VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2600 VÁC, MÁRCIUS 15. TÉR 11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gépjármű beszerzése
TÁRGYBAN

KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁRT EL NEM ÉRŐ VERSENYEZTETÉSI ELJÁRÁS

2021.
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1.

Pályáztató neve, címe, telefon (e-mail):

Vác Város Önkormányzat
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon: 06-27/513-434
E-mail: fejlesztes03@varoshaza.vac.hu
2.

A versenyeztetési eljárás fajtája:

Jelen eljárás a 2015. évi CXLIII. közbeszerzésről szóló törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá
nem tartozik, tekintettel arra, hogy az eljárás becsült értéke nem éri el a nemzeti értékhatárt.
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési
helye és pénzügyi feltételei:
Pályáztató a dokumentációt térítésmentesen, egyidejűleg, elektronikus úton bocsátja pályázók
rendelkezésére: közzétételre kerül a www.vac.hu honlapon.
4.

A beszerzés tárgya és részletes leírása:

Tárgya: Gépjármű beszerzése.
Új Citroen Berlingo LIVE XL 1.2 PureTech 110 típusú vagy azzal egyenértékű, méretű, és
hasonló paraméterekkel rendelkező karosszéria kialakítású személygépjármű.
A gépjárművel szembeni minimális elvárások (melyeknél – adott esetben – kedvezőbbeket is
elfogad a pályáztató):
-

2021-ben újonnan forgalomba helyezendő
benzin üzemű motor
manuális 6 fokozatú váltó
egyterű kivitel
mindkét oldali tolóajtó
szállítható személyek száma: 7 fő
klíma
LED-es nappali menetfény
komfort vezető ülés
2 db kivehető ülés a 3. sorban
hátsó parkoló radar
teljes értékű pótkerék
megjelenés csomag (ködfényszórók, színre fújt tükörházak, tolóajtó sínborítás és
kilincsek, fehér díszítés a ködfényszórók körül
metálfényezés
téligumi garnitúra – felszerelve

-2-

5.

A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a versenyeztetési
eljárást lefolytatják:

Fogyasztói (adás-vételi) szerződés.
6.

A szerződés időtartama, teljesítés határideje:

A gépjármű átadásának határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 4 héten belül.
Pályáztató előteljesítést elfogad.
7.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:

A pályázat, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Pályáztató előleget nem biztosít. A kifizetést a pályáztató támogatásból biztosítja. Pályáztató
felhívja a figyelmet arra, hogy a vételt pályázati forrás bevonásával kívánja megvalósítani, így az
adás-vételi szerződés hatályba lépésének feltétele a pályázati forrás rendelkezésre állása, az ehhez
kapcsolódó támogatási szerződés aláírása.
Pályázó a szerződésszerű teljesítést követően egy számlát nyújthat be, a számla melléklete
Pályáztató ellenjegyzésével ellátott gépjármű átvételének igazolása.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. §
(1) bekezdéseiben foglaltak szerint, kézhezvételtől számított 30 napon belül.
Pályáztató a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat és költségátalány megfizetésére köteles
fizetési késedelme esetén.
8.

Annak meghatározása, hogy a pályázó tehet-e többváltozatú (alternatív) pályázatot,
valamint a részpályázati lehetősége vagy annak kizárása:

Pályáztató a többváltozatú (alternatív) pályázatot kizárja. Pályáztató a részekre történő pályázat
lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során.
9.

Alkalmassági kritériumok, kizáró okok:
1. Az eljárásban lehet pályázó, aki
A pályázat benyújtás időpontjában a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé köztartozással nem
rendelkezik, illetve akinek az ajánlattétel időpontjában adó, vagy bármilyen jellegű lejárt
fizetési határidejű vagy nem kifizetett tartozása nincs Vác Város Önkormányzatánál
(kizáró ok).
2. Alkalmatlan a pályázó, amennyiben nem rendelkezik a pályázati felhívás megküldésének
napját megelőző 36 hónapban szerződésszerűen teljesített olyan referenciával, amely
tartalmazott legalább 6.000.000 Ft értékben gépjármű adás-vételt (alkalmassági feltétel).

