Óbudai Egyetem

Dokumentáció
- módosításokkal egységes szerkezetben -

Személygépjármű tartós bérletének beszerzése
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

I. FEJEZET
ALAPVETŐ ELŐÍRÁSOK
1. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A beszerzés a
nemzeti eljárásrendre vonatkozó szabályok hatálya alá tartozik. Az eljárás fajtája a
Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatással induló nyílt eljárás.
2. Ajánlatkérő nem érzi szükségesnek a jogszabályok egyes előírásainak megismétlését;
ugyanakkor a felhívás megküldésekor hatályos magyar Kbt. és a Közbeszerzési Hatóság
útmutatóinak (elérhetők itt) ismerete az érvényes ajánlattétel elengedhetetlen feltétele.
3. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a felhívás II. pontjában szereplő kapcsolattartási
pontra lehet írásban benyújtani. Kérjük a kérdéseket e-mail útján is megküldeni
szíveskedjenek .doc formátumban a kopasz.gabor@mhkt.hu email-címre, a kiegészítő
tájékoztatás gyorsabb szerkeszthetősége érdekében. Figyelemmel a Kbt. 114. § (6)
bekezdésében előírtakra, kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet minél
hamarabb szíveskedjenek benyújtani az ajánlatkérőhöz. A kiegészítő tájékoztatás iránti
kérelmet oly módon kérjük megfogalmazni, hogy a felvetett kérdést, problémát
egyértelműen meghatározza és megjelölje, hogy a közbeszerzési dokumentumok konkrétan
melyik előírásával kapcsolatban nyújtják azt be. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő, illetve a
kérelmet előterjesztő gazdasági szereplő részére egyidejűleg küldi meg a kiegészítő
tájékoztatást.
4. Az ajánlat akkor minősül határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a
felhívásban megjelölt irodában az ajánlattételi határidő lejártáig sor került.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a futár cégek gyakran nem az ajánlat
fontosságának megfelelően kezelik a küldeményeket és ez problémát okozhat a
kézbesítéskor. Ajánlatkérő javasolja, hogy megfelelő futár céget válasszanak.
A posta, futár, stb. útján kézbesített küldemények elirányításából, elvesztéséből,
megrongálódásából, késedelméből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
A portán, postázóban ajánlatkérő nem vesz át ajánlatot, az ilyen helyen leadott
küldemények késedelmes beérkezésének, elirányításának kockázata ajánlattevőt terheli.
5. Az ajánlatok munkanapon 9 órától 12 óráig, valamint 13 órától 16 óráig nyújthatók be
a felhívásban megjelölt benyújtási helyen. Az ajánlattételi határidő napján ajánlatot csak az
ajánlattételi határidőig lehet benyújtani.
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II. FEJEZET
FORMAI ELŐÍRÁSOK
Az ajánlatokat az alábbi formai előírások betartásával kell összeállítani és benyújtani:
1. A Kbt-ben, a közbeszerzési dokumentumokban becsatolandóként előírt okiratokat,
nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni.
2. Amennyiben a becsatolandó okiratot, nyilatkozatot nem az ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője írja alá, akkor az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosult
személy tárgyi eljárásban eljáró személynek adott - cégszerűen aláírt - meghatalmazását.
3. Amennyiben közös ajánlattevőként tesznek ajánlatot, akkor az ajánlatukban benyújtott
valamennyi nyilatkozatot az összes közös ajánlattevőnek alá kell írnia, kivéve ha a közös
ajánlattevőket egy ajánlattevő képviseli az adott eljárásban. (Ez utóbbi esetben csatolni
kell a meghatalmazást is.) Ha a közös ajánlattevőket egy ajánlattevő képviseli az
eljárásban, akkor ennek az ajánlattevőnek valamennyi nyilatkozatot a közös ajánlattevők
képviseletében kell megtennie, ami azt jelenti, hogy az aláírásnál fel kell tüntetni:
„közös ajánlattevők képviseletében”. Mivel a konzorcium megjelölést a magyar jog nem
ismeri, nem a konzorcium képviseletében, hanem közös ajánlattevők képviseletében kell
ajánlatot tenni. Közös ajánlattétel esetén a feleknek együttműködési megállapodást kell
csatolniuk.
4. A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti ajánlati nyilatkozatot eredetiben kell benyújtani.
5. Az ajánlat lapjait össze kell fűzni, vagy tűzni, vagy spirálozni.
6. Az ajánlatot zárt csomagolásban 1 eredeti papír alapú példányban kell benyújtani.
Az ajánlathoz csatolni kell elektronikus adathordozón a komplett papír alapú, aláírt ajánlat
eredeti példányát beszkenelve, pdf formátumban. Amennyiben az ajánlat elektronikus
példánya eltér az ajánlat papír alapú példányától, akkor ajánlatkérő az eltérések
vonatkozásában az ajánlat papír alapú példányát tekinti irányadónak.
7. Az ajánlat külső csomagolásán kérjük feltüntetni az alábbi szöveget:
„Közbeszerzési ajánlat, Személygépjármű tartós bérlet
Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel!”
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III. FEJEZET
BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE
1)

Felolvasólap
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az ajánlattevő
nevét, székhelyét, továbbá a kért ellenszolgáltatást.

2)

Ajánlati nyilatkozat
Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát - eredetiben - arról, hogy a közbeszerzési dokumentumok feltételeit
részletesen áttekintették és a szerződést nyertességük esetén megkötik és teljesítik az
ajánlatukban szereplő ellenszolgáltatás ellenében.
Ajánlatkérő érvényességi feltételként köti ki, hogy az ajánlattevő a Dokumentációban
szereplő szerződéstervezetet elfogadja. Ezért egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell
csatolni az ajánlatban arról, hogy ajánlattevő elfogadja a dokumentáció részét képező
szerződéstervezetet, változtatási igény nélkül és eltekint a saját szerződéses feltételei
alkalmazásától.

3)

Nyilatkozat az alvállalkozókról
Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, oly módon, hogy erről egy
nyilatkozatot kell becsatolni. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírnia.
(Javasoljuk a nyilatkozat minta alkalmazását.) Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

4)

Nyilatkozat a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetekről
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és
az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt, vagy követelményeket, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik. (Javasoljuk a nyilatkozat minta
alkalmazását.) Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Csatolni kell az ajánlatban 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. (Egyoldalú nyilatkozat nem felel meg.)

5)

Nyilatkozat a kizáró okokról
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (1)-(2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
17. § (1) bekezdés alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem
tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatálya alá. (Javasoljuk a nyilatkozat minta alkalmazását.)
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6)

Nyilatkozat a tényleges tulajdonosról
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában
cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint.
(Javasoljuk a nyilatkozat minta alkalmazását.)

7)

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti – az eljárásban előírt –
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
17. § (2) bekezdés szerint az alkalmassága igazolására esetlegesen igénybe vett más
szervezet nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. (Javasoljuk a nyilatkozat minta
alkalmazását.)

8)

Nyilatkozat az ajánlattevő státuszáról
Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint az ajánlatban cégszerűen aláírt
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e, vagy
nem tartozik a törvény hatálya alá. (Javasoljuk a nyilatkozat minta alkalmazását.)

9)

Cégbírósági változásbejegyzési eljárásra vonatkozó információk
Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, akkor erről szóló nemleges nyilatkozatot kell becsatolni.

10)

Nyilatkozat műszaki és szakmai alkalmasságról
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlati felhívásban előírt
alkalmassági követelmények teljesülnek. Az erről szóló nyilatkozat a Felolvasólap minta
szövegébe beépítésre került. Amennyiben a Felolvasólap mintát alkalmazzák, külön erre
vonatkozó nyilatkozatot nem kell benyújtani.
Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívása esetén köteles továbbá
benyújtani az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldését megelőző három év
legjelentősebb személygépjármű tartós bérleti szerződéseiről szóló ismertetést, vagy a
szerződést kötő másik fél által adott igazolást. Az ismertetésben, vagy igazolásban meg
kell adni legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, a teljesítés ideje
(kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap megadásával), a szerződés tárgya, továbbá
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte. (Ajánlattevő az ismertetést, vagy igazolást jogosult már az ajánlatában is benyújtani,
ebben az esetben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés 4. mondatában leírtak szerint jár
el.)

11)

Aláírási címpéldány, vagy aláírás minta
Csatolni kell az ajánlattevő képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró
személy(ek) a 2006. évi V. törvény 9. § (1), (3) bekezdéseinek megfelelő aláírási
címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját.
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12)

Szakmai ajánlat
Az ajánlatban be kell nyújtani a megajánlott személygépjárművek részletes műszaki
paramétereit bemutató szakmai ajánlatot. Olyan szakmai ajánlatot kell becsatolni,
amelyből megállapítható minden műszaki előírásnak való megfelelés.
Az ajánlatból egyértelműen derüljön ki, hogy mely személygépjárművet ajánlottak meg,
opcionális rész ne szerepeljen az ajánlatban! A szakmai ajánlatot legalább a Javasolt
nyilatkozatminták c. fejezetben szereplő táblázat szerinti tartalommal kell elkészíteni és
benyújtani. Javasoljuk a nyilatkozat minta használatát, amely biztosítja az érvényes
ajánlattételt és a hiánypótlás elkerülését.

