felújítása
Hátsó futómű teljes felújítása
Első és hátsó lépcsők korrózióálló acél lépcsőkre
cserélése
Oldalüvegek cseréje
Kábelkötegek cseréje
Szélvédő cseréje
A II rk-ben: egy db maximum 3,5 KW
teljesítményű, elektromos meghajtású „vezetőfülke
légkondicionáló” (tetőklíma) beépítése a RÁBA
típusú autóbuszokba
Keltezés (helység, év, hónap, nap):
PH
Cégszerű aláírás
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Nettó ár (HUF)

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓAN
(több részajánlati körben való érintettség esetén elegendő egyszer csatolni)
Alulírott …………………….. (név), a ……………………..……………..… (az Ajánlattevő
megnevezése) képviseletében eljárva
az alábbi nyilatkozatot teszem:
1./ Az általam képviselt szervezettel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint az 56. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, mely szerint:
Kbt. 56. § (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) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági
határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
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 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;
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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)1 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.
Kbt. 56. § (2) 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 személyes joga szerint jogképes szervezet, 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 k) pont ka) alpontja
szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
2./ Nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a szerződés teljesítéshez és/vagy az alkalmasság
igazolásához nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdésében megfogalmazott kizáró okok hatálya alá
tartozó alvállalkozót, gazdasági szereplőt.
3./Továbbá nyilatkozom, hogy az általam jegyzett céget szabályozott tőzsdén*:
a) jegyzik
VAGY
b) nem jegyzik.*
a)** Mivel a céget nem jegyzik szabályozott tőzsdén, nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonosok
nevei és címei az alábbi:****

*

***

értelem szerűen töltendő ki, vagy egyértelműen jelölendő!
Ha a céget nem jegyzik szabályozott tőzsdén akkor ki kell tölteni!

**

*** pénzmosásról szóló törvény 3. § r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2)
bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
****Meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet
tekintetében:
a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő részvények névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét,
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A tényleges tulajdonosok neve

Állandó lakóhelye

Kelt: ………….., …………….

PH
Cégszerű aláírás

b) tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással
rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve hogy együtt a
szavazatok több mint felével rendelkeznek,
.
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NYILATKOZAT ÁRBEVÉTELRŐL
(több részajánlati körben való érintettség esetén elegendő egyszer csatolni)
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
ajánlattevő /közös ajánlattevő /alvállalkozó /alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő*
cégjegyzésre jogosult képviselője a „Kapos Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása
vállalkozási szerződés keretében 2014” tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy az elmúlt három évben (2011., 2012. 2013,) cégünk közbeszerzés tárgyából
(autóbusz – karosszéria - felújítás és/vagy javítása) származó nettó árbevétele az alábbiak szerint
alakult:
Év
2011.

Közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétel,
Ft
…………………

2012.

…………………

2013.

…………………

Kelt: ………….., 2014. …………….
PH
Cégszerű aláírás

* Értelemszerűen azt a személyt kell megnevezni, akinek a forgalma bemutatásra kerül.
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT REFERENCIÁKRA
VONATKOZÓAN
(több részajánlati körben való érintettség esetén elegendő egyszer csatolni)
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
ajánlattevő /közös ajánlattevő /alvállalkozó /alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő*
cégjegyzésre jogosult képviselője a „Kapos Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása
vállalkozási szerződés keretében 2014.” tárgyú közbeszerzési eljárás ….. részajánlati körében (az
érintett részajánlati körök számát kell feltüntetni), felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy cégünk
legjelentősebb közbeszerzés tárgyára vonatkozó, autóbusz karosszéria javítás és/vagy felújítási
szolgáltatásai a felhívás feladását megelőző 3 éves időszakban az alábbiak szerint alakultak:
A szerződést
kötő másik
fél
megnevezése,
székhelye

A referenciát
adó adatait
(cégnév, a
referenciát
adó személy
nevét,
telefonszámát)

A
teljesítés
ideje
(kezdésbefejezés,
nap, hó,
év), helye

Név:

Cégnév:

Kezdés:
.. év .. hó
.. nap
Befejezés:
.. év .. hó
.. nap
Kezdés:
.. év .. hó
.. nap
Befejezés:
.. év .. hó
.. nap

Név:
Székhely:
Tel.:
Név:

Cégnév
Név:

Székhely:
Tel.:

Az
ellenszolgáltatás
nettó összege
(Ft)

A felújított
járművek
adatait (típus,
forgalmi
rendszám,
vagy alváz és
motorszám)

A
szolgáltatás
tárgya

A teljesítés
az
előírásoknak
és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e?

