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ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL
Az Ajánlatkérő Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány nevében ezennel
felkérem, hogy a közzétett eljárást megindító felhívás, valamint jelen dokumentumban leírtak
szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Hivatalos név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Postai cím: Váci út 35. VII. em.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Greska Szlavna
E-mail: szlavna.greksa@erzsebettaborok.hu
Telefon: (+36-1) 301-0695
Fax: (+36-1) 301-0696
Lebonyolító szervezet:
Hivatalos név: Kuczora Ügyvédi Iroda
Postai cím: Alkotmány u. 12. fsz. 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kuczora Gergely ügyvéd
Telefon: (+36-1) 301-0695
Fax: (+36-1) 301-0696
Az eljárás típusa:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része
szerinti, nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárás.
Eljárás nyelve:
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja, a
Kbt. 47. § (2) bekezdésének megfelelően.
Az eljárás tárgya:
„Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére
táboroztatáshoz szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.”
A közbeszerzésben résztvevők köre:
A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt
gazdasági szereplő ajánlatot tehet.

Egyéb rendelkezések:
Az eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott
kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a végrehajtási
rendeletei, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

1. RÉSZ: AJÁNLATI FELHÍVÁS
Külön File-ban mellékelve.

2. RÉSZ: ÚTMUTATÓ
SZEREPLŐK RÉSZÉRE
A.

AZ

ÉRDEKELT

GAZDASÁGI

Általános rész
1. Általános rendelkezések

Jelen dokumentum nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, a
dokumentum az eljárást megindító felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos
kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentumot és annak minden kiegészítését,
amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható
információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely
bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.
Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának elkészítésével és benyújtásával
kapcsolatban felmerülő költséget. Az ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen
költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlati eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől.
Az ajánlattevőknek az Ajánlatkérési Dokumentációban közölt információkat bizalmas
anyagként kell kezelniük.
Sem az Ajánlatkérési Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra
felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára.
Az adásvételi szerződés odaítélésére lefolytatott beszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakba: Kbt.) és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján
kerül lebonyolításra.
Az ajánlatkérő feltételezi, hogy ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, illetőleg a
nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar törvényeket és jogi előírásokat. Az
ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az
ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló törvényekkel és
jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze.

2. Közös ajánlattétel

Kbt. 35. § (1) és (2) bek. alapján:
•
több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
•
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megjelölését,
a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását tartalmazó megállapodást.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § rendelkezései szerint kell eljárni.
A Kbt. 35. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő
felé egyetemlegesen felelnek.
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta
után változás nem következhet be.
Nincs lehetőség a Kbt. 35. § (9) bekezdés szerinti szervezet létrehozására. Ajánlatkérő a
projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők és a közös ajánlattevők tekintetében is kizárja.

3. Alvállalkozók bevonása
A Kbt. 138. § (1) bekezdés alapján a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes
ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, az
eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel nem él. A nyertes ajánlattevő
legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok
hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az
ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

4. Kommunikáció az ajánlati időszak alatt
A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevő, illetőleg
közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos
közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra
vagy e-mail-címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés
visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi
ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a
felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a
megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai
ok, szabadság stb.). A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást
írásban kell az ajánlatkérőnek bejelenteni. Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of
office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, hogy az ajánlattevők ezen adatok
módosításáról külön e-mailt szíveskedjenek küldeni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat

kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező
változást figyelembe venni.
Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon benyújtott bármilyen
üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum:
•
az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy
•
közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők megállapodása szerinti képviselőjének;
vagy
•
az előbbi kettő bekezdésben említettek által cégszerűen meghatalmazott személy
aláírásával kerülnek benyújtásra az ajánlatkérő részére.
Az eljárás során az ajánlattevők joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag írásban
(levél, telefax, email) folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt
ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.

B.

A Közbeszerzési Dokumentáció
4. A Közbeszerzési Dokumentáció tartalma

A Közbeszerzési Dokumentáció a következő részekből áll:
1. Rész: Ajánlati Felhívás
2. Rész: Útmutató az ajánlattevőknek
3. Rész: Mellékletek
4. Rész: Szerződéstervezet
5. Rész: Közbeszerzési műszaki leírás

5. Kiegészítő tájékoztatás
Az ajánlattevők az Ajánlati Felhívással és az Ajánlatkérési Dokumentációval kapcsolatban
felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az Ajánlati Felhívás I.3 pontjában
megjelölt címen.
Bármely gazdasági szereplő, aki a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő
ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban
kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel
a Kbt. 114. § (6) bekezdésére. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti „ésszerű időnek”
az ajánlattételi határidő lejárta előtti 2. munkanapot tekinti.
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget és/vagy email címet
adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak
az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az
arra jogosulthoz kerüljön.
A kapcsolattartó személlyel közöltek az ajánlattevő, illetve közös ajánlattétel esetén
valamennyi közös ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek.

Az átvett kiegészítő tájékoztatások minden további jogcselekmény nélkül az ajánlat részét
képezik, azok tartalma a felek közötti jogviszonyra irányadó. Az ajánlattevők által feltett
kérdések és az azokra adott ajánlatkérői válaszok az ajánlatok benyújtásának helyén, az
ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon – a dokumentáció beszerzésére az Ajánlati
Felhívásban meghatározott időpontban - hozzáférhetők és megismerhetők.

6. Az Ajánlatkérési Dokumentáció módosítása
Az Ajánlattételi Felhívás és Ajánlatkérési Dokumentáció módosítására és visszavonására a Kbt.
52. és 55. §-ának a rendelkezései az irányadóak.

C.

Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei
5. Az ajánlat elkészítése

Az ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza az Ajánlatkérési Dokumentáció valamennyi
előírását. Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az Ajánlatkérési Dokumentációban kért
összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az Ajánlattételi Felhívás és az
Ajánlatkérési Dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata
és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Az ajánlattal kapcsolatos formai követelmények:
-

-

Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni.
Az ajánlat eredeti példányát lapozhatóan össze kell fűzni vagy tűzni.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén
alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan
személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos
felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt
csomagolásban egy eredeti papíralapú és egy, az eredetivel mindenben megegyező
elektronikus másolati példányban (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf
file) kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi felhívásban megjelölt
helyen és határidő lejártáig. Az elektronikus példány eredetivel való megegyezőségéről
az ajánlatban nyilatkozni kell.

6. Az ajánlat nyelve
Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és
minden, az ajánlatkérő és az ajánlattevő között az ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott
levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar nyelv. Az ajánlatkérő - a Kbt. 47. § (2)
bekezdésébe alapján - nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is köteles elfogadni.

7. Az ajánlat részei
1. Borítólap
2. Tartalomjegyzék (oldalszámozással)
3. Felolvasólap (Ajánlattételi Felhívás VI.1.) pont; Közbeszerzési Dokumentáció 1.
Melléklet)
4. Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint (Ajánlattételi Felhívás VI.1.)
pont; Közbeszerzési Dokumentáció 2. Melléklet)
5. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint (Ajánlattételi Felhívás VI.1.) pont;
Közbeszerzési Dokumentáció 3. Melléklet)
6. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása (Ajánlattételi Felhívás III.1.1) pont; 4.-5.
Melléklet)
7. Jogi helyzetet igazoló dokumentumok (adott esetben; Ajánlattételi Felhívás III. pont)
8. Aláírási címpéldány vagy aláírás minta (Ajánlattételi Felhívás VI.1.) pont)
9. Nyilatkozat változásbejegyzési kérelem benyújtásáról/ Nyilatkozat változás-bejegyzési
eljárás folyamatban nem létéről - Változásbejegyzési kérelem és cégbírósági igazolás
(adott esetben; Ajánlattételi Felhívás VI.1.) pont Közbeszerzési Dokumentáció 6.
Melléklet)
Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolásához:
Műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához:
Ajánlattételi Felhívás III.1.3 pont; (14. Melléklet, illetve 15. Melléklet)
További nyilatkozatok, információk és dokumentumok
10. Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint 8. Melléklet I., amennyiben nem vesz
igénybe (Ajánlattételi Felhívás VI.1.) pont, 8. Melléklet II.) + 9. Melléklet, amennyiben
igénybe vesz kapacitást nyújtót)
11. Nyilatkozat az elektronikus példányról (Ajánlattételi Felhívás
Közbeszerzési Dokumentumok 11. Melléklet)

VI.3.) pont;

12. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők megállapodása (adott esetben; Ajánlattételi
Felhívás VI.1.) pont) Közbeszerzési Dokumentumok 10. sz. Melléklet)
13. Nyilatkozat üzleti titokról és indoklása (adott esetben; Kbt. 44. §.; 13. sz. Melléklet)
14. Táblázat (busz átlagéletkor)
TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK
VONATKOZÁSÁBAN
Irat megnevezés
Ajánlat fedlap
Tartalomjegyzék (oldalszámozással)
Felolvasólap (1. Melléklet)
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint (2. sz. Melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint (3. sz. Melléklet)
Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében (4. sz. Melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése vonatkozásában (5. sz. Melléklet)
Nyilatkozat változásbejegyzési kérelem benyújtásáról/ Nyilatkozat változásbejegyzési eljárás folyamatban nem létéről (6. sz. Melléklet)
Változásbejegyzési kérelem (adott esetben)
Aláírási címpéldány(ok) aláírás minta
Meghatalmazás (7. sz. melléklet- adott esetben)
Nyilatkozat kapacitást biztosító szervezetről/személyről Kbt. 65. § (7) bek. (8.
sz. Melléklet - Nyilatkozat I-II)
Nyilatkozat kapacitást biztosító szervezetről/személy részéről az erőforrások
rendelkezésre állásáról Kbt. 65. § (7) bek. (9. sz. Melléklet- adott esetben)
Nyilatkozat a közös ajánlattételről (10. sz. Melléklet - adott esetben)
Együttműködési megállapodás (adott esetben)
Nyilatkozat az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatról (11. sz.
Melléklet)
Nyilatkozat idegen nyelven benyújtott iratok magyar nyelvű fordításáról (12.
sz. Melléklet- adott esetben)
Nyilatkozat üzleti titokról és indoklása (13. sz. Melléklet- adott esetben)
Az ajánlat papír alapú példányáról készített 1 db elektronikus példány
(CD/DVD/pendrive)
Járművek átlagéletkora Táblázat

oldal

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT
BENYÚJTANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN
Irat megnevezés

Oldal

Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások
Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás,
amennyiben a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói
adatbázisban nem szerepel.
Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban, akkor ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartást.
MŰSZAKI,

ILLETVE

KAPCSOLATBAN

SZAKMAI
ELŐÍRT

ALKALMASSÁGGAL
NYILATKOZATOK,

IGAZOLÁSOK
M1. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (1) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé
számított három lezárt üzleti évben befejezett teljesítéseit, különösen
a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott formában és 22.
§ (2) bekezdésben megadott tartalom szerint igazolva.
A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden
alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie. (15. sz. Melléklet)
Az Ajánlatkérési Dokumentációban szereplő nyilatkozatminták használata nem kötelező!
Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérési Dokumentáció követelményeivel teljes mértékben
összhangban lévő ajánlatot benyújtani.

8. Ajánlatok elbírálása
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan
ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során
megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő kizárására
okot adó körülmények.
Az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont
alapján, valamint a Kbt. 76-77. §-okban, az eljárást megindító felhívásban, továbbá a jelen
dokumentumban foglaltakra tekintettel kell értékelni.

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 60 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 ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések,
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást
kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 71. §-a tartalmazza.
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására
határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az
ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az
értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében
végzi el a bírálatot.
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)- (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a bírálatnak az aránytalanul
alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi
el. Csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni,
a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség
aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az
ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az
értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati
cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.
Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek
vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak értékelt
kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat,
valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi ajánlattevőt
egyidejűleg, írásban értesítenie kell.
Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a
közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést
megelőzően a becsült érték meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel
lenni.
Amennyiben az ajánlati ár megalapozottságáról szóló döntés meghozatalához az szükséges, az
ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati
elemeket megalapozó adatokat.

Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az
ajánlati elemek megalapozottságáról, teljesíthetőségéről, ennek során az ajánlattevőtől írásban
tájékoztatást kérhet a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan.
Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak
és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást.

9. Az ajánlatok értékelése
Az ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlatokat annak érdekében, hogy megállapítsa: teljesek-e,
tartalmaznak-e számítási hibát, megfelelően aláírták-e az okmányokat.
A részletes értékelés előtt az ajánlatkérő megállapítja, hogy az egyes ajánlatok tartalmukat
tekintve megfelelnek-e az Ajánlattételi Felhívásnak és az Ajánlatkérési Dokumentációnak.
Jelen cikkelyek szempontjából az az ajánlat számít tartalmában megfelelőnek, mely eltérés
nélkül megfelel az Ajánlattételi Felhívásnak és az Ajánlatkérési Dokumentációban
meghatározott összes követelménynek.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem felel meg az Ajánlattételi Felhívás
III.1. pontjában előírt követelményeknek, kivéve a III.1.1 pontjait, melyek kizáró okok.
Az ajánlatkérő írásban tájékoztatja az ajánlattevőt az eljárás eredményéről, az eljárás
eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely
gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést
követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c)
pontja szerint a legjobb ár érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra.
Értékelési szempontok
1. Ajánlati Ár:

Súlyszám: 85

Nettó ajánlati ár (HUF)
Alszempontok:
1/A. Busz üzemeltetésének díja Fonyódliget kivételével (nettó Ft/Km)
1/B. Fonyódliget busz üzemeltetés napi díj (nettó Ft/nap/busz)

Súlyszám 70
Súlyszám 15

2. Minőségi kritérium:

Súlyszám: 15

Alszempontok:
1. Meghibásodás esetén cserejármű biztosítása - határideje (óra) (minimum 1 óra, maximum
5 óra; kevesebb jobb) Súlyszám: 5
2.Teljesítésre megajánlott autóbuszok átlag életkora (hónap), (minimum 12 hónap,
maximum 76 hónap; kevesebb jobb) Súlyszám: 5
3. Adott utazás időpontjától, ajánlatkérő részére rendelkezésre álló elállási idő (óra)
(minimum 24 óra, maximum 72 óra; kevesebb jobb) Súlyszám: 5

Pontozás: 1-10 pontos tartományban a pontok az alábbiak szerint kerülnek kiosztásra:
Mindegyik részszempont esetében az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10
pontot kap,
Az Ajánlati ár szempont esetében a fordított arányosítás módszerével, kerül a pont kiosztásra
(mind két rész tekintetében) a tartományon belül azzal, hogy az adott szempont esetében
legkedvezőbb ajánlatot tevő 10 pontot kap.
Ezen szemponton belül az Ajánlatkérő a felolvasólapon feltüntetendő értékeket, veti össze és
a legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) preferálja.
A kapott eredmények két tizedes jegy pontossággal kerülnek meghatározásra a matematikai
kerekítés szabályai szerint.
A fordított arányosítás során alkalmazott képlet:
Alegjobb
P= --------------- (Pmax-Pmin)+Pmin
Avizsgált
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

A végeredmény kerekítése két tizedes jegyig történik, a matematikai kerekítés szabályai szerint.
Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció feladatleírásának ismerete mellett az
alábbi pontokat is figyelembe kell venni.
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés
valutaneme is csak ez lehet.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell
lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt, a teljesítés
megvalósításával kapcsolatban felmerülő összes költséget.
A minőségi kritériumok esetében:
1. Meghibásodás esetén cserejármű biztosítása - határideje (óra) (minimum 1 óra,
maximum 5 óra; kevesebb jobb)
Meghibásodás esetén cserejármű biztosítása, melyet órában kell megadni. A jármű
meghibásodásának ajánlattevő részére ajánlatkérő általi jelzésétől számítottan. Az az órában

meghatározott időtartam, amely alatt az ajánlattevő a meghibásodott jármű helyett új járművet
képes az adott teljesítési helyre biztosítani.
a) A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy azon legkedvezőbb szintje,
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső
határával azonos számú pontot (10 pont) ad az ajánlatkérő: 1 óra
b) A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy 5 óra ajánlati elemnél
kedvezőtlenebb ajánlatot nem lehet tenni.
A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot ezen szempont
tekintetében:
Fordított arányosítás lásd: 1. szempontnál rögzítetteket.

2. Teljesítésre megajánlott autóbuszok átlag életkora (hónap), (minimum 12 hónap,
maximum 76 hónap; kevesebb jobb) Súlyszám: 5
A teljesítésre megajánlott autóbusz életkora tekintetében az ajánlatkérő által megajánlott
buszok átlag életkorát kell megadni az ajánlattevőknek a felolvasólap mellékleteként kiadott
excel táblázat szerint(évjárat≥2011). A táblázatban az ajánlattevők által megadott átlag életkor
adja meg a felolvasólapon feltüntetendő értékelésre kerülő értéket. Ajánlatkérő előírja, hogy az
ajánlatevők által kitöltött excel táblázatot, amelyben az előre rögzített művelet elvégzésre került
az ajánlat mellékleteként nyomtatva és aláírva is szükséges becsatolni. Az ajánlatba
becsatolandó szakmai ajánlatnak minősülő „Teljesítésre megajánlott autóbuszok átlag életkora”
táblázatot kérjük aláírva csatolják, továbbá a megajánlott járművek forgalmi engedélyének
másolatát.
Az adott jármű életkora az első nyilvántartásba vétel időpontjától - 2017. 04. 30. időpontig eltelt
hónapok szerint számítandó hónapok száma (tört hónap is - pl: jármű nyilvántartásba vétel
időpontja 2015. 12. 10. akkor a jármű életkora: 1+12+4=17 hónap).
a) A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy azon legkedvezőbb szintje,
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával
azonos számú pontot (10 pont) ad az ajánlatkérő: 12 hónap
b) A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy 76 hónap ajánlati elemnél
kedvezőtlenebb ajánlatot nem lehet tenni.
A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot ezen szempont
tekintetében:
Fordított arányosítás lásd: 1. szempontnál rögzítetteket.
3. Adott utazás időpontjától, ajánlatkérő részére rendelkezésre álló elállási idő (óra)
(minimum 24 óra, maximum 72 óra; kevesebb jobb) Súlyszám: 5