13)

Közös ajánlattevők együttműködési megállapodása
Amennyiben az ajánlatot közös ajánlattevők nyújtják be, akkor az ajánlatban csatolni kell a
közös ajánlattevők kontraktuális együttműködési megállapodását, amiben fel kell tüntetni
legalább az együttműködési megállapodást kötő felek azonosító adatait, a közbeszerzési
eljárásban és a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés teljesítése során a közös
ajánlattevőket képviselő felet, különösen a számlázásra jogosultat, valamint fel kell
tüntetni az egyetemleges kötelezettségvállalást a közbeszerzési eljárás eredményeként
kötendő szerződés teljesítésére. Az együttműködési megállapodást a feleknek cégszerűen
kell aláírni.
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IV. FEJEZET
JAVASOLT NYILATKOZATMINTÁK
Ajánlatkérő javasolja az alábbi nyilatkozatminták használatát, azonban azok alkalmazása nem
érvényességi előírás. A minták szabadon változtathatók, kiegészíthetők, összevonhatók,
pontosíthatók, azzal, hogy ajánlatkérő a benyújtott nyilatkozatokat fogja elbírálni.
Kérjük, hogy amennyiben a mintákat alkalmazzák, akkor azokat értelemszerűen töltsék ki és az egyes
nyilatkozatokat úgy nyújtsák be, hogy ahol azok választási lehetőséget adnak,
kizárólag az ajánlattevőre irányadó adatokat szerepeltessék és az egyéb szöveget,
lábjegyzetet, stb. töröljék ki.
Ajánlatkérő egyértelművé teszi, hogy amennyiben az ajánlattevő a nyomtatványban az
egyik választható verziót vastag és/vagy dőlt betűvel szedi, de a másik részt nem törli ki,
vagy húzza át, azt nem fogadja el megfelelő, egyértelmű nyilatkozatnak!
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Felolvasólap
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
Telefax:
Mobiltelefon:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó e-mail cím:
Ajánlatkérő neve:

Óbudai Egyetem

Az eljárás elnevezése:

Személygépjármű tartós bérletének beszerzése

A megajánlott 3 db … típusú személygépjárművért
nettó 3.000.000.- HUF összegű induló bérleti díjon
felül az általunk kért havi fix tartós bérleti díja a 36
hónapos futamidőre

nettó ………. HUF/hó

Kelt,
Cégnév
Ajánlattevő
(Cégszerű aláírás)
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Ajánlati nyilatkozat
……………. (képviselő neve), a ………….. (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője az Óbudai Egyetem ajánlatkérő „Személygépjármű tartós bérletének beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárása során a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján kifejezetten nyilatkozom,
hogy a közbeszerzési dokumentumok feltételeit részletesen áttekintettük és a szerződést
nyertességünk esetén megkötjük és teljesítjük az ajánlatunkban szereplő ellenszolgáltatás
ellenében és ajánlatunk tartalma szerint.
Nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárás dokumentációja részét képező szerződéstervezetet
megismertük, azt változtatási igény nélkül elfogadjuk és eltekintünk saját szerződéses feltételeink
alkalmazásától.
Nyilatkozom, hogy az ajánlattal benyújtott elektronikus példány az ajánlat papír alapú példányával
mindenben megegyezik.
Nyilatkozom, hogy az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen
dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik, melyért
felelősséget vállalunk.
Nyilatkozunk, hogy az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelmények az ajánlattevő
vonatkozásában teljesülnek.

Kelt,
Cégnév
Ajánlattevő
(Cégszerű aláírás)
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Nyilatkozat az alvállalkozókról
……………. (képviselő neve), a ………….. (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője az Óbudai Egyetem ajánlatkérő „Személygépjármű tartós bérletének beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárása során a Kbt. 66. § (6) bekezdés és az ajánlatkérő előírásai alapján
a)
megjelölöm a közbeszerzésnek azon részét1 (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót
kívánunk igénybe venni:
a közbeszerzés részének a megnevezése
a közbeszerzés részének a megnevezése
vagy2
b)

nyilatkozom, hogy alvállalkozót egyáltalán nem veszünk igénybe a teljesítéshez.

Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe az eljárás megindulásakor
hatályos Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót.
Kelt,
Cégnév
Ajánlattevő
(Cégszerű aláírás)

Konkrétan a teljesítésnek az a részét, vagy munkafolyamatot kell megjelölni, amit az alvállalkozó a szerződés teljesítése során ténylegesen végezni
fog, tehát itt nem az alvállalkozót kell név szerint feltüntetni.
2 Az ajánlattevőre irányadó rész (a, vagy b) kiválasztandó, illetve kitöltendő, a másik részt pedig ki kell törölni (backspace).
1
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Nyilatkozat a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetekről
……………. (képviselő neve), a ………….. (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője az Óbudai Egyetem ajánlatkérő „Személygépjármű tartós bérletének beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján, hogy az
ajánlattevő
A/
az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az alábbi alkalmassági követelmény
vonatkozásában 3:
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
megnevezése
A felhívás hivatkozott pontja4
A szervezet kapacitásainak bevonásával igazolni
kívánt alkalmassági követelmény
vagy5
B/
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet nem vesz igénybe az alkalmassága
igazolásához.

Nyilatkozom, hogy az általunk az alkalmasságunk igazolására esetlegesen igénybe vett szervezet
nem tartozik az eljárás megindulásakor hatályos Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Kelt,
Cégnév
Ajánlattevő
(Cégszerű aláírás)

3 Az A/ pont kitöltése esetén legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtakra és csatolják az ott előírt, vonatkozó szerződéses, vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást.
4 Amennyiben a kapacitást nyújtó szervezetet a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása céljából veszik igénybe, úgy a kapacitást nyújtó szervezet
teljesítését (munkarészét) a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján, mint alvállalkozói teljesítést a „Nyilatkozat alvállalkozókról” c. nyilatkozaton is
tüntessék fel.
5 Az ajánlattevőre irányadó rész (A, vagy B) kitöltendő, a másik részt ki kell törölni (backspace).
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Nyilatkozat a kizáró okokról
……………. (képviselő neve), a ………….. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője
nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég vonatkozásában nem állnak fenn az Óbudai Egyetem
ajánlatkérő „Személygépjármű tartós bérletének beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásának
megindulásakor hatályos Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró
okok.
Kelt,
Cégnév
Ajánlattevő
(Cégszerű aláírás)
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Nyilatkozat a tényleges tulajdonosról
……………. (képviselő neve), az ………….. (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője az Óbudai Egyetem ajánlatkérő „Személygépjármű tartós bérletének beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárása során a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján
A/
ajánlattevő - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosának nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban adom meg:
A tényleges tulajdonos6
(természetes személy) neve:

állandó lakóhelye:
vagy8

B/ nyilatkozom, hogy ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa nincs.
Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevő – az Áht. 1. § 4. pontja alapján alkalmazandó –
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti
átlátható szervezetnek minősül.
Kelt,
Cégnév
Ajánlattevő
(Cégszerű aláírás)

A 2017. LIII. törvény 3. § 38. pontja szerint tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást,
ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, 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,b) az a természetes személy,
aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott meghatározó befolyással rendelkezik,
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást,
ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt
százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
6
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Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint
……………. (képviselő neve), az ………….. (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője az Óbudai Egyetem ajánlatkérő „Személygépjármű tartós bérletének
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy ajánlattevőként a szerződés
teljesítéséhez nem veszünk igénybe az eljárás megindulásakor hatályos Kbt. 62. § (1) bekezdés g)k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az
általunk az alkalmasságunk igazolására esetlegesen igénybe vett más szervezet nem tartozik a
kizáró okok hatálya alá.
Kelt,
Cégnév
Ajánlattevő
(Cégszerű aláírás)
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Nyilatkozat az ajánlattevő státuszáról
……………. (képviselő neve), a ………….. (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője az Óbudai Egyetem ajánlatkérő „Személygépjármű tartós bérletének beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény7
a)
b)
c)
d)

mikrovállalkozás,
kisvállalkozás,
középvállalkozás,
hatálya alá nem tartozik.