A megkövetelt igazolási mód:
1. Pályázónak pályázatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró
okok hatálya alá (2. sz. melléklet). A nyilatkozat nem lehet korábbi keltezésű, mint a jelen
pályázati felhívás megküldése.
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2. A pályázó a pályázatában nyilatkozik referenciájáról (szerződés tárgya, a teljesítés
időszaka, a szerződő partner neve, annak elérhetősége, a szerződés bruttó összege) (3. sz.
melléklet).
10. Pályázati határidő:
2021. február 9. 9 óra
A pályázatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből
származó bárminemű késedelem a pályázó felelőssége.
11. A pályázat benyújtásának címe:
Vác Város Önkormányzat
2600 Vác, Március 15. tér 11.
116. iroda
12. A pályázat(ok) felbontásának helye, ideje és a pályázatok felbontásán jelenlétre
jogosultak:
Vác Város Önkormányzat
2600 Vác, Március 15. tér 11.
116. iroda
2021. február 9. 9 óra
A bontáson Pályáztatón kívül Pályázók meghatalmazott képviselői vehetnek részt.
13. Kiegészítő tájékoztatás:
1. A versenyeztetési eljárással kapcsolatban felmerülő kérdéseket kizárólag írásban, legkésőbb
a pályázati határidő lejártának napját megelőző 3. napon 10.00 óráig
fejlesztes03@varoshaza.vac.hu e-mail címre lehet benyújtani strukturált, sorszámozott
formában.
2. A kérdések ezt követő 2 napon belül kerülnek megválaszolásra. A megválaszolt kérdések a
kérdező felfedése nélkül kerülnek közzétételre minden meghívott pályázóhoz.
3. A pályáztató a pályázat értelmezését és feltételeit tisztázó kérdéseket és az azokra adott
válaszokat a kérdező személyének megjelölése nélkül valamennyi pályázó részére
egyidejűleg megküldi.
4. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az előző pontokban meghatározott módon és
időpontig fogadja a pályáztató. Ettől eltérő módon vagy a határidő után benyújtott
kérdéseket nem köteles a pályáztató megválaszolni.
14. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
30 nap, a pályázatok bontásától számítva.
15. Az eredmény közlésének módja:
Az eljárást lezáró döntést követően kerül kiküldésre a pályázatok érvényességét, érvénytelenségét
és a nyertest tartalmazó tájékoztató. Az eljárás ezen tájékoztató kiküldésével zárul. Ezt követően
kerül megkötésre a nyertessel a szerződés.
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16. Egyéb információk:
1. Hiánypótlást Pályáztató biztosítja. Pályáztató által kiírt hiánypótlási felhívásban
korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. Hiánypótlás
során pályázó ajánlati árát nem módosíthatja.
2. Formai előírások:
 a pályázatokat zárt csomagolásban, egy eredeti papír alapú példányban kell benyújtani (a
pályázat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával
az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni vagy az erre
jogosultnak alá kell írni) továbbá benyújtandó 1 db az eredetiről készült szkennelt
példány (pl. CD-n).
 a pályázatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak cégszerűen vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak;
 a zárt csomagon „PÁLYÁZAT – Gépjármű beszerzés, valamint: „Csak a
versenyeztetési eljárás során, 2021. február 9. 9 órakor bontható fel!” megjelölést kérjük
feltüntetni!
 A pályázatokat a felhívás 11. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton
kell benyújtani a pályázati határidő lejártáig. (Személyes leadás esetén kérjük, hogy
pályázataikat lehetőség szerint 8-16 óra között adják le, a pályázati határidő lejártának
napján 9 óráig!) A postán feladott pályázatokat a pályáztató csak akkor tekinti határidőn
belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a pályázati határidő lejártát megelőzően sor
kerül. A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő
kockázat a pályázót terheli.
3. A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- Pályázati lap: 1. sz. melléklet. A pályázati lapon Pályázó köteles nettó ajánlati árat
feltüntetni. Az itt megjelölt ajánlati áron kívül egyéb költséget semmilyen jogcímen
nem számolhat fel, ami azt jelenti, hogy a megajánlott ár minden költséget tartalmaz
beleértve például az üzembe helyezés költségét is.
- Nyilatkozat tartozásmentességről (2. sz. melléklet).
- Nyilatkozat referenciáról (3. sz. melléklet).
- Nyilatkozat a minimum paraméterek megjelöléséről és többletszolgáltatásokról (4. sz.
melléklet).
4. Pályáztató kiköti, hogy a pályázatkérést a pályázati határidőt megelőzően bármikor
visszavonhatja.
Pályáztató fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást bármikor, indoklás nélkül
eredménytelennek nyilváníthatja.
5. A Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján a Pályáztató kiköti, hogy Pályáztató nem köteles a
legkedvezőbb pályázatot benyújtó Pályázóval szerződést kötni.
6. A Ptk. 6:75. § (1) alapján pályázó a pályázati határidő lejártáig visszavonhatja pályázatát.
7. Amennyiben pályáztató a felhívást módosítja, úgy arról írásban tájékoztatja pályázókat.
8. Szerződéskötés tervezett ideje: a pályázatok bontásától számított 20 napon belül.
9. Az eljárás során felmerülő, pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a
Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadók, így különösen a Ptk. 6:74.§-6:76.§
előírásai.
17. Pályázati felhívás közzétételének napja:
2021. február 4.
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AJÁNLOTT IGAZOLÁS ÉS NYILATKOZATMINTÁK
1. SZ. MELLÉKLET
PÁLYÁZATI LAP
„GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE”

Pályázó neve: .................................................................................................................................
székhelye: .......................................................................................................................................
levelezési címe: ..............................................................................................................................
adószáma:.......................................................................................................................................
cégjegyzékszáma: ..........................................................................................................................
bankszámlaszáma:.........................................................................................................................
kapcsolattartó neve: ......................................................................................................................
telefonszáma: .................................................................................................................................
e-mail címe:....................................................................................................................................