Ajánlatkérő egyedi megrendelt szállításától való elállásának órában megadott időtartama.
a) A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy azon legkedvezőbb szintje,
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával
azonos számú pontot (10 pont) ad az ajánlatkérő: 24 óra
b) A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy 72 óra ajánlati elemnél
kedvezőtlenebb ajánlatot nem lehet tenni.
A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot ezen szempont
tekintetében:
Fordított arányosítás lásd: 1. szempontnál rögzítetteket.
Értékelés
A Kbt. 69. § (11) bekezdése valamint a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján
az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem kéri azon tények, adatok vonatkozásában
igazolás benyújtását, amelyek vonatkozásában az ajánlatkérő az Európai Unió bármely
tagállamában működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas
adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat
az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén
az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának
benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a
külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának
kiváltására alkalmas nyilvántartásnak.
Amennyiben az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő
nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően
nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az előzetes
ellenőrzés során benyújtott nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), Ajánlatkérő ezen
ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.
Az ajánlatkérő annak a sikeres ajánlattevőnek fogja odaítélni a szerződést, akinek az ajánlatáról
megállapították, hogy érvényes, és a legalacsonyabb árat tartalmazza.

10. Az ajánlatok lezárása és jelölése
Az ajánlatokat zárt csomagolásba helyezve kell benyújtani.
Az ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni:
AJÁNLAT
EKGYA - „Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
részére táboroztatáshoz szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.”
„Tilos felbontani az ajánlattételi határidő előtt!
Ajánlattételi határidő: 2017. 05. 16. 11:00 óra”

Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az ajánlatkérő nem vállal

felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért.
Kérjük a csomagoláson jelöljék meg az ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét.
Az ajánlat átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az ajánlatkérő által kinevezett személy ír alá.
Amennyiben bármelyik ajánlat a benyújtási (ajánlattételi) határidőnél később érkezik meg, az
érvénytelennek minősül.

D.

További információk
11. A kizáró okokkal kapcsolatos igazolások benyújtása

A kizáró okok igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete határozza meg.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján
az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (3) bekezdésére
figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell
nyilatkozna, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját illetően a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.
§ i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, akkor ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az
eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az
ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A csatolandó nyilatkozatoknak kelte nem eshet a felhívás megküldésénél korábbi időpontra.

12. Üzleti Titok
Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon
elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) tartalmazó
iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel
kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti
tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzák az
alábbiakat:
az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének),
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt:
adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az
ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk,
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Ha az ajánlattevő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a 44. §
(1) - (3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja
az érintett ajánlattevőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk (ide értve a védett
ismeretet is), iratok harmadik személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők)
általi megismeréséért, amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is)
[Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy
azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is.

13. Előzetes vitarendezés
A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell
benyújtani:
Hivatalos név: Kuczora Ügyvédi Iroda
Postai cím: Alkotmány u. 12. fsz. 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kuczora Gergely ügyvéd
Telefon: (+36-1) 301-0695
Fax: (+36-1) 301-0696
A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes
vitarendezési kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy
eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét,
valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó
dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell.
Az előzetes vitarendezési eljárás szabályait a Kbt. 80. §-a tartalmazza.
Amennyiben valamely ajánlattevő a rendelkezésére álló határidőben előzetes vitarendezési
kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt eljárási cselekménnyel, keletkezett
dokumentummal kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának
megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést - ha
részajánlat tétele lehetséges volt, a beszerzés érintett részére vonatkozó szerződést - ha eddig
az időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként lejárna.

14. További Információk
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattétel érdekében a
dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
A közbeszerzési dokumentumok teljes körűen és térítésmentesen elérhetik az I.3. pontban
megadott linken.
Amennyiben letöltik az ajánlati dokumentációt, kérjük a kozbeszerzes@kuczora.hu e-mail
címre küldjék meg az alábbi adatokat:
— cégnév,
— székhely,

— kapcsolattartó,
— elérhetőség (telefon, fax, e-mail).
Az ajánlatkérő ezen igazolás ajánlatkérő részéről történő átvételétől tekinti a gazdasági
szereplőt az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek, akit az esetleges kiegészítő
tájékoztatás, illetve az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása
vonatkozásában figyelembe vesz.
Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban egy
eredeti papíralapú, és egy, az eredetivel mindenben megegyező elektronikus másolati
példányban (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) kell közvetlenül vagy postai
úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Amennyiben a papír alapú és az elektronikus
adathordozón benyújtott ajánlat között eltérés van, úgy ajánlatkérő a papír alapú példányt
tekinti irányadónak.
Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet nevében aláíró személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. §
(3) bekezdése előírásainak megfelelően elkészített, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egy
példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta egy
példányát.
Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló
aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás
eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös
ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők
nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást vagy nemleges nyilatkozatát
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 30.§ (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők III.1.3. M/1. műszaki, illetőleg szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához nem köti.

16. A munkavédelemre és a munkafeltételekre vonatkozó előírások
A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre az alábbi szervezetektől (hatóságoktól)
szerezhető be tájékoztatás:

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkafelügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 1) (1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
http://www.ommf.gov.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 1) 896-2902
Fax: (06 1) 795-0880
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
http://www.ommf.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: 1/301-2900
Fax: 1/301-2903
http://www.mbfh.hu/hu/
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Cím: 1097 Budapest, Gyáli u. 2-6.
Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Telefon: 1/476-1100
Telefax: 1/476-1390
http://www.antsz.hu
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A
Tel.: 1/224-91-00
Fax: 1/224-92-62
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.orszagoszoldhatosag.gov.hu honlapon
megtalálható.
Egyenlő Bánásmód Hatóság
www.egyenlobanasmod.hu
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Telefon: 06-1-795-2975
Zöldszám: 06 80 203 939
Fax: 06-1-795-0760
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.egyenlobanasmod.hu honlapon

Budapest Főváros Kormányhivatala – Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály
cím: 1035 Bp., Váradi utca 15.
telefon: +36-1-323-3600
fax: +36-1-323-3602
e-mail: munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu;
munkaugyi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu; munkavedelmi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu
honlap: www.kormanyhivatal.hu
NAV Közép – magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
székhely: 1132 Budapest, Váci út 48/C-D
levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 511
telefon: +361-412-5400
fax: +361-412-5551
honlap: www.nav.gov.hu

3. RÉSZ: MELLÉKLETEK

AZ AJÁNLAT BORÍTÓLAPJA
Kérjük, hogy az ajánlatuk első, borító lapján az alábbi adatokat, mint minimum tüntessék fel:
Az ajánlat tárgya:
Az ajánlatot adó cég pontos neve:
Címe:
Cégjegyzékszáma:
Képviseletre jogosult neve:
Adószáma:
Bank neve és Bankszámla száma
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
személy neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil
száma:

„Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei
Gyermekekért Alapítvány részére táboroztatáshoz
szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.”

1. Melléklet: Felolvasólap
Közbeszerzés tárgya:
„Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére
táboroztatáshoz szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.”
Az ajánlattevő megnevezése12:
cégjegyzékszáma:
adószáma:
székhelye:
levelezési címe:
bankszámla száma (amelyet az Adásvételi Szerződésben kíván rögzíteni):
„Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére
táboroztatáshoz szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.”
Ajánlati ár
1/A. Busz üzemeltetésének díja Fonyódliget kivételével (nettó
Ft/Km)
Ajánlati ár
1/B. Fonyódliget busz üzemeltetés napi díj (nettó Ft/nap/busz)
Meghibásodás esetén cserejármű biztosítása - határideje (óra)
(minimum 1 óra, maximum 5 óra; kevesebb jobb)
Teljesítésre megajánlott autóbuszok átlag életkora (hónap),
(minimum 12 hónap, maximum 76 hónap; kevesebb jobb)
Adott utazás időpontjától, ajánlatkérő részére rendelkezésre
álló elállási idő (óra) (minimum 24 óra, maximum 72 óra;
kevesebb jobb)

nettó ..................................,Ft/km
nettó……………….,.
Ft/nap/busz
……óra
.……hónap
…….óra

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)

Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium
tagjai) nevét is fel kell tüntetni!
2 Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium képviselőjének címe (székhelye, lakóhelye) mellett
az egyes ajánlattevők címét (székhelyét, lakóhelyét) is fel kell tüntetni!
1

2. Melléklet: Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint3
Közbeszerzés tárgya:
„Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére
táboroztatáshoz szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.”
BENYÚJTOTTA
Az Ajánlattevő(k) neve(i)
Önálló Ajánlattevő
Közös Ajánlattétel / Konzorcium tagjainak neve, címe
Vezető*
Tag 1*
Tag 2*
Stb.… *
* Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára
szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők partnernek ennek az
ajánlati formanyomtatványnak a szempontjából.
KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY (ezen ajánlatnál)
Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail
(A Konzorcium tagja nevében a tagoknak együtt (vagy képviselőjük útján) kell
nyilatkozniuk és egy Ajánlati Nyilatkozatot kell csatolniuk)
A vonatkozó Ajánlattételi Felhívásra és Közbeszerzési Dokumentációra válaszul
alulírottak ezennel nyilatkozzuk, hogy:

3

A nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell az ajánlathoz csatolni!

Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás és kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt.
66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi
felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen
nyilatkozattal elfogadjuk.
Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a fent nevezett
szerződés szerinti munkát az ajánlattételi felhívás előírásaival, a megadott feltételekkel és
időhatárokkal való teljesítését, fenntartások és korlátozások nélkül az ajánlati adatlapon
(felolvasólapon) megjelölt ajánlati árért teljesítjük. Ajánlatunkhoz az ajánlattételi határidő
lejártától számított 30 naptári napig kötve vagyunk.
Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban
előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére.

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)

3. Melléklet: Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint
Közbeszerzés tárgya:
„Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére
táboroztatáshoz szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.”
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy ajánlattevő a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján
nem minősül mikro, kis- és középvállalkozásnak
középvállalkozásnak minősül
kisvállalkozásnak minősül
mikrovállalkozásnak minősül.

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)

4. Melléklet: Nyilatkozat a kizáró okokról
Alulírott
…………………………………..………..,
………………………………………… cégjegyzésre jogosult
felelősségem tudatában

mint
képviselője

a(z)
büntetőjogi

nyilatkozom
hogy a „Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére
táboroztatáshoz szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.”tárgyú közbeszerzési
eljárásában részt vevő ……………………………………………… -vel mint
ajánlattevővel
szemben nem állnak fenn
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok:
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján
jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított
időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra
nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5)
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt:
hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok
értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot,
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére
álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy
korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától
számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán
kívül nem lehet más módon orvosolni;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)

5. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. r. 17. § (2) bekezdése szerint
Alulírott, …...................................... mint a(z) …............................................. ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában ezennel
kijelentem,
hogy a „Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére
táboroztatáshoz szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.” tárgyú közbeszerzési
eljárásban a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g), h),
i), j), k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)

6. Melléklet: Nyilatkozat4 változásbejegyzési kérelem benyújtásáról
a)
Alulírott
…..................................................
(képviselő
neve),
mint
a(z)
……....................................................... (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a
„Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére
táboroztatáshoz szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.”
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó
bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változásbejegyzési eljárás van
folyamatban, ezért a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott
változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány
kinyomtatott
változatát,
illetőleg
az
adatváltozást
nyilvántartó
illetékes
bíróság/intézmény/hatósághoz/hivatal/szervezet, visszaigazolásának érkeztetett példánya
másolatát az ajánlathoz csatolom.
Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján
.................................................................
(cégszerű aláírás)
b)
neve),
mint
a(z)
Alulírott
….................................................
(képviselő
…............................................................ (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult képviselője a
„Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére
táboroztatáshoz szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.”
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az, aktuális (cég)állapotot nyilvántartó
bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változásbejegyzési eljárás nincs
folyamatban,
illetőleg
a
nyilvántartó
illetékes
bírósághoz/intézményhez/hatósághoz/hivatalhoz/szervezethez nem került benyújtásra
adatváltozás bejegyzési kérelem.
Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján
.................................................................
(cégszerű aláírás)

4

Külön-külön
- ajánlattevőnek / közös ajánlattevőnek/ alvállalkozónak/ kapacitást biztosító
szervezetnek vagy az a) vagy a b) jelű nyilatkozatot kell kitöltetnie.

7. Melléklet: Meghatalmazás
Alulírott
…………………………………,
mint
a(z)
………………………………………………
(székhely:
……………………………………………………)
ajánlattevő/alvállalkozó/
az
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 5 cégjegyzésre jogosult képviselője
ezennel meghatalmazom ……………………………… (szig.sz.: …; szül.: …; an.: …;
lakcím: …), hogy a „Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért
Alapítvány részére táboroztatáshoz szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.” tárgyú
közbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat aláírásával lássa el, helyettünk eljárjon
és hatályos jognyilatkozatot tegyen.
Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján
…………………………………
(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírása)

…………………………………
(meghatalmazott aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás:
Név:
Lakcím:

5

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!

Aláírás:
Név:
Lakcím:

8. Melléklet NYILATKOZAT I.6
a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában
az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetről (vagy
személyről)
Alulírott
…..................................................
(képviselő
neve),
mint
a(z)
……............................................................. (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult
képviselője
n y i l a t k o z o m,
hogy a …………………………………………….. (ajánlattevő neve) a „Buszok bérlése az
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére táboroztatáshoz szükséges
szállítások lebonyolítása érdekében.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményképpen létrejövő
szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági követelményeknek történő megfelelésünk
igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitását nem vesszük igénybe.

Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján

…………………………………
(ajánlattevő cégszerű aláírása)
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Kérjük töltse ki, amennyiben nem vesz igénybe kapacitást biztosítót!

8. Melléklet NYILATKOZAT II.7
a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában
az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetről (vagy
személyről)
Alulírott
…..................................................
(képviselő
neve),
mint
a(z)
……............................................................. (ajánlattevő neve) cégjegyzésre jogosult
képviselője
a „Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére
táboroztatáshoz szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.” tárgyban
n y i l a t k o z o m,
hogy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek a következő szervezet(ek) (vagy
személy/ek) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni.
Alkalmasság
igazolásában részt vevő
szervezet
(személy)
megnevezése

A felhívás vonatkozó pontjának megjelölése, amely
alkalmassági követelmény érdekében ajánlattevő szervezet
(személy) erőforrására (is) támaszkodik.
[(III.I.3.)]

Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján

…………………………………
(ajánlattevő cégszerű aláírása)
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Adott esetben kell kitölteni! A sorok szükség esetén tovább bővíthetők.

9. Melléklet NYILATKOZAT8 kapacitást biztosító szervezet (vagy személy)
részéről
a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az erőforrások rendelkezésre állásáról*
Alulírott
…..............................................
(képviselő
neve),
mint
a(z)
….............................................................. (kapacitást biztosító neve) kapacitást biztosító
szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
nyilatkozom, hogy az „Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért
Alapítvány részére táboroztatáshoz szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.” tárgyú
közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelmény igazolása érdekében ajánlattevő a szervezetünk erőforrásaira (is)
támaszkodhat) alkalmasságának igazolásaként általam biztosított erőforrások, azaz:
…
az

ajánlattevő

rendelkezésére

bocsátom,

azok

a(z)

……………………………………….(ajánlattevő neve) ajánlattevő rendelkezésére állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján
………………………………………….
(cégszerű aláírás
kapacitást biztosító szervezet)
*Megjegyzés:
Jelen mellékletet abban az esetben kell benyújtani, amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy az
alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetet (vagy személyt) kíván igénybe venni. Amennyiben
az ajánlattevő több kapacitást biztosító szervezetet (vagy személyt) vesz igénybe, az alkalmasság igazolásához
minden szervezetnek (vagy személynek) külön-külön nyilatkoznia kell. Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozóval
kívánja alkalmasságát igazolni, akkor a fenti nyilatkozat tekintetében az alvállalkozó kapacitást biztosító szervezet
vagy (személynek) minősül, azt a jelen nyilatkozattétel során figyelembe kell venni. A Kbt. 65. § (7) bekezdése
alapján az ajánlatban – a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével – csatolni kell a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
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Adott esetben kell kitölteni! A sorok szükség esetén tovább bővíthetők.