Kelt,
Cégnév
Ajánlattevő
(Cégszerű aláírás)

7

Az a-b) lehetőségek közül egyet kell kiválasztani, és a másikat törölni (backspace) a nyilatkozatból.
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Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról
……………. (képviselő neve), a ………….. (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője az Óbudai Egyetem ajánlatkérő „Személygépjármű tartós bérletének beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy az ajánlattevővel kapcsolatban cégbírósági
változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban/folyamatban van8.
Kelt,
Cégnév
Ajánlattevő
(Cégszerű aláírás)

8

A nem releváns részt kérjük törölni és egyértelmű nyilatkozatot benyújtani.
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Nyilatkozat műszaki és szakmai alkalmasságról9
……………. (képviselő neve), ………….. (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője az Óbudai Egyetem ajánlatkérő „Személygépjármű tartós bérletének beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy cégünk az ajánlati felhívásában előírt
műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek megfelel, amely vonatkozásában az eljárást
megindító felhívás közvetlen megküldését megelőző három év legjelentősebb értékesítéseiről
(adásvételről) szóló ismertetést az alábbiak szerint adom meg:
A teljesítés ideje
A szerződés tárgya

A szerződésszerűen
teljesített hónapok
száma

A másik szerződő fél

A teljesítés
kezdő időpontja
(év, hónap, nap)

A teljesítés
befejező időpontja
(év, hónap, nap)

.. db
személygépjármű
tartós bérlete

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Kelt,
Cégnév
Ajánlattevő
(Cégszerű aláírás)

9

A nyilatkozatot ajánlattevő kizárólag ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles becsatolni, azonban ajánlattevőnek
lehetősége van már az ajánlatában is becsatolni
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Szakmai ajánlat
A Dokumentációban szereplő műszaki leírás alapján az alábbi személygépjárművet ajánljuk meg:
Műszaki minimumkövetelmény
Mennyiség: 3 db

Megajánlott személygépjármű
Gyártmány, típus:
………………………………………………
………………………………………………
Mennyiség: 3 db

Előírt paraméter

Megajánlott paraméter

Szín: fekete metál
Szállítható személyek száma: 5 fő
Ülések száma: 5 db
Hajtás: 2WD
Ajtók száma: 4
Teljesítmény: minimum 130 kW
Csomagtér térfogat: minimum 550liter
Hosszúság: nagyobb, mint 4800 mm
Magasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 1400
mm
Tengelytáv: nagyobb, mint 2800 mm
Környezetvédelmi besorolás:
Euro 6 vagy annál korszerűbb motor
Üzemanyag fogyasztás:
vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 8
l/100 km
Széndioxid-emisszió:
vegyes CO2 kibocsátás kisebb vagy egyenlő,
mint 150 g/km

fekete metál
… fő
… db
….
… db
… kW
… m3
… mm
… mm

Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások,
alapkövetelmények

A megajánlott személygépjármű megfelel az
előírásoknak?
(IGEN/NEM)
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

… mm
Euro …
… l/100 km
… g/km

Elektromos ablakemelő elöl
Blokkolásgátló (ABS)
Menetstabilizáló rendszer (ESP)
Kipörgésgátló (ASR)
Fejtámlák állítható magasságúak
Elektronikus fényszóró magasságállítás
Telefon kihangosító Bluetooth, rádió
4 darab téli gumiabroncs
Futómű és fékrendszer minimum16"-os
Gumi márka megkötés nélkül
Gumiabroncs légnyomás kontroll
Gumipadló a vezetőtérben
Gumipadló az utas-/csomagtérben
Hővédő üvegezés
Indításblokkoló, elektronikus
Keréktárcsa – alumínium 6,5 J x 16
Belső levegőkeringtetés
Légkondicionáló berendezés legalább kétzónás
klíma
Gyárilag beépített ködlámpa (ködfényszóró)
Gyárilag beépített ködlámpa hátsó (ködzárfény)
Külső tükrök
Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó
tükrök

Igen
Igen
Igen
Igen
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Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)
Motor Start-Stop kapcsoló
Normál hűtőrács
Normál kürt
Normál lökhárítók
Szükségpótkerék
Övkontroll
Por- és pollenszűrő
Pótféklámpa
Rádiótávirányítású központi zár
Rakodórekesz az ajtókban
Szervokormány
Állítható magasságú és mélységű
kormányoszlop
Vezető és utas oldali első légzsák
Üzemanyagtartály térfogat legalább 60L
Oldallégzsák elöl, legalább a vezető oldalán
Függöny(fej)légzsákok legalább az első
üléssorhoz
Állítható vezetőülés gerinctámasszal
Hárompontos automatikus biztonsági öv
valamennyi üléshez, első két szélső üléshez
magasság állítással
A gépjármű B kategóriás jogosítvánnyal
vezethető
Zárható üzemanyagtöltő nyílás
Automata váltó
Indításgátló
4 ajtós Sedan kivitel
A biztonságos közlekedés feltételeit
megteremtő eszközök, berendezések és
műszaki paraméterek
A beszerzésre kerülő gépjármű új gépjármű,
forgalomba helyezve sem Magyarországon,
sem pedig külföldön nem volt, bemutató,
illetve próbajárműként nem használták.
A gépjármű átadása forgalomba és üzembe
helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel
ellátva történik.
2 évre, vagy 100000 km-re (amelyik előbb
teljesül) érvényes teljes körű, a hajtáslánc
elemeire is vonatkozó jótállás.
A gépjárműhez biztosítani kell legalább a
jogszabályban előírt garanciális és
alkatrészellátási kötelezettséget.
A gépjárművek jótállási idő alatti és azon túli
teljes körű garanciális javítását és
karbantartását régiónként legalább egy, az
adott gyártmány és típus javítására a gyártó
vagy megbízottja által auditált szakszervizben
kell biztosítani, amelynek rendelkeznie kell
Magyarországon honos - bármely nemzeti
rendszerben akkreditált – vagy azzal
egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel.

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Vállalják az előírás teljesítését?
(IGEN/NEM)
Igen

Igen
Igen
Igen
Igen

A bérleti díj tartalmazza a garanciális javítások
költségét, tartalmazza a jótállási idő alatt
felmerülő kötelező karbantartások, valamint a
kopó alkatrészek cseréjének anyag és

Igen
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munkadíját.
A forintban megadott bérleti díj tartalmazza a
gépjármű szállításával összefüggő valamennyi
adót, illetéket, vámot és a forgalomba
helyezéssel kapcsolatos minden fizetési
kötelezettséget (0 revizió, vizsgáztatás,
KRESZ tartozékok, gépkocsi átadás stb.).
A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti
járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről
szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendeletben meghatározott - a
szállítás tervezett időpontjában hatályos követelményeknek.
A gépjárműnek meg kell felelni a fentieken túl
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben
meghatározott - a szállítás tervezett
időpontjában hatályos - követelményeknek.
A gépjármű rendelkezik a Nemzeti Közlekedési
Hatóság által kiadott érvényes
típusbizonyítvánnyal (általános forgalomba
helyezési engedéllyel).
A gépjármű rendelkezik magyar nyelvű
kezelési utasítással.
A gyártómű rendelkezik a gyártás helyén honos
- bármely nemzeti rendszerben akkreditált –
vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási
rendszerrel.
A forgalomba helyezéstől számított 36 hónapra
24 órás magyarországi mobil
szervizszolgáltatást (assistance szolgáltatást)
biztosítják.
A gépjármű fődarabjainak (mint például motor,
sebességváltó és hajtáslánc) a gyártómű által
beépített.