Ajánlati ár

Ft + ÁFA

…………., 2021. ………………..

______________________________
(cégjegyzésre jogosult aláírása)
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2. számú melléklet
Nyilatkozat
az önkormányzati tartozásmentességről
(minta)

A ………… ………………… (Kft. Rt. Bt.)-nek a jelen nyilatkozata megadásakor, továbbá –
amennyiben a „Gépjármű beszerzése” pályázatban nyertes lesz – a szerződése megkötésekor nincs
és nem lesz Vác Város Önkormányzatánál adó vagy bármilyen jellegű lejárt fizetési határidejű vagy
nem kifizetett tartozása.

…………., 2021. ………………..

…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult aláírása)

1

3.számú melléklet

Nyilatkozat a referenciáról
„Gépjármű beszerzése”
(minta)

Alulírott ………….. (név) ezúton nyilatkozom, hogy a …………….. (cégnév) az alábbi
beszerzés tárgyának megfelelő feladatokat végezte:

-

szerződés időtartama:
nettó értéke:
megrendelő neve, címe, telefon elérhetősége:

…………., 2021. ………………..

…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult aláírása)

2

4.számú melléklet

Nyilatkozat
a minimum paraméterek meglététéről és a többletszolgáltatásokról
(minta)

A ………… ………………… (Kft. Rt. Bt.) által eladásra ajánlott jármű megfelel a pályázati felhívás
2. pontjában meghatározott minimum paramétereknek (az ott szereplő elvárásoknak és igényeknek).

Gépjármű típusa: …………………………

A ………… ………………… (Kft. Rt. Bt.) ezen felül plusz szolgáltatásokat tud nyújtani, és azokat az
alábbiakban felsorolja:
…………………..
…………………..
…………………..

…………., 2021. ………………..

…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult aláírása)
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ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS
(Tervezet)
KERETFELTÉTELEK

Amely létrejött egyrészről
Vác Város Önkormányzat (székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11.; adószám: 15731302-2-13;
KSH statisztikai számjel: 15731302-8411-321-13; ÁHTI azonosító: 740890; PIR szám: 731300,
képviseletében eljár: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester),
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről
... (székhely: …, …, cégjegyzékszám: …, adószám: …, bankszámlaszám: … Bank …-…-…,
képviseli: … ügyvezető)
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó), (a továbbiakban együtt: Szerződő felek)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. A Szerződés tárgya
-

Új *** típusú gépjármű beszerzése
Típus:
Modell:
Motor teljesítmény:
Ajtók száma:
Szín kód:
Kárpit kód:
Felszereltség:

E szerződés elválaszthatatlan a pályázati felhívástól és az Eladó nyertes pályázatától, különösen
pedig a szerződés 1. számú mellékletét képező árazott tételes árajánlatától.
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2. A Szerződés időtartama
Vevő a vételt pályázati forrás bevonásával kívánja megvalósítani, így az adás-vételi szerződés
hatályba lépésének feltétele a pályázati forrás rendelkezésre állása, az ehhez kapcsolódó
támogatási szerződés aláírása.
A gépjármű átvételének időpontja a szerződés hatályba lépésétől számított 4 hét. A Vevő
előteljesítést elfogad.

3. Vételár, fizetési feltételek

A vételár *** Ft, azaz *** nettó Forint.
Az itt megjelölt vételáron kívül Eladó egyéb költséget semmilyen jogcímen nem számolhat fel,
ami azt jelenti, hogy a megajánlott ár minden költséget tartalmaz beleértve például az üzembe
helyezés költségét is.
Vevő előleget nem biztosít.
Eladó a szerződésszerű teljesítést követően egy számlát nyújthat be, a számla melléklete Vevő
ellenjegyzésével ellátott gépjármű átvételének igazolása.

4. Adás-vételre vonatkozó szabályok
5. Elállás
6. Jótállás, szavatosság
Eladó 12 hónap jótállást vállal, szavatossági igényét a Vevő 3 év jogvesztő határidőn belül
érvényesítheti.
7. Kapcsolattartók
a) Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során a kapcsolatot az alábbiakban
megjelölt személyeken keresztül tartják.
Vevő részéről:
név: dr. Bencze Ildikó
tel.: +36 27 513 508, +36 30 951 40 59
e-mail.: fejlesztes02@varoshaza.vac.hu
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Eladó részéről:
név:
tel.:
e-mail:
8. Egyéb

Vác, 2021. ***

…………………………

….…………………………

Vác Város Önkormányzat
Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester
Vevő

***
***
Eladó

6

