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Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
7625 Pécs, Tettye tér 9. 
Telefon: (72) 517-200 Fax: (72) 517-229 

dunadrava@ddnp.kvvm.hu 

 

 
 
 
 
 
 
 
Megjelenés helye: 
https://ddnp.hu/igazgatosag/kozerdeku/egyeb_beszerzesek 

 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Ajánlattevő! 
 
Kérem, hogy hogy a mellékelt ajánlatkérésre az abban szereplő feltételek mellett 
ajánlatát részünkre határidőre benyújtani szíveskedjen. Az eljárás nem tartozik a 
Közbeszerzési Törvény hatálya alá, mivel annak várható ellenértéke nem éri el az 
értékhatárt. 
 
 
Pécs, 2021. április 28. 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
 
 
Závoczky Szabolcs 
 igazgató 

 
 

 
 
 
 
 

Ügyiratszám: DDNPI/300-18 /2021 
Tárgy: Árajánlat kérés  
Ügyintéző Nálunk: Trócsányi Balázs 
Melléklet: 1 db ajánlati lap 

Ügyiratszám: DDNPI/300-18/2021 
Tárgy: Árajánlat kérés: INTERREG 
HUHR/1901/2.1.2/0061 projektben 
egyterű szgk beszerzés  
Ügyintéző Nálunk: Trócsányi Balázs 
Melléklet: 1 db ajánlati lap 
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Ajánlatkérés 
 

Előzmények: 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság támogatásban részesülő projektpartnerként 
vesz részt az INTERREG HUHR/1901/2.1.2/0061  azonosító számú, „Hidden Landscapes” 
című projektben. 
 
A projekt része 1 db új, egyterű személygépjármű beszerzése a szükséges üzembe 
helyezéssel és forgalomba helyezéssel. 
 
a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszámai: 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) 
7625 Pécs, Tettye tér 9.  
Tel: (72) 517-200 
e-mail: dunadrava@ddnp.hu 
 
b) Az ajánlatkérés tárgya: 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság részére 1 db új, egyterű személygépjármű 
beszerzése a szükséges üzembe helyezéssel és forgalomba helyezéssel az INTERREG 

HUHR/1901/2.1.2/0061 azonosító számú projekt keretében 
 
c) Feladatleírás, műszaki tartalom:  

A megajánlott gépjárműnek meg kell felelnie az országosan kiemelt termékekre 
vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás 6. függelékének II. 
Részletes műszaki követelmények pontjában meghivatkozott M-0601 termékkóddal 
jelzett jegyzékben az Egyterű személygépjárművek (4.) kategóriájú gépjármű kategóriára 
vonatkozó alábbi követelményeinek: 
 

- ajtószám: legalább 3  
- hosszúság: min. 4600 mm 
- magasság: min. 1570 mm 
- szállítható személyek száma: legalább 5, legfeljebb 7 

A normatív felszereltségeket az Ajánlatkérő az országosan kiemelt termékekre vonatkozó 
állami normatívákról szóló 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás mentén határozta meg. Ez 
alapján a szállítandó gépjárműnek legalább az alábbi felszereltségekkel kell rendelkeznie: 
 

- Ködfényszóró 
- Vezető és utasoldali első légzsák 
- Oldallégzsákok elől 
- Függöny(fej)légzsákok legalább az első üléssorhoz 

mailto:dunadrava@ddnp.hu
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- Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez 
- Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken 
- Állítható fejtámla valamennyi üléshez 
- Állítható magasságú vezetőülés 
- Állítható kormányoszlop  
- Blokkolásgátló (ABS) 
- Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök 
- Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)  
- Keréknyomás ellenőrző 
- Zárható üzemanyagtöltő nyílás 
- Indításgátló (biztosítók által elfogadott) 
- Szervokormány 
- Központi zár 
- Belső levegőkeringtetés 
- Pollenszűrő 
- Elektromos ablakemelő elől 
- Fűthető hátsó szélvédő  
- Légkondicionáló berendezés 

 
A normatív követelményeken felül az Ajánlatkérő az alábbi további speciális előírások 
teljesítését várja el: 
 