10. Melléklet NYILATKOZAT
a közös ajánlattételről (adott esetben)
Alulírott ….......................................... (képviselő neve)……………….………........ (képviselt
gazdasági szereplő neve)
…............................................... (képviselő neve) ……………….…… (képviselt gazdasági
szereplő neve) cégjegyzésre jogosult személyek nyilatkozunk, hogy a „Buszok bérlése az
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére táboroztatáshoz szükséges
szállítások
lebonyolítása
érdekében.”
tárgyú
közbeszerzési
eljárásban
a(z)
……….…………………………… (képviselt gazdasági szereplő neve), valamint a(z)
………………………………………… (képviselt gazdasági szereplő neve) gazdasági
szereplők a Kbt. 35. §-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be.
A Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás során a közös ajánlattevők
képviseletét a …………………………. (gazdasági szereplő neve, címe ) látja el∗.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az eljárás során a közös ajánlattevők
kizárólagos képviseletére, a közös ajánlattevők nevében kötelezettségvállalásra, hatályos
jognyilatkozat tételére, a vitás kérdésekben való döntésre, a nevükben történő eljárásra a közös
nevében
………………………..(gazdasági
szereplő
neve)
ajánlattevők
…………………………..(képviselő neve) képviselője teljes joggal korlátozás nélkül
jogosult.
A kijelölt képviselő kapcsolattartási adatai:
Név:
Beosztás:
Telefonszám:
Fax-szám:
E-mail cím:
A megjelölt képviselővel közöltek valamennyi közös ajánlatot benyújtó vonatkozásában
joghatályos közlésnek minősülnek.
Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:28-33. §-ában foglaltak irányadóak.
Ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalunk, és tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat benyújtása esetén a
közös ajánlatot benyújtók személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak
alapján megkötött szerződés teljesítése során. Az eljárás eredményeként megkötött szerződést
az ajánlattevőként szerződő fél, vagy – ha az jogutódlással megszűnik – annak jogutódja
teljesítheti.
A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló
megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk.
Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján
………………………………
(cégszerű aláírás)
∗ (adott esetben további sorokkal bővíthető)

………………………………
(cégszerű aláírás)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (adott esetben)
…………………………………………………… (név, címe) ajánlattevő és
…………………………………………………… (név, címe) ajánlattevő
(továbbiakban: Felek) között,
a „Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére
táboroztatáshoz szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.” tárgyában indított
közbeszerzési eljárás keretében.
Alulírottak a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés
teljesítésével kapcsolatban a közös ajánlattevők közötti szerződés fontosabb tartalmi
kérdéseiben – előzetesen – az alábbi megállapodást kötik:
Szerződésteljesítés irányítása
A szerződés teljesítésének irányítására a konzorcium tagjainál egy-egy megbízott személy
kerül kijelölésre, az alábbiak szerint:
- ……………………………… (cégnév) részéről: ………………………………….
- ……………………………… (cégnév) részéről: ………………………………….
Felelősségvállalás
Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányában.
Feladatmegosztás
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a Felek között a következő:
Feladatrész aránya a teljes
Feladat
Cég
feladathoz képest (%)

A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítése során a Felek az általuk
elvégzett és az ajánlatkérő által igazolt teljesítések tekintetében jogosultak számla benyújtására.
A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.
A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.
Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján
………………………………
(cégszerű aláírás)

………………………………
(cégszerű aláírás)

11. Melléklet NYILATKOZAT
az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatról

Alulírott …………………… .(képviselő neve), mint a …………………………..…….
(ajánlattevő neve) ajánlattevő jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy a „Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére
táboroztatáshoz szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.” tárgyú közbeszerzési
eljárás során az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de
nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú ajánlat (eredeti) példányával mindenben
megegyezik.

Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján
………………………………………….
cégszerű aláírás

12. Melléklet NYILATKOZAT
idegen nyelven benyújtott iratok magyar nyelvű fordításáról9
Alulírott, ………..……(képviselő neve), mint a(z) ……………….. (ajánlattevő neve
cégjegyzésre jogosult képviselője a
„Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére
táboroztatáshoz szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.”
tárgyú közbeszerzési eljárás keretében
n y i l a t k o z o m,
hogy az idegen nyelven benyújtott iratok magyar nyelvű fordítása az eredeti irat tartalmával
megegyezik.

Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján

………………………………………….
(cégszerű aláírás)

9

Adott esetben kitöltendő!

13. Melléklet NYILATKOZAT
üzleti titokról 10

Alulírott, ………..……(képviselő neve), mint a(z) ……………….. (ajánlattevő neve
cégjegyzésre jogosult képviselője a
„Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére
táboroztatáshoz szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.”
tárgyú közbeszerzési eljárás keretében
n y i l a t k o z o m,
hogy

az ajánlat az alábbi oldalakon elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz:
oldalszám(ok).

…………..

Az üzleti titoknak történő minősítés indoklása:

Kelt: …………………., 2017. év ……………….. hónap …. napján

………………………………………….
(cégszerű aláírás)

10

A nyilatkozat adott esetben kitöltendő.
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan
sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül
megfogalmazásra.

14. Melléklet: A Kbt. 114. § (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 67. § (1)
bekezdés szerinti nyilatkozat
Alulírott
…………………………………..………..,
………………………………………… cégjegyzésre jogosult
felelősségem tudatában

mint
képviselője

a(z)
büntetőjogi

nyilatkozom
hogy a „Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére
táboroztatáshoz szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.” tárgyú közbeszerzési
eljárásban részt vevő ………………………………………………, mint ajánlattevő a
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) ib) alpontjában11 / 10. § g pontjának gb)
alpontjában12 foglalt előírás alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
vonatkozásában kijelentem, hogy az ajánlattevő13
A) olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
B) nem minősül olyan társaságnak, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, ezért nyilatkozom,
hogy az ajánlattevőnek14
a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont
ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja15 szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa neve és
állandó lakóhelye az alábbi16:

11

Név:
Állandó lakóhely:

…………………………….
…………………………….

Név:
Állandó lakóhely:

…………………………….
…………………………….

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzandó
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzandó
13 A nem releváns tétel – A) vagy B) pont – törlendő, vagy a releváns tétel aláhúzandó.
14 A nem releváns tétel – a) vagy b) pont – törlendő, vagy a releváns tétel aláhúzandó.
15
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.
16
Kitöltendő. A rovat szükség esetén további elemekkel bővíthető.
12

b) a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa nincs.
Nyilatkozom továbbá
hogy az ajánlati felhívás III.1.3. M1) pontjában előírt műszaki-szakmai alkalmassági
követelményeknek ajánlattevő megfelel, és – amennyiben erre az Ajánlatkérőtől a Kbt. 69. §
(4) bekezdése alapján felhívást kapunk – az alkalmassági követelménynek történő megfelelést
az Ajánlattételi Felhívásban előírt módon igazoljuk.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
….….………..………
(cégszerű aláírás)

15. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év referenciáiról17
Alulírott ……………….. (név) a ………………………………………(cég) (székhelye:
…………………………………….) mint ajánlattevő / az alkalmasság igazolására igénybe
vett más szervezet cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője a „Buszok bérlése
az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére táboroztatáshoz
szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.” az alábbi, a közbeszerzés tárgyával azonos
referenciákkal rendelkezik a felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző három
évben (36 hónapban):

#

A
szerződést
kötő másik
fél

A
szerző
dés
tárgya

A
teljesíté
s helye

Az
ellenszolgáltat
ás nettó
összege

A teljesítés
A
az
kapcsolattar előírásokna
Teljesíté
tó személy
k és a
s ideje
neve és
szerződésne
(év, hó,
elérhetősége
k
nap)
(telefon- és megfelelőe
faxszám)
n történt
(igen, nem)

1
.
2
.
3
.

Kelt: ………………… 2017. év …………… hó ……….. nap
………………………………
cégszerű aláírás

17

Ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet akkor köteles ezt a nyilatkozatot
benyújtani az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában, amennyiben ajánlatkérő erre
a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja.

3. RÉSZ: SZERZŐDÉSTERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről az
Erzsébet- a Kárpát–medencei Gyermekekért Alapítvány
székhely:1134 Budapest, Váci út 35. VII. em.
Szervezet nyilvántartási száma: 01-01-0011674
Adószám: 18398304-1-41
Bankszámlaszám:
Képviseli:
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)
másrészről a
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
bankszámlaszám:
képviseli:
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
(továbbiakban külön-külön, mint Fél, együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi
feltételekkel.
ELŐZMÉNYEK
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát képező beszerzések tárgyában Megrendelő, mint ajánlatkérő
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113.§ (1) bekezdése alapján
uniós értékhatár alatti nemzeti eljárási rezsimben induló közbeszerzési eljárást folytatott le „Buszok
bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére táboroztatáshoz
szükséges szállítások lebonyolítása érdekében.” tárgyban (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás).
Vállalkozó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett. Megrendelő, mint ajánlatkérő
Válallkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként (a továbbiakban: Ajánlat). Erre figyelemmel a Felek
egymással vállalkozási szerződést kötnek az alábbi tartalommal.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés alapján a Vállalkozó teljesítésre a közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásában, az ajánlatkérési dokumentációban, műszaki leírásában és az ajánlatában
foglaltakra figyelemmel köteles.
I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig jelen szerződés aláírásával vállalja a jelen szerződés
szerinti szolgáltatások ellátását. Vállalkozó feladata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét
képező, 1. számú mellékletként csatolt műszaki leírásban (a továbbiakban: Műszaki leírásban)
részletezett busz bérlet szolgáltatása, és személyszállítási tevékenységek ellátásának összességét a
műszaki leírás és ajánlatában rögzítettek szerint.
-A táboroztatási szezon alatt igénybe venni kívánt járművek biztosítása
-A járművezető személyzetet biztosítása.