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen
Igen

Igen

Igen

Kelt,
Cégnév
Ajánlattevő
(Cégszerű aláírás)
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V. FEJEZET
SZERZŐDÉSTERVEZET
A Dokumentáció tartalmazza a szerződés tervezetét.
A szerződéstervezet a Dokumentáció más részeiben külön nem ismertetett kötelezettségeket is
tartalmaz a nyertes ajánlattevő részére. Ezen előírások, feladatok, kötelezettségek, stb. külön
ismétlés nélkül is a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részét képezik,
az ajánlattevőknek ezekre tekintettel kell megadniuk ajánlatukat, ezért kérjük a szerződéstervezet
teljes körű áttanulmányozását.
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Tartós bérleti szerződés
amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b., adószáma:
15773063-2-41; Intézményi azonosító: FI 12904; bankszámlaszáma: ……….; képviseli: Szigeti Ádám,
kancellár), mint bérbe vevő (a továbbiakban: Bérlő),
másrészről a(z) ............................ (székhelye: ............................, cégjegyzékszáma: ............................,
adószáma: ............................, bankszámlaszáma: ……………; képviseli: ............................), mint bérbe
adó (a továbbiakban: Bérbeadó) (Bérlő és Bérbeadó a továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.
Előzmények
Bérlő, mint ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A
beérkezett ajánlatok alapján nyertesként ajánlatkérő Bérbeadót hirdette ki. Felek jelen bérleti
szerződést (a továbbiakban: szerződés) ezen közbeszerzési eljárás alapján kötik meg, a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt valamennyi előírást magukra kötelezőnek fogadják el.
A szerződés tárgya
1. Jelen szerződés tárgyát 3 darab …….. típusú személygépjármű Bérbeadó általi tartós bérletbe adása,
valamint a tartós bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtása képezi. A
gépjárművek részletes műszaki specifikációját, felszereltségét és a kapcsolódó szolgáltatásokat a
szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. (A továbbiakban a 3 db személygépjármű együtt:
személygépjármű). A személygépjármű új gépjármű, forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem
pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
Értelmező rendelkezések
2. Bérleti díj: a Bérlő által havonta fizetendő nettó összeg, amelyet ÁFA terhel. A bérleti díj a
személygépjármű tartós bérletének díján felül tartalmazza a kötelező biztosítás díját és a baleseti adót,
a casco biztosítás díját, a teljesítmény adót, a cégautó adót, valamit a flottakezeléshez kapcsolódó
valamennyi egyéb költséget. A bérleti díj tartalmazza továbbá a szervízszolgáltatás, a gumiszolgáltatás,
valamint az assistance szolgáltatás díját is.
3. Induló bérleti díj: a havonta esedékes bérleti díjtól eltérő összegű bérleti díj, melyet a Bérlő a
személygépjármű átadásáig a Bérbeadónak köteles megfizetni. Az induló bérleti díj kizárólag a
személygépjármű bérleti díjának nettó díját tartalmazza, melyet ÁFA terhel.
4. Futamidő: a futamidő a jármű átadás-átvételének napjától a futamidő utolsó hónapjának az átadásátvétel napjával megegyező napjáig terjed azzal, hogy amennyiben az adott hónapban ilyen nap nem
található, akkor az azt megelőző naptári napon szűnik meg a szerződés és Felek ezt a napot tekintik a
futamidő végének.
5. Rendeltetésszerű használat: A Bérlő azon magatartása, amelynek során a személygépjárművet a
szerződés feltételeinek megfelelő célra és mértékben használja és amely használat nem eredményezi a
személygépjármű szokásos mértéket meghaladó értékcsökkenését.
6. Márkaszerviz: a személygépjármű márkájának megfelelő hivatalos márkaszerviz, amely rendelkezik a
személygépjármű márkájának importőrével kötött márkaszerviz szerződéssel.
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7. Záró elszámolás: A szerződés megszűnésekor a Bérbeadó által készített elszámolás a Bérbeadó
fennálló követeléseiről.
A szerződés létrejötte
„8. Bérbeadó köteles a szerződés hat példányát cégszerűen aláírva Bérlő részére megküldeni. Bérlő a
Bérbeadó által aláírt szerződést ezt követően írja alá a törvényes képviselet szabályainak megfelelően
és annak három példányát öt munkanapon belül küldi meg Bérbeadó részére.”
9. A jelen szerződés a szerződő felek aláírásával, de a Bérlő aláírásánál megjelölt időpontban jön létre
és lép hatályba.
Birtokátruházás
10. A személygépjárművet a Bérbeadó abban az esetben köteles Bérlő részére átadni, amennyiben
Bérbeadó a jelen szerződés Bérlő által aláírt eredeti példányát kézhez vette, az induló bérleti díj
összege, valamint és az első bérleti díj megfizetésre került.
11. A Bérbeadó a személygépjárművet a Bérlő részére oly módon adja birtokba és használatba, hogy
Bérlő a Bérbeadó által meghatározott időpontban és helyen köteles a személygépjárművet birtokba
venni, legkésőbb a jelen szerződés aláírását követő 90 napon belül. A Bérbeadót a birtokba adásig
nem illeti meg a havi bérleti díj.
12. A Bérlő köteles az átvételt megelőzően a személygépjárművet a tőle elvárható gondossággal
átvizsgálni, sértetlenségét, hiánytalanságát, felszereléseinek, kellékeinek, okmányainak meglétét
ellenőrizni.
13. A birtokba vétel megtörténtéről Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet kötelesek készíteni. Bérlő az
átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával elismeri, hogy a személygépjármű a jelen szerződésben
foglaltaknak megfelel és az rendeltetésszerű használatra alkalmas.
14. A személygépjármű birtokba adásától a Bérlő viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot,
valamint a személygépjármű üzemeltetésével kapcsolatos mindazon közvetlen terheket (pl. üzemanyag
költség, parkolási díj, úthasználati díj, szabálysértési pénzbírság stb.), amelyek viselésére jelen
szerződés nem kötelezi Bérbeadót.
15. Bérbeadó a személygépjárművet a közúti közlekedési nyilvántartásba vételt követően adja Bérlő
birtokba. A közúti közlekedési nyilvántartásba vétel során Bérbeadó a személygépjármű
tulajdonosaként és üzembentartójaként a Bérbeadót jegyezteti be. A jelen szerződés hatálya alatt a
személygépjármű törzskönyvét az illetékes okmányiroda a Bérbeadónak, mint tulajdonosnak adja ki.
16. A személygépjármű átvételével (az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának időpontjától) a
kárveszély átszáll a Bérlőre, aki viseli a személygépjárműben keletkezett - Bérlő érdekkörében
felmerülő - mindazon károkat, amelyek megtérítésére mást jogszabály, szerződés (pl. CASCO
biztosítás), vagy egyéb alapján kötelezni nem lehet.
A rendeltetésszerű használat
17. A Bérlő köteles a személygépjárművet rendeltetésszerűen használni és gondosan kezelni, a
használati utasítás előírásait betartani. Bérlő köteles a gyártó szervízelési időintervallumokra, illetve a
mindenkor szükséges javítások, hatósági vizsgák elvégzésére vonatkozó előírásait betartani.
18. A személygépjármű nem használható olyan célra, ami az átlagosnak tekintett használathoz képest
számottevően nagyobb piaci értékcsökkenéséhez vezet, különös tekintettel versenyzésre, oktatásra,
taxizásra, illetve rendeltetésének nem felelő célra történő használatra.
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19. A személygépjármű rendeltetésellenes üzemeltetésével és a személygépjármű mindenkori
használójának jogszabályt sértő magatartásával okozott kárért a Bérlő a polgári jog szabályai szerint
felel, az ilyen károkért a Bérbeadót felelősség nem terheli.
20. A személygépjármű csak azon országokban használható, amelyek területére a kárbiztosítás
(CASCO biztosítás) kockázatviselésének területi hatálya kiterjed.
21. A jelen szerződés megsértésének minősül, ha a Bérlő a személygépjárművet olyan módon nem
rendeltetésszerűen és gondosan használja, mely használati mód következtében a személygépjármű
forgalmi értéke jelentősen csökken.
22. Bérlő köteles a személygépjármű tényleges használóit a személygépjármű rendeltetésszerű
használatára és a jelen szerződésben foglalt eljárások betartására kötelezni. Bérlő a személygépjármű
tényleges használóinak magatartásáért - függetlenül a közöttük fennálló jogviszonytól - úgy felel,
mintha maga járt volna el.
23. A káresemény bekövetkeztekor a Bérlő köteles kettő munkanapon belül kárbejelentést tenni a
Bérbeadónál. A Bérlő köteles a Bérbeadót a káresettel kapcsolatos minden körülményről részletesen
és azonnal írásban tájékoztatni. Bérlő felel minden olyan kárért, ami a rendeltetésellenes, vagy
szerződésellenes használat következménye.
24. Bérlő köteles a nem rendeltetésszerű használatból és az általában elvárható magatartás
megszegéséből eredő hibákat, sérüléseket a jelen szerződés megszűnéséig saját költségére kijavítani,
amennyiben a Bérlő ezen kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Bérbeadó jogosult a nem
rendeltetésszerű használatból eredő kárát a záró elszámolás során a Bérlővel szemben érvényesíteni.
25. A Bérlő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek akkor is köteles eleget tenni, ha a
személygépjármű a Bérlő érdekkörében felmerülő ok miatt rendeltetésszerűen nem használható,
ideértve azt az esetet is, ha a személygépjárművet a közúti közlekedési forgalomból Bérlő
érdekkörében felmerülő ok miatt ideiglenes kitiltják, zár alá veszik, vagy lefoglalják, illetve a
használatát egyéb módon korlátozzák.