- Sávtartó asszisztens  
- 12V-os csatlakozó a raktérben  
- Belső visszapillantó tükör 
- Digitális rádióvétel (DAB) 
- Vészhívó rendszer  
- Fényszóró magasság állítás 
- Gyerekülés rögzítési pontok (I-Size)  
- Hátsó ablaktörlő- és mosóberendezés 
- Kesztyűtartó: megvilágított, zárható  
- LED olvasólámpák az utastérben  
- Multifunkciós kijelző  
- Multifunkciós kormány 
- Sebességszabályzó (Tempomat) 
- Szőnyegpadló a vezető és az utastérben 
- Vészfék asszisztens 
- Motort és váltót védő alsó burkolat  
- Fűthető első ülések 
- Méretpontos csomagtér tálca 
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- Felnire szerelt téligumi (amennyiben a gépjármű nyári abroncsokkal kerül 
szállításra), vagy nyárigumi (amennyiben a gépjármű téli abroncsokkal kerül 
szállításra) garnitúra. 

 
A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról 
szóló 48/2011. (III.30.) Korm. rendeletnek megfelelően a megajánlott gépjárműnek 
legalább EURO 6 környezetvédelmi besorolású motorral kell rendelkeznie. A 
gépjárművek gyártó által megadott vegyes átlagfogyasztása nem haladhatja meg a 8 
liter/100km-t.  
 
Egyéb elvárások: 
 
A gépjárműbe beépített valamennyi normatív felszereltségi elem csak gyári beépítésű 
lehet. Gyári beépítésű az a felszereltségi elem, amelyet a gyártási folyamat során, a 
gyártósoron, vagy a gyártó telephelyén belül építettek be. 

A gépjármű átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel 
ellátva történik. 

A gépjárműhöz biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrész-
ellátási kötelezettséget. 

A gépjármű garanciaidő alatti teljes körű garanciális és garanciaidőn túli, eseti és baleseti 
javítását és karbantartását a Dél-Dunántúli régióban (Baranya megye, Somogy megye, 
Tolna megye) található legalább egy, az adott gyártmány és típus javítására a gyártó vagy 
megbízottja által auditált szakszervizben kell biztosítani. 

A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és 
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben 
meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek. 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy a gépjármű flottája kapcsán 
meghatározott biztosítóval kíván KGFB-t kötni.  

A gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes 
típusbizonyítvánnyal.  

A gépjármű rendelkezzen KRESZ tartozékokkal (elakadásjelző háromszög, EÜ csomag), 
valamint a szállítható személyek számával megegyező számú láthatósági mellénnyel. 

A gépjármű rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással. 

A gépjármű gyártója rendelkezzen a gyártás helyén honos – bármely nemzeti rendszerben 
akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel.  

A gépjármű márkaszervize(i) rendelkezzen(ek) Magyarországon honos – bármely 
nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel. 
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d) A teljesítés határideje: az adás-vételi szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap. 
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad! 
 
e) A teljesítés helye: Eladó székhelye / telephelye 
 
f) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
Késedelmi kötbér: 
Amennyiben nyertes ajánlattevő az eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése 
során a teljesítési határidő tekintetében - olyan okból, amelyért felelős - késedelembe esik, 
úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem 
minden megkezdett napja után naptári naponként a nettó szerződéses ellenérték 0,25 %-
a. 30 napos késedelem elérése esetén ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, és 
meghiúsulási kötbért követelni. 
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a késedelmi kötbér érvényesítése a teljesítés alól nem mentesít. 
 
Meghiúsulási kötbér: 
Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős – meghiúsul, 
Ajánlatkérő - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - meghiúsulási kötbérre 
jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 25%-a. Ajánlatkérő 
fenntartja a jogot a kötbéren felüli kárának érvényesítésére. Amennyiben Ajánlattevő 
késedelme meghaladja a 30 napot, úgy Ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását 
bizonyítania kellene – a szerződést az Ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, 
azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a teljesítést Ajánlattevő hibájából eredően 
meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné 
válása miatt), Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 
 
A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja (Ptk. 6:187. § (1) 
bekezdés). 
 