-A fonyódligeti Tábor esetén kettő darab 50 szállítható fő kapacitású (+sofőr) jármű rendelkezésre
állása 2017.06.18 és 2017.08.25 közötti hétköznapokon.
-A zánkai Tábor esetén öt darab 50 szállítható fő kapacitású (+sofőr) jármű rendelkezésre állása a
2017.07.10 és 2017.08.25 közötti időszakban.
-Gyógyuló Táborok: A műszaki leírásban felsorolt állomások között a megjelölt kezdő dátumon
történő leszállítása a zalaszabari táborba valamit a záró napon történő visszaszállítása az adott
kiindulási állomásra.
1.2. Vállalkozó a fenti 1.1 pontban meghatározott szolgáltatások elvégzését jelen szerződésben rögzített
díjazás ellenében vállalja, amely vállalkozási díj a Vállalkozó ajánlatában foglaltaknak megfelelően
került megállapításra.
1.3. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés szerinti feladatokat az Ajánlattételi felhívásban
és a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően, a Megrendelő által előírt elvárásokat betartva, a
szükséges személyzet folyamatos rendelkezésre állásának és a szükséges eszközök biztosításával,
a legmagasabb színvonalon és az irányadó jogszabályok, illetve Megrendelő utasításai szerint végzi
el.
1.4. Felek kifejezetten kikötik, hogy Megrendelő fenntartja a jogot, hogy az 1. sz. mellékletben található
Ajánlattételi felhívásban található mennyiségek vonatkozásában változtasson, azt lemondja,
módosítsa, mely tényről Vállalkozót előzetesen értesíti. Felek rögzítik, hogy a Megrendelői
lemondás, módosítás figyelembe vételével, a ténylegesen igényelt szolgáltatás szerint, havonta
számolnak el egymással, Vállalkozó a lemondott időszakra díjazásra nem jogosult.
1.5. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a Megrendelő által a
rendelkezésére bocsátott dokumentumokat a saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt
tényeket, előírásokat ismeri.
1.6. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés létrejöttét megelőzően megismerte a Megrendelő jelen
szerződésben meghatározott feladatokkal és előírásokkal kapcsolatos valamennyi elvárását,
utasítását és azok betartását magára nézve kötelezőnek ismeri el.
II. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
2.1. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő
teljesítését elfogadni, továbbá a vállalkozói díjat a jelen szerződésben foglaltak szerint Vállalkozó
részére megfizetni.
2.2. Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen szerződés, Műszaki leírás és az
árajánlat tartalma szerint köteles végrehajtani, Megrendelő érdekében, annak utasításai szerint, a
hatályos jogszabályokkal és szakmai előírásokkal, elvárásokkal összhangban. Vállalkozó úgy
köteles feladatát teljesíteni, hogy azzal nem akadályozza, és zavarja a szükségesnél nagyobb
mértékben a Megrendelő üzemszerű és biztonságos működését. Megrendelő részéről utasítás
adására …………… vezető jogosult.
2.3. A teljesítési határidő a jelen szerződés fennállása alatt folyamatos. Vállalkozó a Műszaki leírásban
foglalt várható teljesítési mennyiségek és szállítási gyakoriság mellett köteles egyedi megrendelés
lehetőségét biztosítani, amely egyedi megrendelési igényt Megrendelő korábban köteles
Vállalkozó felé jelezni.
2.5. Megrendelő a feladatok ellátását bármikor jogosult ellenőrizni és annak mindenkori állásáról a
Vállalkozótól információt kérni, amit Vállalkozó köteles – lehetőleg haladéktalanul – megadni. A
Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a
Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.

2.6. Teljesítés helyei:
Műszaki tartalom szerint.
- Zánkai Erzsébet-tábor (8251 Zánka, Külterület 030/15. hrsz.)
- Fonyódligeti Erzsébet-tábor (8640 Fonyódliget, Virág u. 77.)
2.7. Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés tárgyát képező munka tevékenységi körébe
tartozik, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges tapasztalattal, munkaerővel, személyi
állománnyal, továbbá technikai háttérrel rendelkezik, illetve a teljesítés során folyamatosan
rendelkezni fog.
2.8. Megrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő időben
Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, melyek a jelen szerződés megfelelő teljesítéséhez
szükségesek. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés szerinti határidőre a szükséges
nyilatkozatait megadja.
2.9. Feleket a jelen szerződés hatálya alatt, különösen a tájékoztatás terén, fokozott együttműködési
kötelezettség terheli. Vállalkozó e kötelezettsége keretében köteles a Megrendelővel, illetve a
Megrendelő nevében eljáró vagy a teljesítésben érintett egyéb szervezetekkel, személyekkel,
folyamatosan, a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint együttműködni.
2.10.Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a
szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés teljesítését akadályozhatják
vagy veszélyeztethetik. Vállalkozó az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből
eredő kárért teljes felelősséggel tartozik.
2.11.Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott díjért mindazokat a szolgáltatásokat köteles
nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek
2.12.A Vállalkozó jelen Szerződéssel kapcsolatos tevékenysége során köteles saját felelős hatáskörében
teljes körűen betartani, ill. betartatni a munkavédelemről szóló a 1993. évi XCIII. törvényben, a tűz
elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben,
továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben, ezen
törvények végrehajtási és kapcsolódó jogszabályaiban, a biztonsági szabályzatokban,
szabványokban meghatározott munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat.
2.13.Vállalkozó a jelen szerződés fennállása alatt, kivéve, ha erre jogszabály kifejezetten kötelezi,
köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely közvetlenül vagy közvetetten alkalmas vagy
alkalmas lehet Megrendelő jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének veszélyeztetésére. Vállalkozó
harmadik személlyel nem közölhet Megrendelőre vonatkozó olyan véleményt, amely Megrendelő
jó hírnevét, illetőleg jogos gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sérti vagy veszélyezteti.
2.14.A Megrendelő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a
Vállalkozó tulajdonát a rendeltetésszerű használatból fakadó értékcsökkenésen túli sérelem ne érje.
2.15. Az alvállalkozók bevonására a Kbt. 138. § rendelkezései az irányadók.
2.16. Nyertes Vállalkozó értékelés szempont alá eső megajánlásai:
1. Meghibásodás esetén cserejármű biztosítása – határideje………… óra
2. Teljesítésre megajánlott autóbuszok átlag életkora ……………hónap
3. Adott utazás időpontjától, ajánlatkérő részére rendelkezésre álló elállási idő …………óra
III. VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. Vállalkozót a jelen szerződés szerinti feladatok teljes körű, jogszabályoknak és jelen szerződésnek
megfelelő, határidőben történő megvalósításának esetére, ajánlatában foglaltaknak megfelelően, az
alábbiak szerint illeti meg vállalkozói díj:
1/A. Busz üzemeltetésének díja Fonyódliget kivételével ………………nettó Ft/Km
1/B. Fonyódliget busz üzemeltetés napi díj …………………..(nettó Ft/nap/busz)
3.2. Megrendelő a teljesítés megtörténtéről havonta teljesítési igazolást állít ki. A teljesítésigazolás
másolatát Vállalkozó köteles a havi vállalkozói díjra vonatkozó számla mellékleteként benyújtani.
Felek megállapodnak, hogy a vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozó valamennyi költségét,
továbbá fedezetet nyújt a jelen szerződés szerinti feladatok teljes körű ellátására. Vállalkozó egyéb
díjigényt nem jogosult támasztani Megrendelővel szemben.
3.3. A vállalkozói díj a jelen szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő igazolt
teljesítést követően kiállított számla kiállítását követő 30 napon belül kerül átutalással
kiegyenlítésre a Vállalkozó fentiekben megjelölt bankszámlájára. Vállalkozó köteles a számlát
annak kiállításától számított 2 munkanapon belül Megrendelő részére megküldeni azzal, hogy
amennyiben a Vállalkozó ezen határidőt elmulasztja, abban az esetben a Megrendelő fizetési
kötelezettsége annyi nappal hosszabbodik meg, amennyivel a Vállalkozó a számla megküldésével
késedelembe esik. A teljesítés igazolására a Megrendelő részéről az alábbiakban megjelölt
személyek jogosultak: ………………
3.4. Megrendelő teljesítés megtörténtéről a Vállalkozó által elkészített teljesítési igazolást 15 napon
belül aláírva visszaigazolja. A Vállalkozó csak az igazolt teljesítést követően jogosult számla
benyújtására. Amennyiben Megrendelő a teljesítést az előírt határidőn belül nem igazolja vissza a
Vállalkozónak és a teljesítés ellen kifogást sem emel, úgy Vállalkozó jogosult számláját is kiállítani
és Megrendelő irányába benyújtani. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. A számla
mellékletét képezi a Megrendelő által kiadott teljesítési igazolás, melyet Vállalkozó köteles a
számlával egyidejűleg megküldeni Megrendelő részére. A számla benyújtás címe a Megrendelő
fentiekben megjelölt székhelye.
3.5. Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla, vagy az
azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, úgy ez Vállalkozó késedelmi kamat
iránti követelését kizárja, amihez a Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kifejezetten
hozzájárul.
3.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj teljes megfizetésével a Megrendelő teljesíti a
jelen szerződésben vállalt valamennyi fizetési kötelezettségét és Vállalkozónak ezen túlmenően
semmilyen követelése a Megrendelővel szemben nincsen, így különös tekintettel a feladatok
lebonyolításával kapcsolatos és a díj által esetlegesen nem fedezett költségekre.
3.7. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés
napjáig a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben a vállalkozások közötti szerződésekre
meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult.
3.8. Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének elismeréséről
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől
számított 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles nyilatkozni.
Nem szerződésszerű teljesítés
esetén Megrendelő megtagadhatja a teljesítésigazolás kiállítását.
3.9. Vállalkozó köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges esetleges dokumentumokat,
igazolásokat magyar nyelven a vonatkozó előírásoknak megfelelően a teljesítéskor Megrendelő
részére átadni.