26. Bérlő a személygépjárművön átalakítást kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával
végezhet, illetve végeztethet.
27. A személygépjárműhöz tartozó kötelező, valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt
extra tartozékokon kívül bármilyen egyéb tartozékokat a Bérlő a személygépjármű átadás-átvételét
követően kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával saját költségére és kockázatára
szereltetheti be a személygépjárműbe. Ha a jelen szerződés bármely ok miatt megszűnik, és a
Bérbeadó a személygépjárművet birtokba veszi, az átalakítás, illetve az így beszerelt tartozékok
tulajdonjogát Bérbeadó szerzi meg. A jelen pont szerinti tulajdonjog megszerzéssel kapcsolatosan
Bérlő a Bérbeadóval szemben semmilyen ellenértéket, díjat, költséget, kártérítést nem jogosult
érvényesíteni, azonban az értéknövelő beruházást a felek a záró elszámoláskor figyelembe veszik.
28. A jelen bérleti szerződés futamideje alatt a forgalmi engedély elvesztését, eltűnését,
megsemmisülését a Bérlő haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a Bérbeadónak és az új forgalmi
engedélyt a Bérlő saját költségére köteles beszerezni. A forgalmi engedély elvesztése, eltűnése, vagy
megsemmisülése miatt bekövetkezett károk megtérítése, a bérleti díj fizetése, valamint a biztosítói
kártérítés megtagadása miatti helytállás alól a Bérlő nem mentesül.
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29. A Bérbeadó jogosult a tulajdonát képező személygépjármű állapotáról a jelen bérleti szerződés
hatálya alatt - előzetesen egyeztetett időpontban - meggyőződni. A Bérlő a személygépjármű
állapotának felülvizsgálata céljából biztosítja a Bérbeadó részére, hogy a bérbe adott
személygépjárművet a Bérlő telephelyén ellenőrizze.
30. A Bérlő köteles a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használatot haladéktalanul
megszüntetni. Amennyiben a Bérlő a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használatot a Bérbeadó
írásbeli felszólítására határidőben nem szünteti meg, akkor Bérbeadó jogosult a jelen szerződés
azonnali hatállyal felmondani és a személygépjárművet birtokba venni.
31. A Bérlő köteles megtenni minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy a Bérbeadó
tulajdonát, illetve tulajdonjogát sérelem ne érje. A Bérlő a személygépjárművet további bérletbe csak a
Bérbeadó írásos hozzájárulásával adhatja, nem idegenítheti el, nem zálogosíthatja el, illetve egyéb
módon nem terhelheti meg.
32. Felek kötelesek egymás felé szóban és írásban bejelenteni, ha a személygépjárművet bíróság,
bírósági végrehajtó, adóhatóság, egyéb hatóság valamely követelés behajtása során indított végrehajtási
eljárásban vagy büntető eljárás keretében eljáró nyomozó szerv, vagy bíróság lefoglalja, zár alá veszi,
továbbá ha más módon elvonja.
A harmadik személynek okozott kárért való felelősség
33. A Bérbeadót nem terheli felelősség a személygépjárművel, illetve annak üzemeltetése és használata
során Bérlő által okozott személyi, vagy vagyoni kárért. Amennyiben harmadik személy ilyen
kárigénnyel lép fel a Bérbeadóval, mint a személygépjármű tulajdonosával szemben, úgy a Bérlő
köteles a Bérbeadót mentesíteni mindennemű kártérítési felelősség, illetve követelés alól. Harmadik
személy által okozott károk esetén – amelyek megtérítése a személygépjárműre kötött biztosítás
alapján nem lehetséges – a Bérlő a kárigény érvényesítésének haladéktalan megkezdése érdekében
köteles a Bérbeadót tájékoztatni, aki az igény érvényesítését a Bérlő bevonásával bonyolítja.
CASCO biztosításra vonatkozó szabályok
34. A Bérbeadó a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a személygépjármű
átvétele előtt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást és CASCO biztosítást köt, és köteles azt a jelen
szerződés megszűnéséig fenntartani.
35. A CASCO biztosítás alapján térítendő kár önrészesedését (azt az összeget, amelyet egy
szerződésszerű káresemény során a Biztosítási szerződés szerződője visel) a Bérlő köteles megfizetni.
Amennyiben a kár összege nem éri el az önrészesedés összegét, ezen esetekben káreseményenként a
kár teljes összege a Bérlőt terheli.
36. A Bérlő a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és a CASCO biztosítási szerződésből származó,
a Bérbeadót terhelő minden kötelezettséget köteles betartani - kivéve a díjfizetést -, különös tekintettel
a káresemény határidőben történő bejelentésére és a kárenyhítési kötelezettség betartására vonatkozó
szabályokra.
Flottaszolgáltatások
37. Bérbeadó a jelen szerződés hatálya alatt szervizszolgáltatást nyújt a Bérlő részére, amely során
további díjazás nélkül megszervezi és elvégzi a személygépjármű kötelező szervizeit és a műszaki
meghibásodások javítását.
38. A Bérbeadó márkaszervizeken keresztül köteles biztosítani a szolgáltatást, amely szervizek közül a
Bérlő jogosult választani.
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39. Bérbeadó a jelen szerződés hatálya alatt gumiabroncs szolgáltatást nyújt a Bérlő részére, amely
során további díjazás nélkül a személygépjárműhöz gyárilag tartozó nyári gumigarnitúrán kívül
Bérbeadó az első téli szezon beálltakor téli gumigarnitúrát biztosít, valamint minden megtett 40 000
km után új gumiabroncsot biztosít, feltéve, hogy a profilmélység bármely gumin 4 mm vagy az alatti.
A gumiabroncs szolgáltatás defektjavítást és a nyári-téli gumi átszerelési, valamint gumi tárolási
szolgáltatást is tartalmazza. A gumiszolgáltatás felni javítására, annak cseréjére nem terjed ki.
40. Amennyiben Bérlő a defektjavítást, a gumigarnitúra cserét indokolatlanul vagy a fentiekben
meghatározott feltétel teljesülése nélkül vagy a meghatározott időkorlát letelte előtt veszi igénybe,
köteles a felmerülő valamennyi költséget Bérbeadó részére megfizetni.
41. Jelen szolgáltatás tekintetében téli és nyári szezon alatt Felek az alábbi időtartamot értik:
- téli szezon: november 01. napjától február 28.
- nyári szezon: március 01. napjától október 31. napjáig.
42. Bérbeadó a jelen szerződés hatálya alatt assistance szolgáltatást nyújt a Bérlő részére, amely során
további díjazás nélkül 24 órás országúti segélyszolgálatot biztosít.
43. Az assistance szolgáltatás keretében a segélyszolgálat megszervezi a menetképtelenség esetén a
helyszíni segélyszolgálatot. Ha jogi korlátozás (garanciális korlátozás vagy földrajzi szolgáltatási
korlátozás) nem merül fel, Bérbeadó az assistance szolgáltatás keretében megkísérli a menetkészség
helyreállítását a helyszínen. Ez a szolgáltatás térítésmentes a Bérlő számára.
44. A menetképtelen személygépjárművet - ha a helyszínen nem javítható - a segélyszolgálat
elszállíttatja a Bérbeadó által kijelölt, 100 km-en belüli márkaszervizbe, szakszervizbe, ennek
hiányában bármely, közeli márkakereskedőhöz.
45. Amennyiben a személygépjármű a márkaszervizbe, szakszervizbe, vagy a márkakereskedőhöz
történő szállításig a szerviz nyitvatartási ideje vagy fogadókészségének korlátozása miatt várakozni
kényszerül és biztonságos tárolást igényel, a tárolást a segélyszolgálat megszervezi, és vállalja annak
költségeit.
46. Bérbeadó a jelen szerződés hatálya alatt hozom-viszem szolgáltatást nyújt a Bérlő része. A jelen
pont szerinti szolgáltatás a személygépjármű kötelező időszakos szervizelésére, valamint a
rendeltetésszerű használathoz szükséges karbantartások elvégzésére terjed ki.
47. A hozom-viszem szolgáltatás tartalmazza a személygépjárműnek a Bérlő székhelyéről a Bérbeadó
által meghatározott Márkaszervizbe történő eljuttatását, valamint a javítást illetve karbantartást
követően a személygépjárműnek a visszaszállítását Bérlő székhelyére előzetesen egyeztetett
időpontban. Bérbeadó a szolgáltatást munkanapokon 8:00 és 17:00 között biztosítja.
48. A Bérlő köteles legalább 1 munkanappal korábban jelezni a hozom-viszem szolgáltatás
igénybevételét és a megjelölt időpontban a személygépjárművet üzemképes, közúti közlekedésre
alkalmas állapotban előállítani. Bérbeadó a személygépjármű átadásánál és átvételénél maximum 30
perc várakozási időt biztosít a Bérlő részére. A várakozási idő túllépése esetén Bérbeadó jogosult az
ezzel kapcsolatosan felmerült valamennyi költségét, kárát a Bérlőre áthárítani.
49. Amennyiben a Bérlő a hozom-viszem szolgáltatást nem a fenti okok miatt veszi igénybe, a
Bérbeadó jogosult a szolgáltatással kapcsolatosan felmerült valamennyi költségét, kárát a Bérlőre
továbbhárítani.
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Teljesítési késedelem és meghiúsulás jogkövetkezményei
50. Bérbeadó késedelmi és meghiúsulási kötbér vállalására köteles. A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1)
bekezdése szerint abban az esetben érvényesíthetőek, ha Bérbeadó olyan okból, amelyért felelős
megszegi a szerződést. Bérlő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt.
szabályainak betartásával. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő
egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A kötbérek együttes mértéke nem haladhatja meg a havi
bérleti díj 36 hónapra vetített összegének 30%-át, ennek elérése rendkívüli felmondási jogot biztosít a
Bérlő részére.
51. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett gépjárműre irányadó havi bérleti díj, mértéke
napi 5 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelemmel érintett gépjárműre irányadó havi