Jótállás: 
A gépjárműre és tartozékokra az Ajánlatkérő által elvárt minimális jótállási kötelezettség 
a gyártók által vállalt idő, azt csökkenteni nem lehet. 
Ajánlattevő köteles a megajánlása szerinti év/hónap időtartamú jótállást vállalni. A 
gépjárműre vonatkozó jótállási idő a teljesítésigazolás átadásának időpontjától kezdődik. 
 
g) A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

Ajánlattevő  a szerződés teljesítésének Ajánlatkérő általi elismerését követően,  a kiadott 
teljesítésigazolás alapján 1 db számla benyújtására jogosult. 
A számlán fel kell tüntetni a következő megjelölést: INTERREG HUHR/1901/2.1.2/0061 
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Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget 
nem fizet. 
A benyújtott számla annak kézhezvételét követő 30 napon belül kerül kiegyenlítésre 
átutalással. 
A vételár magába foglalja a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget, 
beleértve a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot, valamint a 
forgalomba és üzembe helyezés költségeit is. 
 
h) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 

Ajánlattevő a motor tekintetében többváltozatú ajánlatot is tehet. 
 
i) Az ajánlat benyújtásának címe, határideje: 

Cím: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (7625 Pécs, Tettye tér 9.) vagy a 
dunadrava@ddnp.hu vagy a gerendas@ddnp.hu e-mail címek.  

Beérkezési határidő: 2021. május 10. 

 
j) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 

Legalacsonyabb bruttó ajánlati ár.  

 
k) A szerződéskötés várható időpontja: 

2021. május 24.  

l) Ajánlati kötöttség: 

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 
nap. Ajánlatkérő    fenntartja a jogát arra, hogy a jelen   Felhívást az ajánlattételi   határidő 
lejárta előtt bármikor külön indokolás nélkül visszavonhatja,  a határidőt követő  
eredménytelennek nyilváníthatja. 

 

m) Egyéb információk: 

 Az ajánlatnak tartalmazni kell az alábbiakat: 
1. Ajánlati lap, 
2. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a gépjárműre vonatkozó leírást 

cégszerűen aláírva olyan részletességgel, hogy abból egyértelműen 
megállapítható legyen az előírt műszaki tartalom és felszereltség, valamint a 

vállalt jótállási idő. Többváltozatú ajánlat esetén minden megajánlott típusra 
csatolni kell a vonatkozó leírást. 

3. „Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben tevékenységi köre 
az alábbi tevékenység-csoportok valamelyikébe tartozik: 
-          Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem (TEÁOR 4511) 

mailto:dunadrava@ddnp.hu
mailto:gerendas@ddnp.hu
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4. Igazolás módja: Az igazolást az ajánlathoz nem szükséges csatolni, viszont 
Ajánlattevő alkalmasságának feltétele, hogy az ajánlattétel időpontjában 
Ajánlattevő TEÁOR kódja/Szakmakódja lekérdezhető legyen az egyéni 
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező adózók és társas vállalkozások állami 
adóhatóság nyilvántartásából, vagy az Igazságügyi Minisztérium 
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának 
honlapjáról.” 

 Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés c. pont 
hatály alá tartozó, jogszabállyal (7/1996. (IV.17.) KTM rend.) létesített központi 
költségvetési szervként teljes személyes illetékmentességre jogosult. 

 Az ajánlattétel nyelve a magyar. 

 Az ajánlatot az ajánlati lapon cégszerűen aláírva, egy példányban, zárt borítékban 
vagy elektronikusan kell benyújtani. Amennyiben postán küldi, a borítékra kérjük 
ráírni: ”Ajánlat Hidden Landscapes –  1 db egyterű beszerzésére”. 

 Ajánlattevőnek be kell tartania a tevékenysége végzésére vonatkozó ágazati 
jogszabályokat és előírásokat. 