IV. A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE
4.1. Amennyiben Vállalkozó a feladatait nem határidőre teljesíti, illetve amennyiben a teljesítés a
Vállalkozónak felróható késedelmet szenved köteles késedelmi kötbért fizetni. A késedelmi kötbér
mértéke a késedelemmel érintett gépjármű adott részteljesítésére eső nettó vállalkozási díj 5 %-a
óránként, de legfeljebb a 30%-a. Amennyiben a késedelemi kötbér mértéke a maximális értéket
eléri, a Megrendelő jogosult írásban a szerződést azonnal hatállyal felmondani
4.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít (pl. minőséghibával rendelkező
gépjárművet szállít, avagy a gépjármű nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra), úgy a
Vállalkozó köteles hibás teljesítési kötbérként az adott részteljesítésre irányadó vállalkozói díj 5%ának megfelelő összeget a Megrendelőnek megfizetni, azzal, hogy a hibás teljesítési kötbér mértéke
nem haladhatja meg az adott részteljesítésre eső nettó vállalkozási díj 30%-át. Amennyiben a hibás
teljesítési kötbér mértéke a maximális értéket eléri, a Megrendelő jogosult írásban a szerződést
azonnal hatállyal felmondani
4.3. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó
felelős meghiúsul – így különösen, de nem kizárólagosan a lehetetlenülés, az Vállalkozó által a
teljesítés jogos ok nélküli megtagadása vagy egyéb magatartása miatt a Megrendelő által gyakorolt
elállás, illetőleg felmondás esetén –, a Megrendelő a nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő
összegű meghiúsulási kötbérre tarthat igényt.

4.4. A Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak
jogalapját és összegét.
4.5. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait
is. A szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is
követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette.
4.6. A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően érvényesíthetőek.
V. A SZERZŐDÉS HATÁLYA
5.1. Szerződő felek a jelen szerződést aláírásától számított 2017. szeptember 30. napjáig tartó határozott
időtartamra kötik.
5.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnik:
a) a Felek közös megegyezésével,
b) rendes felmondással,
c) rendkívüli felmondással,
5.4. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult indokolás nélkül, kártérítési és költségtérítési igény nélkül
60 napos felmondási idővel megszüntetni.
5.5. Felek a jelen szerződést bármikor jogosultak írásban, közös megegyezéssel megszüntetni. Felek a
szerződés bármilyen módon történő megszűnését vagy megszüntetését követően legkésőbb 30
napon belül egymással elszámolnak.

5.6. A jelen szerződést bármely Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Fél azonnali hatállyal
írásban – indokolás mellett – felmondhatja, súlyos szerződésszegésnek minősül különösen.
a. Megrendelő részéről:
• ha önhibájából a jelen szerződésben és a Feladatleírásban meghatározott feladatok
elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, információkat Vállalkozó felhívása
ellenére sem, vagy kétséget kizáróan nem megfelelő tartalommal szolgáltatja.
b. Vállalkozó részéről:
• ha a jelen szerződés szerinti megrendelői elvárásokat nem vagy csak részben teljesíti;
• ha a jelen szerződés teljesítése során jogosulatlanul vesz igénybe alvállalkozót;
• ha az elvégzendő feladatokat, nyújtandó szolgáltatásokat nem az általában elvárható
legmagasabb színvonalon és jó minőségben végzi el;
• ha feladatait nem szerződésszerűen teljesíti és ezzel a Megrendelőnek kárt okoz vagy
a munkavégzéssel kapcsolatban a Megrendelő jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti; ha
nem tudja biztosítani a jelen szerződés teljes időtartama alatt a Feladatleírásban
meghatározott személyeket, feltételeket.
• ha Vállalkozóval szemben végelszámolás, vagy felszámolási eljárás indul;
• Vállalkozó a teljesítés ellenőrzését bármilyen módon hátráltatja, vagy
megakadályozza és ezt Megrendelő felszólítása ellenére sem szünteti meg
• bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat

5.7. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon-, ha
a) 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. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel,
b) a Vállalkozó közvetetten agy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott valamely feltétel.
Megrendelő jelen szerződést felmondhatja továbbá a Kbt. 143. § -ában rögzített esetekben is.
A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és melyek a
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Vállalkozó a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé
teszi és az 3.8. pontban meghatározott ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű Vállalkozó 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.
5.8. Vállalkozó képviselője figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50. § (1a) bekezdésében
foglaltakra – nyilatkozik, hogy Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.
§ (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja, hogy a jelen
nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. Tudomásul veszi,
hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja,
vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.
VI. NYILATKOZATOK
6.1. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy
a. megfelelő forrás áll a rendelkezésére a jelen szerződés teljesítésére;
b. a jelen szerződés teljesítéséhez minden tevékenységét a legnagyobb szakmai és üzleti
gondossággal, a legjobb tudása szerint, a vonatkozó ágazati jogszabályok, hatósági előírások
és szakmai szervezeti állásfoglalások figyelembe vételével, továbbá valamennyi jogszabály
által megkívánt hatósági engedély birtokában végzi;
c. rendelkezik a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges szaktudással, megfelelő eszközökkel
és szakemberekkel és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni is fog.
6.2. Felek vállalják, hogy megtérítik a másik Félnek okozott mindazt a kárt, mely a jelen szerződésben
foglalt nyilatkozataiknak valótlanságából származik, illetve Vállalkozó vállalja, hogy megtéríti azt
a kárt, amelyet a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban maga, vagy azok magatartása, illetve
mulasztása okozott, akiket Vállalkozó szerződés alapján vett igénybe, vagy akikért Vállalkozó
jogszabály vagy jelen szerződés szerint felelős.
6.3. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy megtéríti a Megrendelőnek mindazt a bármely harmadik
személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített kárt (ideértve a méltányos mértékű ügyvédi
költségeket is), melyet az említett harmadik személyek a jelen szerződésben Vállalkozó, vagy azon
személyek általi teljesítésével kapcsolatban szenvedtek el, akiket a Vállalkozó szerződés alapján
vett igénybe, vagy akikért jogszabály vagy a jelen szerződés alapján felelős.
VII. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
7.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott üzleti titkot a szerződés
időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnése esetén, időbeli korlátozás nélkül
megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet harmadik személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel
összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a Megrendelőre nézve hátrányos
következményekkel járhatna. Amennyiben a jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely
információ kiadása, azt a Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásos engedélye alapján
szolgáltathatja ki. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettség megszegéséből
fakadó károkért. Nem minősül a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség megsértésének, ha
bármilyen, a jelen pont hatálya alá tartozó információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala
jogszabály, bírósági/hatósági határozat vagy a Megrendelő jogi aktusa következtében válik
szükségessé.
7.2. A Feleket terhelő titoktartási kötelezettségre tekintettel Megrendelő köteles a jelen szerződés
teljesítéséből eredően a tudomására jutott adatokat, információkat a jogviszony fennállása alatt és

annak megszűnése után is bizalmasan kezelni, azokat a kifejezett jogszabályi kötelezés esetét
kivéve, megőrizni.
7.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződést, valamint a Vállalkozónak a Közbeszerzési
Eljárásban tett nyertes Ajánlatát Megrendelő a honlapján közzéteszi, azok azon részeinek
kivételével, amelyeket a Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárás során üzleti titoknak minősített,
feltéve, hogy azok nem ellentétesek a Kbt. 44. § bekezdéseivel.
VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
8.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes a
Kbt. 141. §- ban foglaltaknak megfelelően.
8.2. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség
szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján küldenek meg, amely akkor tekinthető
szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik
joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.
8.3. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik
joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett.
8.4. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a
címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az
ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
8.5. Valamennyi, a jelen szerződéssel kapcsolatos értesítés írásban, magyar nyelven történik, melyet
vagy személyesen kézbesítenek, vagy e-mailben, illetve postával küldenek meg az érintett
címzettnek az alábbi címekre:
Megrendelő értesítési címe:
Kapcsolattartó személy
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Vállalkozó értesítési címe:
Kapcsolattartó személy:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
8.6. Felek a kapcsolattartóik személyében bekövetkező változásokról kötelesek késedelem nélkül
tájékoztatni egymást.
IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére megfelelő felhatalmazással rendelkeznek,
továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem eredményezi más egyéb szerződés vagy
jognyilatkozat megsértését. Felek kijelentik és szavatolják továbbá, hogy a cégjegyzékbe
bejegyzett, törvényesen működő gazdasági társaságok, ellenük csőd-, felszámolási vagy
végelszámolási eljárás nincs folyamatban.
9.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés bármely részének az érvénytelensége nem
vonja maga után az egész szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelen rész hiányában a
felek eredetileg sem kötötték volna meg a jelen szerződést.
9.3. Felek kijelentik, hogy a Ptk. 6:87.§ (1) bekezdésére figyelemmel a jelen megállapodás a szerződés
tárgyát képező jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi feltételt tartalmazza.
9.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk., Kbt., Art., valamint
az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak, különösen a Kbt. 135. § (1),
(5) (6) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, Ptk. 6:155. §,és az Art. 36/A. § rendelkezéseire.
9.5. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton,
közös megegyezéssel rendezik. Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezetne, úgy a felek
kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
Felek a jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mind akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés 3 (három), egymással mindenben megegyező
magyar nyelvű példányban készült, amelyből 2 (két) példány a Megrendelőnél, 1 (egy) példány pedig a
Vállalkozónál marad.
Kelt, Budapest, 2017. …………

