
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Gépjármű beszerzése 
(iktatószám: 1535-34/2020.) 

 
 
1. A pályázat kiírója 
 
A pályázat kiírója: Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala (2600 Vác, Sziréna köz 7.) 
 
A pályáztató nevében kapcsolattartóként eljár: Belencsák Ágnes (Vác Város Önkormányzat 
Gazdasági Hivatala, 2600 Vác, Sziréna köz 7. tel: 30/8702891). 
 
 
2. A beszerzés tárgya 
 
A Gazdasági Hivatal adás-vételi szerződés keretében kívánja beszerezni a következő gépjár-
művet: 
Dacia Duster vagy azzal egyenértékű, méretű, és hasonló paraméterekkel rendelkező karosszé-
ria kialakítású személygépjármű 
A gépjárművel szembeni minimális elvárások (melyeknél – adott esetben – kedvezőbbeket is 
elfogad a pályáztató): 

 2020-as évjárat 

 új személygépjármű 

 SUV kivitelű 

 5 ajtós 

 5 szállítható személy 

 fehér szín 

 benzin üzemanyag 

 990-1100 cm³ közötti hengerűrtartalom 

 74kW-90 kW teljesítmény 

Felszereltség 
 ABS blokkolásgátló AFU vészfékrásegítővel  
 ESC elektronikus menetstabilizáló rendszer CSV alulkormányzás ellenőrzővel, és ASR 

kipörgésgátlóval 
 Emelkedőn elindulást segítő rendszer 
 Vezető- és utasoldali légzsák (utasoldalon kikapcsolható) 
 Hárompontos, pirotechnikai övfeszítővel ellátott biztonsági övek överőhatárolóval az 

első és a hátsó szélső üléseken 
 Első és hátsó biztonsági övek bekapcsolására figyelmeztető fény- és hangjelzés 
 Biztonsági fejtámlák az első üléseken 
 Elektromos, változó rásegítésű szervokormány 
 Magasságban és mélységben állítható kormány 
 Fordulatszámmérő 
 nappali menetfény 
 Fűthető hátsó ablak ablaktörlővel 
 Színezett üvegek 
 Távirányítós központi zár 
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 Elektromos ablakemelők elöl  
 Manuális klíma berendezés  
 Rádió USB-bemenettel, Bluetooth® telefonkihangosító, kormány alól vezérelhető 
 5 év vagy 100000 km garancia 

 
 
Egyéb igények: Felmatricázás, telepített fényhíddal való ellátás a garanciát nem befolyásoló 
beszereléssel. 
 
Pályázónak biztosítania kell autóbeszámítási lehetőséget. 
A beszámítani tervezett gépjármű adatai: 

- Gyártmány, típus: Suzuki SX4 
- Gyártási év: 2008. 
- 1490 cm3, benzines. 
- 295 497 futott km. 

A gépjármű a kapcsolattartó elérhetőségein történő előzetes bejelentkezés alapján megtekint-
hető.  
 
3. A teljesítés helye és ideje (a szerződés időtartama) 
 
A teljesítés helye: a pályázat kiírójának telephelye.  
A teljesítés ideje: a szerződés aláírásának a napja. 
 
 
4. A pályázótól kért számszerűsíthető adatok 
 
A pályázó töltse ki a pályázati lapot (1. sz. melléklet). 
 
A fizetési határidő a gépjármű átadás-átvétel napján átutalással történik. 
 
A pályázó feladata, hogy az ajánlatában elhelyezett – 1. sz. melléklet szerinti – pályázati lapon 
konkrétan jelölje meg a gépjármű bruttó (áfával növelt) árát, melyen felül a pályázó semmilyen 
költséget, díjat nem számolhat el. 
 
A pályázó – a 2. sz. melléklet szerint – csatolja a pályázatában a nyilatkozatát arról, hogy a 
pályázati felhívás 2. pontjában meghatározott minimum paramétereknek (az ott szereplő elvá-
rásoknak és igényeknek) az általa ajánlott gépjármű megfelel, illetve amennyiben a pályázó 
ezen felül plusz szolgáltatásokat tud nyújtani, azokat a nyilatkozat kipontozott részében sorolja 
fel. 
A pályáztató közli, hogy a minimális paraméterek megléte nélkül érvénytelen az ajánlat. A 
többletvállalás nem kötelező és nem elvárt, ám a többletvállalás a pályázat bírálata során a pá-
lyázó javára előnyt jelent. 
 