…………. Ft

Igen / nem

…………. Ft

Igen / nem

Kelt: ………….., 2014. …………….
PH
Cégszerű aláírás
* megfelelő aláhúzandó, vagy egyértelműen jelölendő
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NYILATKOZAT A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREK
TEKINTETÉBEN
(több részajánlati körben való érintettség esetén elegendő egyszer csatolni)
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
ajánlattevő /közös ajánlattevő /alvállalkozó /alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő*
cégjegyzésre jogosult képviselője „Kapos Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása
vállalkozási szerződés keretében 2014.” tárgyú közbeszerzési eljárás ….. részajánlati körében (az
érintett részajánlati körök számát kell feltüntetni), felelősségem tudatában a szerződés teljesítésébe
bevonni kívánt szakemberek tekintetében az alábbi személyeket (szervezeteket) mutatom be:
A felhívásban előírt
alkalmassági feltétel - Pozíció

Név

Képzettség, végzettség
ismertetése

Kelt: ………….., …………….
PH
Cégszerű aláírás
Mellékeljük a szakember:
- a megnevezett szakember végzettségét igazoló okmányát (okmányait),
- a bemutatott szakember, akkor a rendelkezésre állást igazoló, a szakember által aláírt nyilatkozatot,
mely szerint a kérdéses szakember a szerződés teljesítése során az ajánlattevő rendelkezésére áll.
* megfelelő aláhúzandó, vagy egyértelműen jelölendő
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NYILATKOZAT A SZAKEMBER RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL
(több részajánlati körben való érintettség esetén elegendő egyszer csatolni)
Alulírott ………………. (szül: ………………………………... an.: ……………………………….,
cím:……………………………………..), mint az (ajánlattevő neve)…………………………
(székhelye: …………………………..) ajánlattevő által ajánlott (szakember megjelölése:
fényező/gépészmérnök stb.) …………………………………….. szakember kijelentem, hogy részt
veszek a „Kapos Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása vállalkozási szerződés keretében
2014.” tárgyú közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes
vagyok dolgozni és dolgozni kívánok a szerződés teljesítésének ideje alatt az ajánlatban szereplő
beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották:
Mettől

Meddig

Szerződéskötéstől

a szerződés teljesítéséig

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályoznák.
Kelt: ………………………

………………………………
aláírás

Előttünk mint tanúk előtt:
Név: …………………………………

Név:…………………………………

Cím:………………………………….

Cím:………………………………….

Aláírás: ………………………………

Aláírás: ………………………………
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NYILATKOZAT A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBE BEVONNI KÍVÁNT MŰSZAKI ÉS
TECHNIKAI FELSZERELTSÉG TEKINTETÉBEN
(több részajánlati körben való érintettség esetén amennyiben az eszközökben eltérés van az egyes
részajánlati köröknél, akkor részajánlati körönként kell csatolni)
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
ajánlattevő /közös ajánlattevő /alvállalkozó /alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő*
cégjegyzésre jogosult képviselője „Kapos Volán Zrt.. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása
vállalkozási szerződés keretében 2014.” tárgyú közbeszerzési eljárás ….. részajánlati körében (az
érintett részajánlati körök számát kell feltüntetni), felelősségem tudatában a szerződés teljesítésébe
bevonni kívánt műszaki és technikai felszereltség tekintetében az alábbi eszközöket mutatom be:
Műszaki
felszereltség
megnevezése
típusa,
gyártmánya

Műszaki
felszereltségének leírása,
az alkalmasságnál
előírtak szerint

A rendelkezési jog
megjelölése

A berendezés, eszköz
nyilvántartási (leltári)
száma

Kelt: ………….., …………….
PH
Cégszerű aláírás
Mellékeljük:
- bérlet esetén a bérleti szerződés
* megfelelő aláhúzandó, vagy egyértelműen jelölendő
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NYILATKOZAT A KBT. 40. § (1) BEKEZDÉSE A)-B) PONTJAIRA, VALAMINT A KBT. 55.
§ (5) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN
a nyilatkozatot részajánlati körönként külön-külön kell megtenni.
Alulírott …………………….., a ……………………..……… (az Ajánlattevő megnevezése)
képviseletében eljárva a „Kapos Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása vállalkozási
szerződés keretében 2014.” tárgyú közbeszerzési eljárás ….… számú részajánlati körében (az érintett
részajánlati körök számát kell feltüntetni),
az alábbi nyilatkozatot teszem:
1./ Nyilatkozom a Kbt. 40 § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés alábbi része (részei)
tekintetében kívánunk alvállalkozó(ka)t igénybe venni:
[Ajánlattevő tölti ki!]
2./ Nyilatkozom a Kbt. 40 § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy fent megjelölt rész(ek) tekintetében a
közbeszerzés értékének 10%-át* meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe
venni, az alábbi százalékos arányban:
[Ajánlattevő tölti ki!]
A 10% feletti alvállalkozó neve és címe
Az igénybevétel %-os aránya**
Név: ……………………..
…%
Cím: ……………………..
Név: ……………………..
…%
Cím: ……………………..
* Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy
milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított
ellenértékéből.
Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 26.§ -a szerint ha egy gazdasági szereplő a
közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a
szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a
szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.
3./ Nyilatkozom, hogy a Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés céljából az alábbi szervezet erőforrásaira (is) támaszkodunk:
Szervezet neve és címe