………………………………………………
Erzsébet- a Kárpát–medencei Gyermekekért
Alapítvány
Képviseli:
Megrendelő

………………
jogi jóváhagyás

……………….
gazdasági és pénzügyi
jóváhagyás

…………………
szakmai jóváhagyás

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Műszaki leírás
2. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata

………………………………………….
képviseli:
Vállalkozó
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MŰSZAKI LEÍRÁS
Buszok száma:
Évjárat
Motor:
Szállítható személyek száma:
Szín:

A táboroztatási szezon alatt igénybe vett járművek száma:
10 darab
≥2011
≥Euro 5
≥50 fő
Fehér (a táborozási időszak alatt az Erzsébet Táborok felirat
és logó elhelyezése mágneses felirati táblával)

Minimális felszereltség:
- ABS
- kipörgésgátló (ASR)
- elektronikus menet stabilizátor (ESP)
-biztonsági övek (szükség esetén három pontos)
-klíma
-WC
-elalvás gátló
-sávelhagyás figyelmeztető
-automata vészfékező rendszer-aktív fékrendszer
-Gyermekszállítást jelző tábla
-teljeskörű CASCO biztosítás
-Utasbiztosítás
A megadott férőhelyek száma csak az utasok létszámát tartalmazza, a járművezető személyzetet a
fenti utaslétszámon felül kell biztosítani.
I.
A fonyódligeti Tábor esetén kettő darab 50 szállítható fő kapacitású (+sofőr) jármű rendelkezésre
állása szükséges 2017.06.18 és 2017.08.25 közötti hétköznapokon. A járművek a táborozó
gyermekeket Fonyódliget és a balatonboglári kikötő között szállítja napi két alkalommal. A jármű
folyamatos jelenléte szükséges a jelzett dátumok között hétfőtől péntekig. Hétköznaponként tehát
napi két út kerül lebonyolításra, előreláthatóan egy délelőtt és egy délután várhatóan 8-16 óra között.
II.
A zánkai Tábor esetén öt darab 50 szállítható fő kapacitású (+sofőr) jármű rendelkezésre állása
szükséges a 2017.07.10 és 2017.08.25 közötti időszakban az alábbi megoszlásban.
1. Minden hét vasárnapján 250 fő gyermek elszállítása Záhonyból Zánkára.
2. Minden héten szerdán egy Balaton felvidéki kirándulás 250 fő gyermek részére.
3. Minden pénteken Zánkáról budapesti megállóval a gyermekek visszaszállítása Záhonyba.
III.
Gyógyuló Táborok: Az alábbi utak lebonyolítása az alább felsorolt két állomás között. A végállomás
minden esetben Zalaszabar. A gyermekek minden alább szereplő kezdő dátumon történő leszállítása
a zalaszabari táborba valamit a záró napon történő visszaszállítása az adott kiindulási állomásra.
Tábor megnevezése: Debreceni gyermekgyógyászati klinika tábora
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Kórház: Debreceni Gyermekgyógyászati Klinika (4032, Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
Dátum: 2017. június 25-30., Holnapocska Tábor, (Összesen 50 fő)
Tábor megnevezése: Cukorbetegséggel élő gyermekek
Kórház: Zala Megyei Szent Rafael Kórház – Gyermekosztály (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós
u. 1.)
Dátum: 2017.július 2-7. Holnapocska Tábor, (Összesen 50 fő)
Tábor megnevezése: Veleszületett szívbetegséggel élő gyermekek
Kórház: Gottsegen György Gyermekkardiológia (1096 Budapest, Haller u. 29.)
Dátum: 2017. július 9-14, Holnapocska Tábor, (Összesen 50 fő)
Tábor megnevezése: Ajak és szájpadhasadékkal született gyermekek
Kórház: Heim Pál Gyermekkórház (1089 Budapest, Delej utca 13-15.).
Dátum: 2017. július 16-21., Holnapocska Tábor, (Összesen 50 fő)
Tábor megnevezése: Reumatikus betegséggel élők
Kórház: Tűzoltó utcai Gyermekklinika (1094 Budapest, Tűzoltó u. 7)
Dátum: 2017. július 23-28. Holnapocska Tábor, (Összesen 50 fő)
Tábor megnevezése: Daganatos betegségből gyógyulók
Kórház: Tűzoltó utcai Gyermekklinika (1094 Budapest, Tűzoltó u. 7.)
Dátum: 2017. július 30.-augusztus 4., Holnapocska Tábor, (Összesen 50 fő)
Tábor megnevezése: Égési sérült és endokrin betegségben szenvedő gyermekek részére szervezett
tábor
Kórház: Bethesda Gyermekkórház (1146 Budapest, Bethesda utca 3.)
Dátum: 2017. augusztus 6-11. Holnapocska Tábor, (Összesen 50 fő)
Tábor megnevezése: Siketek és nagyot hallók
Kórház: Pécs fül-orr gégészeti klinika (Cím: 7621 Pécs, Munkácsy M. u. 2.)
Dátum: 2017. augusztus 13-18., Holnapocska Tábor, (Összesen 50 fő)
Tábor megnevezése: Baleseti sérültek
Kórház: Központi Baleseti Ambulancia Gyermektraumatológia (1081. Fiumei út 17.)
Dátum: 2017. augusztus 20-25., Holnapocska Tábor, (Összesen 50 fő)
Tábor megnevezése: Étkezési zavarral küzdők tábora
Kórház: Debreceni Gyermekgyógyászati Klinika (4032, Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
Dátum: 2017. augusztus 26 – 31., Holnapocska Tábor, (Összesen 50 fő)
Tábor megnevezése: gyermekotthonokban, lakásotthonokban vagy nevelőszülőknél élő lelki
gondokkal küzdő vagy betegségből gyógyuló gyermekek részére
Intézmény: SZGYF Zala, Vas, Somogy (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10)
Dátum: 2017. szeptember 6 – 11., szeptember 13 – 18. Holnapocska Tábor, (Összesen 50 fő.)
A fent megadott útvonal, megállóhelyek és menetrend tájékoztató jellegű, változtatásának jogát az
Ajánlatkérő fenntartja. A szerződés folyamán a pontos indulási/érkezési időpontok az egyedi
megrendelőkben kerülnek rögzítésre, nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő vállalkozónak)
ennek megfelelően kell rendelkezésre állást biztosítania.
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Ajánlattevő kötelezettsége a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
továbbá valamennyi vonatkozó jogszabály betartása.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a 10 db. igénybe vett jármű mennyiség mellett opcionálisan +2
db. azonos felszereltségű buszt igénybe vegyen egyedi megrendelés alapján a szerződés időtartalma
alatt.
A mágneses táblára vonatkozó előírás:
Külső, mágneses kialakítású felirat, melyet ajánlatkérő bocsátja rendelkezésre a nyertes ajánlattevő
részére a szerződéskötést követően. A nyertes vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a köztes - nem
az EKGYA részére végzett tevékenység során- időszakban az adott megrendelője másként nem
rendelkezik, úgy felirat, a buszról nem kerül eltávolításra. A felirat olvashatóságát, és sértetlenségét
2017.06.18- 2017.09.18 között szükséges biztosítani.
Meghibásodás esetén cserejármű biztosítása ajánlattevő kötelezettsége az ajánlatában meghatározott
időtartam alatt.
Elállási idő: Ajánlatkérő a díjmentesen történő elállás lehetőségét fenntartja az ajánlattevő által
megajánlott időtartam alatt.
Az ajánlatba becsatolandó szakmai ajánlatnak minősülő „Teljesítésre megajánlott autóbuszok átlag
életkora” táblázatot kérjük aláírva csatolják, továbbá a megajánlott járművek forgalmi engedélyének
másolatát.
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