  
5. A pályázóval szemben támasztott minimális alkalmassági feltételek 
 
Alkalmas a pályázó, ha megfelel a következő alkalmassági feltételeknek:  

a)  Nincs adó vagy bármilyen jellegű lejárt fizetési határidejű vagy nem kifizetett tartozása 
Vác Város Önkormányzatánál. 
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Az előzőekben meghatározott alkalmasságot a következőképpen kell bizonyítani:  
a)  A pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs, és – a nyertessége esetén – a szerződés aláírá-

sának időpontjában sem lesz adó vagy bármilyen jellegű lejárt fizetési határidejű vagy 
nem kifizetett tartozása Vác Város Önkormányzatánál. 

 
A pályáztató e nyilatkozat mintáját rendelkezésre bocsátja a 3. sz. mellékletben.  

 
 

 
6. A pályázat formájának és az időpontoknak meghatározása 
 
A pályázatot 1 zárt csomagban kell benyújtani. A pályázat 2 bekötött példányban készüljön, 
melyek közül az eredetire rá kell írni: „eredeti”, a másolatra pedig: „másolat”. A csomagolásra 
jól olvashatóan fel kell írni „Gazdasági Hivatal gépjármű beszerzése”.  
 
A pályázat tartalmazza az e felhívás 1. sz. mellékletében szereplő pályázati lapot és a 2. sz. 
mellékletben kiadott, a paraméterekről szóló nyilatkozatot (a pályázó által kitöltve!), az 5. 
pontban megjelölt nyilatkozatot (melynek javasolt formája a 3. sz. mellékletben található). 
 
A személyes leadás legkésőbb 2020. december 22-én (kedd) 1000 óráig Vác Város Önkormány-
zat Gazdasági Hivatala 2600 Vác, Sziréna köz 7. Hivatalvezetői irodában történik.  

 
A pályázat határidőn túli érkezése azonnali érvénytelenséget jelent.  
 
A kiíró teljes körű hiánypótlást biztosít a pályázat formai hiányosságaira vonatkozóan. 
 
Az ajánlatok felbontására 2020. december 22-én (kedd) 1000 órakor Vác Város Önkormányzat 
Gazdasági Hivatala fent megjelölt irodájában kerül sor. A bontáson a pályázók jelen lehetnek. 
 
 
7. Egyebek 
 
A jelen pályázat (a beszerzés tárgya) nem tartozik a Közbeszerzési törvény (2015. évi CXLIII. 
törv.) hatálya alá.  
 
A pályáztató a pályázatok bontását követően előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinti az 
általa kiválasztott gépjárművet.  
 
 
8. Az eredmény megállapítása és közlésének módja 
 
A pályáztató az érvényes pályázatok sorrendjét az ajánlati ár, a minimum paramétereket meg-
haladó szolgáltatások, illetve a műszaki állapot ismeretében határozza meg és hirdet eredményt. 
 
A pályázat eredményét az Önkormányzat Beszerzési Munkacsoportja állapítja meg. A pályázók 
írásban kapnak értesítést a pályázat eredményéről, a nyertes személyéről. 
 
A pályáztató fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli visszavonására, illetve eredmény-
telennek nyilvánítására. 
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9. Szerződés  
 
Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala a szerződést a nyertesnek megjelölt pályázóval 
előreláthatólag 2020. december 30-ig köti meg.  
 
 
Vác, 2020. december 15. 
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1. sz. melléklet 
 
 

Pályázati lap 
 

Gazdasági hivatal – gépjármű beszerzése 
 

 
      Pályázó neve: …………………………………………………… 
                     székhelye: ……………………………………………… 
                     levelezési címe: ………………………………………… 
 adószáma: ……………………………………………… 
                     kapcsolattartó neve: ……………………………………. 
                     mobil telefonszáma: ………………………….………… 
                     e-mail címe: ……………………………………………  

 
 
 

 
           Gépjármű bruttó ára                           ………… Ft  
 
 
 Suzuki SX4 gépjármű beszámítási értéke bruttó  …………………… Ft 
 
 
 
Érvényes ajánlattételhez mindkét árat megjelölni szükséges! 
 
 
 
 
 
 
…………………., 2020. ………… …… 
 
 
 
 
         pecsét, aláírás  
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2. sz. 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: 
 
 
………………….. 
 
………………….. 
 
………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
……….. 2020. ……. ………. 
 
 
 
 
         pecsét, aláírás  
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3. sz. 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 ha-
táridejű vagy nem kifizetett tartozása. 
 
 
……….. 2020. ……. ………. 
 
 
 
 
         pecsét, aláírás  
 
 