Alkalmassági követelmény megjelölése
Ajánlati felhívás III. …….. pontja

Ebben az esetben a „NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁHOZ IGÉNYBE VETT MÁS
SZERVEZETEK TEKINTETÉBEN” és a „NYILATKOZAT ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE
ÁLLÁSÁRÓL” is csatolandó
Kelt: ………….., …………….
PH
Cégszerű aláírás
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 60. § (3) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN
(több részajánlati körben való érintettség esetén elegendő egyszer csatolni)
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője — az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően
– a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlati
felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a
jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést — amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk —
megkötjük, és a felolvasólapon szereplő ajánlati áron, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban
meghatározott feltételekkel teljesítjük.
Jelen nyilatkozatot a „Kapos Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása vállalkozási szerződés
keretében 2014.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Kelt: ………….., 2014. …………….
PH
Cégszerű aláírás
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 60. § (5) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN
közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek meg kell tenni.
(több részajánlati körben való érintettség esetén elegendő egyszer csatolni)
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel
kijelentem, hogy vállalkozásunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint
-

mikrovállalkozásnak, *
kisvállalkozásnak,*
középvállalkozásnak minősül, *
nem tartozik a törvény hatálya alá, tekintettel arra, hogy nem felel meg a KKVtv. 3. § (1) –
(3) bekezdésében meghatározott kritériumoknak.*
nem tartozik a törvény hatálya alá, tekintettel arra, hogy a KKVtv. 3. § (4) bekezdésének
hatálya alatt áll. *

*A megfelelő rész aláhúzandó!

Kelt: ………….., 2014. …………….
PH
Cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT A BIZTOSÍTÉKOK HATÁRIDŐBEN TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE
BOCSÁTÁSÁRÓL
(több részajánlati körben való érintettség esetén elegendő egyszer csatolni)
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője „Kapos Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása
vállalkozási szerződés keretében 2014.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy cégünk a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban meghatározott biztosítékokat
(teljesítési, jólteljesítési) az előírt határidőben a Megbízó rendelkezésére bocsátja.
Kelt: ………….., …………….

PH
Cégszerű aláírás

34

NYILATKOZAT AZ ELŐLEG IGÉNYLÉSE ESTÉN A BIZTOSÍTÉK RENDELKEZÉSRE
BOCSÁTÁSÁRÓL
(több részajánlati körben való érintettség esetén elegendő egyszer csatolni)
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője „Kapos Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása
vállalkozási szerződés keretében2014.” tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy cégünk a szerződés teljesítése során, amennyiben előleget kívánna igénybe
venni, úgy az előleg visszafizetési biztosítékot az előlegbekérővel együtt rendelkezésre bocsátja.
Kelt: ………….., …………….

PH
Cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁHOZ IGÉNYBE VETT MÁS
SZERVEZETEK TEKINTETÉBEN
(több részajánlati körben való érintettség esetén részajánlati körönként kell csatolni, amennyiben
releváns)
Alulírott
………………………
(név),
a
……………………………
(cégnév)
……………………………………………(székhely) képviseletében eljárva „Kapos Volán Zrt. és
tulajdonában lévő autóbuszok felújítása vállalkozási szerződés keretében 2014.” tárgyú közbeszerzési
eljárásban a …... részajánlati körben (az érintett részajánlati körök számát kell feltüntetni),
n y i l a t k o z o m , hogy az alkalmasság igazolásához az alábbi szervezetek kapacitásaira (is)
támaszkodunk:
Az
alkalmassági
követelmény
felhívás
szerinti
pontjának
megjelölése
AF …. / …..
pontja