bérleti díj 50 %-a/alkalom. Amennyiben a késedelmi kötbérek együttes összege eléri a havi bérleti díj
36 hónapra vetített összegének 30%-át, akkor az rendkívüli felmondási jogot biztosít a Bérlő részére.
A késedelmi kötbér több alkalommal is érvényesíthető ugyanazon gépjármű vonatkozásában, illetve
eltérő gépjárművek vonatkozásában egyidejűleg is.
52. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Bérbeadó felelős lehetetlenné válik, vagy
Bérbeadó a teljesítést megtagadja, vagy a teljesítéssel felhagy, akkor a szerződés meghiúsul és
Bérbeadó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a havi bérleti díj 36
hónapra vetített összege, mértéke 30 %. Meghiúsulás esetén Bérlőt rendkívüli felmondási jog illeti
meg.
53. A késedelem időtartamába nem számít bele a Bérlői késedelem és a vis maior. Felek vis maiornak
tekintik különösen a – nem Bérbeadó alkalmazottaira vonatkozó – sztrájkot, valamint a háborút,
árvizet, tűzesetet, karantént.
Fizetési feltételek
54. A Bérlő induló bérleti díjként a jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül kiállított számla
ellenében nettó 3.000.000.- HUF+ÁFA összeget fizet Bérbeadónak 30 napos fizetési határidővel.
55. A Bérlő a Bérbeadónak a 3 darab személygépjármű használatáért és a tartós bérleti jogviszonyhoz
kapcsolódó szolgáltatásokért a bérleti jogviszony 36 hónapos időtartama (futamidő) alatt havonta …
nettó HUF+ÁFA bérleti díjat köteles megfizetni.
56. A Bérbeadó a jelen szerződés alapján fizetendő bérleti díjról havonta előre számlát állít ki és küld
meg Bérlő részére.
57. Bérlő a havonta fizetendő bérleti díjat a jelen szerződés szerinti számla kézbesítésétől számított 30
napon belül köteles átutalással megfizetni Bérbeadó részére oly módon, hogy legkésőbb a határidő
utolsó napján a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerüljön az adott összeg.
58. A személygépjármű a Bérbeadó tulajdonában áll, Bérlő a jelen szerződés alapján a
személygépjármű használatára jogosult. A személygépjárművet a Bérbeadó tartja nyílván könyveiben.
A jelen szerződés szerinti bérleti jogviszony megszűnésével a Bérlő nem jogosult a személygépjármű
tulajdonának megszerzésére, Felek a Bérlő tulajdonszerzésének lehetőségét a személygépjármű
vonatkozásában kifejezetten kizárják.
59. A Bérlő a túlfutás díját köteles a Bérbeadónak a záró elszámolás keretében megfizetni, míg az
alulfutás díját a Bérlő jogosult a záró elszámolás alapján a Bérbeadóval szemben fennálló tartozásába
beszámítani, tartozása hiányában pedig Bérbeadótól követelni azt.
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60. A Bérlő fizetési késedelem esetén a késedelembe esés napjától a Polgári Törvénykönyv szabályai
szerint késedelmi kamatot köteles fizetni. A felszámított késedelmi kamat elszámolása
negyedévenként, a naptári negyedévet követő hónap 20. napjáig külön számla alapján történik.
61. Bérlő viseli a személygépjárművek használatával kapcsolatos üzemanyagköltséget, útdíjakat,
hatóságok, hivatalok, parkoló társaságok, útkezelők által kiszabott bírságokat, pótdíjakat valamint
káresemény esetén a személygépjárműre kötött CASCO biztosítás önrészesedését, valamint a flottaszolgáltatásokért fizetendő díjak részét nem képező, a személygépjárművek üzemben tartásával
kapcsolatos költségeket.
Szavatosság és jótállási igények érvényesítése
62. A Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek a személygépjárműre vonatkozóan nincs
olyan joga, amely a Bérlőt a használatban korlátozza, vagy akadályozza.
63. A személygépjármű esetleges hibája esetén a hibás teljesítésből eredő jótállási, szavatossági jogokat
a Bérbeadó érvényesíti azok kötelezettjével szemben. Amennyiben a hibás teljesítésből eredő jótállási,
szavatossági jogok kötelezettje Bérbeadó akkor ezen jogokból eredő kötelezettségek teljesítésére
Bérbeadó köteles. A Bérlő a jótállási, szavatossági igények érvényesítése érdekében haladéktalanul
köteles a Bérbeadót a megadott kapcsolattartási módon értesíteni minden olyan körülményről, amely a
hibás teljesítésből eredő jogok érvényesítését teszi szükségessé. Amennyiben a Bérlő ezen
kötelezettségének nem, vagy csak késve tesz eleget, úgy az ebből eredő igazolt kárt köteles a
Bérbeadónak megtéríteni. A Bérlő a jótállási, szavatossági igényeinek érvényesítése érdekében köteles
együttműködni a Bérbeadóval.
64. Amennyiben a személygépjármű hibája hibás teljesítéséből ered és a szavatossági jog vagy jótállási
jog gyakorlása a személygépjármű Bérlő birtokából való kiadást teszi szükségesé, akkor a
személygépjármű kijavítása, illetve kicserélése idejére a Bérbeadó a Bérlő részére térítésmentesen
azonos kategóriájú és felszereltségű csereautót köteles biztosítani. A Bérlő köteles a csereautó
biztosításának idejére is a jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek eleget tenni, így többek
között a bérleti díjat megfizetni. Ha a szavatossági igény érvényesítése során a személygépjármű
cseréje történik, a bérleti jogviszony nem szűnik meg.
65. A rendeltetésellenes használatból eredő egyéb, a Bérlőnek felróható okból keletkező hiba esetén,
amennyiben az nem kerül márkaszervizben kijavításra a személygépjármű Bérbeadónak történő
visszaadásáig, az ezzel kapcsolatban keletkező kárt, felmerülő javítási és egyéb költségeket a Bérlő
köteles a Bérbeadónak megtéríteni, legkésőbb a jelen szerződés megszűnésekor készített
állapotfelmérés alapján, a záró elszámolás szerint.
A záró elszámolás szabályai
66. Felek a személygépjármű birtokának Bérbeadó részére Bérlő által történő visszaadását követő 15
napon belül egymással elszámolnak.
67. A jelen bérleti szerződés alapján Bérbeadó a személygépjárművet legalább 25.000 km/év
(összesen 100.000 km) futásteljesítményre (kalkulált futásteljesítmény) tervezve adja bérletbe a
Bérlőnek.
68. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megszűnése esetén a futásteljesítmény vonatkozásában a
jelen pontban foglaltak szerint számolnak el egymással. A Felek közötti elszámolás napja a bérleti
időtartam utolsó napja (futamidő vége). Amennyiben a futamidő végén (illetve visszaadáskor) a
személygépjármű összes futásteljesítménye több mint 2500 kilométerrel eltér a szerződésben kalkulált
futásteljesítménytől, Bérlő és a Bérbeadó a következők szerint számol el, ellenkező esetben a felek
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túlfutást, ill. alulfutást nem számolnak el. Felek a túlfutás díját nettó 20 HUF/km, míg az alulfutás
költségcsökkentő összegét nettó 5 HUF/km összegben számolják el.
69. A személygépjármű visszaadását követően, a személygépjármű szakértői állapotfelmérés alapján
Bérbeadó elszámolja a személygépjárműnek az elvárható állapottól való olyan eltérését Bérlő felé,
amely értékcsökkenés harmadik személytől – különösen biztosítótól – nem követelhető. A szakértő
eljárásának költségét Bérbeadó viseli.
70. Bérbeadó a személygépjármű visszaadását követően szakértői állapotfelmérés eredményének a
Bérlő részére történő kézbesítését követően 5 napot biztosít arra, hogy a szakértői állapotfelmérést
Bérlő vitassa, ezen határidő Bérlő általi elmulasztása a szakértői vélemény Bérlő általi elfogadását
jeleni. Amennyiben Bérlő vitatja a szakértő megállapításait, akkor Felek igazságügyi szakértő
bevonásával határozzák meg az elvárható állapottól való eltérés mértékét, amelynek költségeit Felek
közösen viselik.
A szerződés megszűnése
71. Megszűnik a szerződés, ha az abban meghatározott 36 hónapos futamidő (határozott idő) eltelt.
72. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a határozott időre kötött szerződés nem alakul át
határozatlan időtartamúvá, akkor sem ha a Bérlő a határozott idő eltelte után a személygépjárművet
tovább használja, továbbá akkor sem, ha ez ellen a Bérbeadó a határozott idő eltelte után nem
tiltakozik.
73. A szerződés bármely ok miatt történő megszűnése esetén a Bérlő személygépjárműre vonatkozó
használati joga megszűnik és Bérlő köteles a személygépjárművet a szerződés megszűnése napjától
számított 3 munkanapon belül a Bérbeadó által megjelölt helyen a Bérbeadó birtokába adni. A
személygépjármű határidőben történő birtokbaadásának elmulasztása esetén a Bérbeadó jogosult a
személygépjármű visszavételére harmadik személynek megbízást adni és a birtokbavételhez jogosult
megtenni minden szükséges intézkedést, különös tekintettel a személygépjárműhöz tartozó harmadik
kulcs elkészíttetésére és a szervizkönyv visszavételére. Amennyiben a személygépjármű ilyen módon
történő visszavételének szükségessége merül fel, akkor az azzal kapcsolatosan felmerült valamennyi
költség a Bérlőt terheli.
74. Bérlő és Bérbeadó, vagy Bérbeadó megbízottja a személygépjármű és iratai, tartozékai
visszaszolgáltatásáról átadás-átvétel jegyzőkönyvet vesz fel, amely tartalmazza az átvétel során végzett
műszaki állapotfelmérési vizsgálat megállapításait a személygépjármű műszaki állapotáról.
75. Ha a Bérlő a személygépjárművet a szerződés megszűnését követő 3 munkanapon belül a
Bérbeadó birtokába, a Bérbeadó által megjelölt helyszínen birtokba nem adja, a Bérlő köteles az utolsó
havi bérleti díj harminccal osztott átlagának másfélszeresét megfizetni naponta a személygépjármű
tényleges visszaadásáig.
76. Bérbeadó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az alábbi esetek bármelyike,
mint Bérlő lényeges kötelezettségének megsértése bekövetkezik:
-

Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli felszólítása és legalább 15 napos póthatáridő tűzése
ellenére sem teszi lehetővé, hogy Bérbeadó a szerződés szerint éljen ellenőrzési jogával,
vagy Bérlő a személygépjárművel kapcsolatos szerződés szerinti vizsgálatot bármilyen
módon akadályozza;

-

Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli felszólítása és 30 napos póthatáridő tűzése ellenére sem
tesz eleget fizetési kötelezettségének;
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-

a Bérlő vagyoni helyzetének olyan romlása következik be, amely szerint Bérlő
fizetésképtelen helyzetbe kerül,

-

Bérlő tulajdonosi joggyakorlója Bérlő jogutód nélküli megszűnését határozza el,

-

Bérlő Bérbeadó részére szándékosan hamis adatokat szolgáltatott, adatszolgáltatási
kötelezettségét szándékosan megszegi, szándékosan rosszhiszeműen jár el és ezt a
Bérbeadó előzetes írásbeli felszólítása és 15 napos póthatáridő tűzése ellenére sem
orvosolja;

-

a személygépjármű részben károsodik, de a Bérlő a személygépjármű javíttatásának
bejelentését neki felróható okból a kár bekövetkeztét követő 30 napon belül nem teszi
meg,

-

Bérlő a Bérbeadó jótállási, szavatossági jogának érvényesítését akadályozza, késlelteti,

-

Bérlő a személygépjárművet nem rendeltetésszerűen használja, vagy a Bérbeadó előzetes
írásbeli engedélye nélkül harmadik személy részére bérbe adja, elidegeníti, illetve bármilyen
jogcímen megterheli;

-

Bérlő a Bérbeadó tulajdonjogának megsértésére irányuló magatartást tanúsít vagy ha
felmerül az alapos gyanú, hogy a személygépjárművet a rendeltetésszerű használat során
bűncselekmény elkövetéséhez használják;

-

Bérlő üzleti titkot sért..

77. Bérlő a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az alábbi esetek bármelyike, mint
Bérbeadó lényeges kötelezettségének megsértése bekövetkezik:
-

a bérelt személygépjárművet a Bérbeadó, illetve a felelősségi körébe tartozó személy
rongálja, a bérleti jog jogszerű folytatását akadályozza, vagy meggátolja,

-

a Bérbeadó kötbér érvényesíthetőségével nem járó szerződésszegést követ el, és azt a Bérlő
30 napos határidőt tartalmazó írásbeli felszólítása ellenére sem orvosolja.

78. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződéstől írásban elállni, amennyiben a Bérlő a személygépjárművet
Bérbeadó írásbeli értesítése ellenére az előre meghatározott időpontban nem veszi birtokba.
Amennyiben a Bérbeadó jogszerűen eláll a szerződéstől, abban az esetben Bérlő köteles a Bérbeadó
valamennyi, a jelen szerződésből eredő igazolt közvetlen kárát a Bérbeadó írásbeli felszólítására 30
napon belül megfizetni.
79. Felek megállapodnak abban, hogy a Ptk. 6:339. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezések
alkalmazását kizárják, azaz jelen szerződés rendes felmondás útján történő megszüntetésére nincs
lehetőség.
80. Megszűnik továbbá a szerződés, ha
a személygépjármű - bármely okból - elvész, és azt az illetékes rendőrhatóság
határozatában megállapítja. Ebben az esetben a szerződés a káresemény időpontjára
visszamenőleges hatállyal azon a napon szűnik meg, amikor a Biztosító a személygépjármű
elveszésével kapcsolatos Bérbeadói kárigényt elbírálja, s annak eredményéről a Bérbeadót a
kártérítés átutalásával, illetve a kárigény elutasításának közlésével írásban értesíti.

-

személygépjármű olyan mértékben károsodik, hogy a Biztosító a totálkár vagy a
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személygépjármű javításának magas költsége miatt a gazdasági totálkár bekövetkeztét
megállapítja. A szerződés a káresemény napjára visszamenőleges hatállyal azon a napon
szűnik meg, amikor a Biztosító a kártérítést a Bérbeadó részére átutalja, illetve a kárigény
elutasításának közlésével írásban értesíti.
81. A kártérítés biztosító általi átutalása azon a napon minősül teljesítettnek, ha a kártérítés összegét a
Bérbeadó számláján jóváírják.
82. Felek a Bérlő által a káresemény időpontját követően a fenti feltételek bekövetkeztéig megfizetett
bérleti díjakkal a Záró elszámolás során elszámolnak. Bérbeadó köteles a káreseményt követően
megfizetett bérleti díjakat a Bérlővel szemben fennálló követelésébe beszámítani.
83. A szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak. Az elszámolás során a
személygépjármű rendeltetésszerű használat mellett fellépő állagromlást meghaladó szakértői
felmérésen alapuló értékvesztését a Bérbeadó jogosult a Bérlővel szemben érvényesíteni.
Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések
84. A Bérbeadó a Bérlő adatait a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a jelen szerződéssel
kapcsolatos adminisztrációs tevékenysége keretében - elektronikus formában és papír alapon – kezeli,
feldolgozza, nyilvántartja és tárolja. A Bérlő felhatalmazza a Bérbeadót, hogy a jelen szerződéssel
kapcsolatban rendelkezésére bocsátott adatait a Bérbeadó kezelje, feldolgozza, nyilvántartsa és tárolja.
85. A Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy ha a Bérbeadó a flottaszolgáltatások nyújtásához, a lejárt követelés
érvényesítéséhez, illetve a személygépjármű visszavétele érdekében harmadik személynek ad
megbízást, a Bérbeadó a megbízottja részére a Bérlővel, a jelen szerződéssel valamint azok
biztosítékával kapcsolatos valamennyi szükséges információt, tényt, adatot átadja, a megbízott pedig
az így tudomására jutó adatokat kezelje, feldolgozza, nyilvántartsa és tárolja. Bérlő hozzájárul ahhoz,
hogy a Bérbeadó elektronikus számlázás esetében a szükséges adatokat (pl. Bérlő neve, elérhetősége,
követelés összege, jogcíme) az elektronikus számlázást lebonyolító harmadik személynek átadja és
ezen harmadik személy az így tudomására jutó adatokat kezelje, feldolgozza, nyilvántartsa és tárolja. E
felhatalmazás az üzleti titok körébe tartozó adatokra is kiterjed.
Kapcsolattartás
86. A Bérbeadó ügyfélszolgálatot működtet a Bérlővel való kapcsolattartás céljából. Az
ügyfélszolgálattal való kapcsolattartást Bérbeadó munkaidőben az alábbi elérhetőségeken biztosítja:
Telefonszám:
E-mail:
Fax:

……………………….
……………………….
……………………….

87. Bérlő nevében a Bérbeadó felé az alábbiakban megnevezett kapcsolattartó jogosult eljárni. Bérlő
kijelenti, hogy kapcsolattartó eljárása esetén a Bérbeadónak a kapcsolattartó alábbi elérhetőségére
továbbított válaszát, értesítését, tájékoztatását kézbesítettnek fogadja el:
Név:
Telefonszám:
E-mail:
Fax:

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

88. A kapcsolattartó eljárása korlátozott, azaz joghatást kiváltó jognyilatkozat megtételére a Bérlő
képviseletében nem jogosult, kizárólag adatszolgáltatással, panasszal és szerződéses dokumentációk,
fizetési értesítők megküldésével kapcsolatosan jogosult eljárni.
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89. Felek vállalják, hogy kölcsönösen és haladéktalanul tájékoztatják egymást a kapcsolattartók
személyének vagy elérhetőségük esetleges megváltozásáról.
90. A Bérbeadó a Bérlő részére szóló értesítéseket, egyoldalú jognyilatkozatokat és elszámolásokat a
Bérlő székhelyére, posta útján, könyvelt küldeményként, vagy megbízottja útján személyes
kézbesítéssel – és a Bérlő kifejezett kérelmére - elektronikus levél vagy telefax útján küldi meg. Az így
elküldött értesítést a postai feladástól számított 5. napon, a megbízottól történő átvételkor,
elektronikus levél vagy telefax útján történt közlés esetén az igazolt küldés időpontjában
kézbesítettnek kell tekinteni. A Bérlő az értesítési címének megváltozását írásban köteles bejelenteni a
Bérbeadónak. Az adatok pontatlan megjelölése vagy a változások bejelentésének elmaradása esetén a
Bérbeadót nem terheli felelősség az értesítési cím elégtelen megjelölése miatti eredménytelen vagy
késedelmes kézbesítésből eredő következményekért. Az értesítés átvételéig a Bérbeadó a Bérlő
korábbi címére küldi meg értesítéseit.
Pénzmosás elleni rendelkezések
91. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Bérbeadó 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 amelyek Bérbeadó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
92. A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Bérbeadó tulajdonosi szerkezetét a Bérlő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről Bérlőt haladéktalanul értesíti.
93. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Bérlő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk-ban
foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Bérbeadó
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
94. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Bérlő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon - ha
a) Bérbeadóban 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
feltétel.
b) Bérbeadó közvetetten vagy 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
feltétel.
95. Amennyiben Bérbeadó külföldi adóilletőségűnek minősül, akkor ezúton meghatalmazza a
magyarországi Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy a Bérbeadó adóilletősége szerinti adóhatóságtól
Bérbeadóra vonatkozó adatokat közvetlenül, jogsegély igénybevétele nélkül beszerezze.
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Alvállalkozókra, projekttársaságra vonatkozó rendelkezések
96. Bérbeadó köteles Bérlőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában valamennyi
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Bérbeadó ezúton nyilatkozik,
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozók nem állnak kizáró okok hatálya alatt. Bérbeadó a
szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Bérlőnek 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.
97. Bérbeadó köteles a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. §
(9) bekezdésében foglalt esetekben és módon igénybe venni. E szervezet bevonása akkor maradhat el,
vagy helyette akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt
jogutódlás eseteit is), ha Bérbeadó e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel
azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg.
98. Bérlő a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő(k) részére projekttársaság létrehozását nem
teszi lehetővé.
Egyéb rendelkezések
99. A Bérbeadó általános szerződési feltételei kizárólag annyiban hatályosak jelen szerződés és Bérlő
vonatkozásában, amennyiben nem ellentétesek jelen szerződés előírásaival és amennyiben nem
keletkeztetnek a Bérbeadó, valamint a Bérlő részére a jelen szerződésben nem szabályozott
kötelezettséget, vagy jogosultságot.
100. A Bérbeadó általános szerződési feltételeinek módosulása csak akkor hatályos Bérlőre nézve,
amennyiben Bérbeadó arról írásbeli figyelemfelhívást küld Bérlőnek és Bérlő annak kézhezvételét
követő 15 napon belül nem utasítja el azt.
101. Ha a Felek bármelyikével szemben jogerősen felszámolási eljárás, törlési eljárás, kényszer - törlési
eljárás illetve végelszámolási eljárás indul, fizetésképtelen helyzet alakul ki, akkor azt köteles a másik
félnek haladéktalanul bejelenteni. A Bérlő köteles haladéktalanul bejelenteni a Bérbeadó részére, ha
tulajdonosai joggyakorlójának személye megváltozik vagy vagyoni helyzetében olyan változás
következik be, amely veszélyezteti a bérleti díjak megfizetését.
102. Felek rögzítik, hogy jogviszonyukra a magyar jog az irányadó.
103. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései, a vonatkozó hatályos
jogszabályi rendelkezések, a Dokumentáció, valamint Bérbeadó által a közbeszerzési eljárás során
benyújtott ajánlata az irányadó.
104. Jelen szerződés kétség esetén a közbeszerzési dokumentumok alapján értelmezendő.
105. Jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. § előírásaival összhangban, írásban lehet módosítani.
106. Felek megkísérlik vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalás útján rendezni. Ennek sikertelensége
esetére alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
107. Bérbeadó a szerződés aláírásával tudomásul veszi a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján
Bérlő adatszolgáltatási kötelezettségét, valamint a Közbeszerzési Hatóság ellenőrzési hatáskörét a
szerződés teljesítés és módosítása körében a 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet szerint.
108. A beszerzés az Óbudai Egyetem saját költségvetéséből valósult meg.
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109. Bérbeadó a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdés szerint nyilatkozik, hogy
átlátható szervezetnek minősül. Bérbeadó tudomással bír arról, hogy az Áht. 41.§ (6) bekezdésében
foglaltak szerint költségvetési szerv csak átláthatónak minősülő szervezettel köthet érvényesen
visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján csak átláthatónak minősülő
szervezetnek teljesíthet kifizetést; továbbá, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött
visszterhes szerződést Bérlő felmondja, illetve ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a
szerződéstől eláll. A szerződés aláírásával Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy az átláthatósági feltétel
ellenőrzése céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig, a 2011. évi CXCV. törvény 55. §ában meghatározott adatokat Bérlő kezelje.
110. Jelen szerződés 6 példányban készült, amelyből a feleket 3-3 példány illeti meg.
111. A jelen szerződés a közbeszerzési eljárás Miniszterelnökségi támogató tartalmú
tanúsítványának megküldését követően, feltétellel támogató tartalmú tanúsítvány esetén a
feltétel teljesítését követően lép hatályba.
Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírták.
, 2018.

Budapest, 2018.

Bérbeadó

Óbudai Egyetem
Bérlő

Pénzügyi ellenjegyző: ……………………………………
Pénzügyi ellenjegyzés: ……………………………………
Jogi ellenjegyző: ……………………………………
Jogi ellenjegyzés: ……………………………………

34

VI. FEJEZET
MŰSZAKI LEÍRÁS
Műszaki minimumkövetelmény
Mennyiség: 3 db
Előírt paraméter
Szín: fekete metál
Szállítható személyek száma: 5 fő
Ülések száma: 5 db
Hajtás: 2WD
Ajtók száma: 4
Teljesítmény: minimum 130 kW
Csomagtér térfogat: minimum 550liter
Hosszúság: nagyobb, mint 4800 mm
Magasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 1400 mm
Tengelytáv: nagyobb, mint 2800 mm
Környezetvédelmi besorolás:
Euro 6 vagy annál korszerűbb motor
Üzemanyag fogyasztás:
vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 8 l/100 km
Széndioxid-emisszió:
vegyes CO2 kibocsátás kisebb vagy egyenlő, mint 150 g/km
Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények
Elektromos ablakemelő elöl
Blokkolásgátló (ABS)
Menetstabilizáló rendszer (ESP)
Kipörgésgátló (ASR)
Fejtámlák állítható magasságúak
Elektronikus fényszóró magasságállítás
Telefon kihangosító Bluetooth, rádió
4 darab téli gumiabroncs
Futómű és fékrendszer minimum16"-os
Gumi márka megkötés nélkül
Gumiabroncs légnyomás kontroll
Gumipadló a vezetőtérben
Gumipadló az utas-/csomagtérben
Hővédő üvegezés
Indításblokkoló, elektronikus
Keréktárcsa – alumínium 6,5 J x 16
Belső levegőkeringtetés
Légkondicionáló berendezés legalább kétzónás klíma
Gyárilag beépített ködlámpa (ködfényszóró)
Gyárilag beépített ködlámpa hátsó (ködzárfény)
Külső tükrök
Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)
Motor Start-Stop kapcsoló
Normál hűtőrács
Normál kürt
Normál lökhárítók
Szükségpótkerék
Övkontroll
Por- és pollenszűrő
Pótféklámpa
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Rádiótávirányítású központi zár
Rakodórekesz az ajtókban
Szervokormány
Állítható magasságú és mélységű kormányoszlop
Vezető és utas oldali első légzsák
Üzemanyagtartály térfogat legalább 60L
Oldallégzsák elöl, legalább a vezető oldalán
Függöny(fej)légzsákok legalább az első üléssorhoz
Állítható vezetőülés gerinctámasszal
Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez, első két szélső üléshez magasság
állítással
A gépjármű B kategóriás jogosítvánnyal vezethető
Zárható üzemanyagtöltő nyílás
Automata váltó
Indításgátló
4 ajtós Sedan kivitel
A biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő eszközök, berendezések és műszaki
paraméterek
A beszerzésre kerülő gépjármű új gépjármű, forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig
külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.
A gépjármű átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva
történik.
2 évre, vagy 100000 km-re (amelyik előbb teljesül) érvényes teljes körű, a hajtáslánc elemeire is
vonatkozó jótállás.
A gépjárműhez biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrészellátási
kötelezettséget.
A gépjárművek jótállási idő alatti és azon túli teljes körű garanciális javítását és karbantartását
régiónként legalább egy, az adott gyártmány és típus javítására a gyártó vagy megbízottja által
auditált szakszervizben kell biztosítani, amelynek rendelkeznie kell Magyarországon honos bármely nemzeti rendszerben akkreditált – vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel.
A bérleti díj tartalmazza a garanciális javítások költségét, tartalmazza a jótállási idő alatt felmerülő
kötelező karbantartások, valamint a kopó alkatrészek cseréjének anyag és munkadíját.
A forintban megadott bérleti díj tartalmazza a gépjármű szállításával összefüggő valamennyi adót,
illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget (0 revizió,
vizsgáztatás, KRESZ tartozékok, gépkocsi átadás stb.).
A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben
meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek.
A gépjárműnek meg kell felelni a fentieken túl a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos követelményeknek.
A gépjármű rendelkezik a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes
típusbizonyítvánnyal (általános forgalomba helyezési engedéllyel).
A gépjármű rendelkezik magyar nyelvű kezelési utasítással.
A gyártómű rendelkezik a gyártás helyén honos - bármely nemzeti rendszerben akkreditált – vagy
azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel.
A forgalomba helyezéstől számított 36 hónapra 24 órás magyarországi mobil szervizszolgáltatást
(assistance szolgáltatást) biztosítják.
A gépjármű fődarabjainak (mint például motor, sebességváltó és hajtáslánc) a gyártómű által
beépített.
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VII. FEJEZET
TÁJÉKOZTATÁS
Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől tájékoztatás kérhető:
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége
1036 Budapest, Váradi u. 15.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
1051 Budapest, Arany János u. 25.
Telefonszám: 06-80-204-258
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Tel.: +36-1/336-7843, Fax: +36-1/336-7445
E-mail: ebh@ebh.gov.hu
Honlap: www.egyenlobanasmod.hu
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Cím: 1132 Budapest, Váci út 48/C-D.
Telefon: 06-1-412-5400
Telefax: 06-1-432-5270
Nemzetgazdasági Minisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postai cím: 1369 Budapest Pf. 481.
Telefon: 06-1-795-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek

Dokumentáció vége

Ellenjegyeztem 2018. január 22. napján:

Dr. Kopasz Gábor
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: OO959
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