 Ajánlattevőnek meg kell felelnie a feladat ellátásához szükséges szakmai 
feltételeknek. 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjára 
figyelemmel Ajánlattevő képviselője az ajánlati lap kitöltésével egyidejűleg 
nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 

 Ajánlattevő  az ajánlati lap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a jelen ajánlati 
eljárásban a  személyes adatait az ajánlati lap és a hozzá kapcsolódó iratok, 
szerződések tartalmazzák. Hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a DDNPI 
tárolja, a szerződései nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések 
követése, ellenőrzése érdekében kezelje, valamint a hatályos jogszabályok alapján 
történő adatszolgáltatás során felhasználja. A DDNPI adatvédelmi irányelvei a 
http://www.ddnp.hu honlapon megismerhetők. 

 Alvállalkozó bevonásának tényét az ajánlatban szükséges jelezni. Amennyiben az 
alvállalkozó bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak 
a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges. Ajánlatkérő fenntartja a 
jogot Ajánlatadó alvállalkozói szerződéseinek tartalmára, összegére és kifizetéseire 
vonatkozó alátámasztó dokumentumok bekérésére, melyek rendelkezésére 

bocsátása a teljesítésigazolás feltétele.  

 
Melléklet:  Ajánlati lap 

http://www.ddnp.hu/
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AJÁNLATI LAP 

1. Ajánlattevő adatai: 
Ajánlattevő neve: ……………………………………… 
Ajánlattevő címe: ……………………………………… 
Ajánlattevő telefonszáma: ……………………………. 
Ajánlattevő e-mail címe: …………………………….. 
Ajánlattevő kapcsolattartója: ………………………… 
Ajánlattevő adószáma: ………………………………. 
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:……………………… 

 
2. Az ajánlat tárgya: 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság részére 1 db ú jegyterű személygépjármű 
beszerzése a szükséges üzembe helyezéssel és forgalomba helyezéssel az INTERREG 

HUHR/1901/2.1.2/0061 azonosító számú projekt keretében. 
 
3. Vállalt jótállási idő: ………… hónap/év 
 
4. Vállalási ár*: 

 
Megajánlott 

gépjármű 
típusa 

Nettó ár (Ft) 
27% ÁFA 

(Ft) 
Bruttó ár (Ft) 

1 db új egyterű 
személygépjármű 
beszerzése a szükséges 
üzembe helyezéssel és 
forgalomba helyezéssel 
az INTERREG 
HUHR/1901/2.1.2/0061 
azonosító számú 
projekt keretében 

 

   

Regisztrációs adó  
   

Üzembe helyezés és 
forgalomba helyezés 
költségei 

 

   

*A vételár magába foglalja a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget, beleértve a 

forgalomba és üzembe helyezés költségeit is. 
 

Nyilatkozom, hogy a feladat teljesítését alvállalkozó bevonásával látom el:  

 Igen 

 Nem 
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5. Ajánlat érvényességi ideje:…………………… 
(Az ajánlatnak legalább 60 napig érvényesnek kell lennie.) 

 
Alulírott Ajánlattevő kijelentem, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 300-
18/2021 iktatószámú ajánlati felhívásában előírt szerződéses feltételeket 
megismertem, és ajánlatom nyertessége esetén vállalom az azoknak megfelelő 
szerződés megkötését, továbbá nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel az általam képviselt 
szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja szerint 
átlátható szervezetnek minősül.  
 
Ajánlattevőként az ajánlati lap kitöltésével hozzájárulok ahhoz, hogy jelen ajánlati 
eljárásban a személyes adataimat az ajánlati lap és a hozzá kapcsolódó iratok, 
szerződések tartalmazzák. Hozzájárulok, hogy személyes adataimat a DDNPI a 
szerződései nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, 
ellenőrzése érdekében kezelje, feldolgozza valamint a hatályos jogszabályok alapján 
történő adatszolgáltatás során felhasználja.  
 
Ajánlattevőként nyilatkozom továbbá, hogy a jelen beszerzési eljárásban  nevesített 
kapcsolattartónak  vagy bármely, az eljárás során közreműködő  érintettnek a 
személyes adatai kezelésére, feldolgozására vonatkozóan hozzájárulással 
rendelkezem. 
 
 
Kelt: ……………………………….. 
 
 
 
 

  ……...……………………………(aláírás) 

P.H.             ……...……………………………(név) 

……………………..(beosztás) 
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