AF …. / …..
pontja

AF …. / …..
pontja

Kapacitásait
rendelkezésre
bocsátó szervezet
neve, székhelye

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételének
módja *

A/ Amennyiben a megjelölt szervezet által rendelkezésre bocsátott
Név:
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe
……………………. fogja venni, nevezze meg, milyen módon kerül erre sor a teljesítés
Székhely:
során!
…………………….. ………………………………………….
…………………………………………..
B/ ha az alkalmassági követelmény a korábbi referenciákra,
Név:
teljesítésekre vonatkozik, nyilatkozzon arról, hogy milyen módon
……………………. vonja be a teljesítés során a kapacitást rendelkezésre bocsátó
Székhely:
szervezetet, amely lehetővé teszi e szervezet szakmai
…………………….. tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során:
…………………………………………………………………………….….
C/ a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az
a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott
alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen
Név:
rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az
……………………. esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az
Székhely:
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában
…………………….. foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének
elmaradásával
vagy
hibás
teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Kelt: ………….., …………….
PH
Cégszerű aláírás
*értelemszerűen egy kapacitás esetén csak az egyik sor töltendő ki
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NYILATKOZAT ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL *
(több részajánlati körben való érintettség esetén részajánlati körönként kell csatolni, amennyiben
releváns)
Alulírott ……………………… (képviselő neve), a …………………………… (kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet neve) …………………………………………… (székhely)
képviseletében eljárva „Kapos Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása vállalkozási
szerződés keretében 2014.” tárgyú közbeszerzési eljárásban a …... részajánlati körben (az érintett
részajánlati körök számát kell feltüntetni), n y i l a t k o z o m , hogy a ………………………….
(ajánlattevő neve) ajánlattevő által az alkalmasság igazolásához megjelölt, szervezetünk által
rendelkezésre bocsátott ……………………… (erőforrás megnevezése) erőforrások a szerződés
teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre állnak majd.
Kelt: ………….., …………….
PH
Cégszerű aláírás
mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
* az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő mellett igénybevett más szervezet tölti ki, amennyiben
ajánlattevő az alkalmasság igazolásához más szervezet erőforrásaira, kapacitására is támaszkodik;
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NYILATKOZAT KEZESSÉG VÁLLALÁS TUDOMÁSUL VÉTELÉRŐL *
(több részajánlati körben való érintettség esetén részajánlati körönként kell csatolni, amennyiben
releváns)
Alulírott ……………………… (képviselő neve), a …………………………… (kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet neve) …………………………………………… (székhely)
képviseletében eljárva „Kapos Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása vállalkozási
szerződés keretében2014.” tárgyú közbeszerzési eljárásban a …... részajánlati körben (az érintett
részajánlati körök számát kell feltüntetni), n y i l a t k o z o m , hogy nyilatkozom, hogy a tudomásul
vesszük, hogy a …………………………. (ajánlattevő neve) ajánlattevő adatainkat az alkalmasság
igazolásához felhasználta, és így a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felelünk az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért
kár megtérítéséért.
Kelt: ………….., …………….
PH
Cégszerű aláírás

* Csak akkor kell csatolni, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – olyan
erőforrásokra hivatkoznak, amiket a szerződés teljesítése során ténylegesen nem lehet igénybe venni
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AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK
JEGYZÉKE
-

-

-

-

-

-

-

Olvasólap
Igazolások és nyilatkozatok a kizáró okok fenn nem állásáról,
A 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletben előírt engedély csatolása, másolatban.
Pénzintézeti nyilatkozatok,
Az utolsó három számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtása. Amennyiben
az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Nyilatkozat az előző háromévi közbeszerzés tárgyának árbevételéről a felhívásban
előírtak szerint.
A szakembereknek (szervezeteknek) bemutatása, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
és ezen személyekre vonatkozó igazolás(ok), dokumentum(ok) csatolása a felhívásban
és a dokumentációban előírtak szerint.
A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség
részletes leírása, bemutatása és igazolása,
Az előző három év legjelentősebb referenciáinak ismertetése és igazolása a felhívásban
előírtak szerint.
Független szervezet által tanúsított minőségbiztosítási rendszer vagy, európai vagy
nemzetközi szabvány alapján igazolt minőségirányítási rendszer (ISO 9001-es sorozat),
vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű
tanúsítvány, vagy egyenértékű egyéb bizonyítékai.
Konzorciális szerződés (amennyiben releváns)
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (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.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kezesség vállaló nyilatkozata
(amennyiben releváns)
Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak
működni.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), a bemutatott alvállalkozó(k), alkalmasság
igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult
személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V.
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban. Amennyiben az
előzőekben felsoroltak a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok
megtételére munkavállalójukat képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni
kell ezen meghatalmazás eredeti példányát.
A pénzintézeti igazolással kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy amennyiben a cégkivonatban felsoroltakon kívüli bankszámlái is
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vannak az ajánlattevőnek, azok másolata is csatolandó az ajánlathoz, ha pedig a
cégkivonatban feltüntetett valamely bankszámla már megszűnt, de a
cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat
egyszerű másolata.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan (Kbt. 60.§ (3) bekezdése), és nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60.§ (5) bekezdése).
Magyar fordítások. (amennyiben releváns)
Nyilatkozata biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról.
Nyilatkozat az előleg igénylése esetén a biztosíték rendelkezésre bocsátására
vonatkozóan.
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