
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Tehergépjármű (járóképes alváz) beszerzése 

tárgyú beszerzési eljárásban 

 

 

1. Ajánlatkérő megnevezése és címe, elérhetősége 

 

Név:   Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhely:  8500 Pápa, Jókai u. 46.  

Honlap:  www.bakonyerdo.hu 

Kapcsolattartó neve: Jánosi Mária 

Elérhetőségei: 

 - E-mail: janosi.maria@bakonyerdo.hu 

 - Telefax: 06 89 513-120 

 

 

2. A beszerzés tárgya, mennyisége 

 

Ajánlatkérő 2 db, erdészeti körülmények között dolgozó, felépítménnyel és daruval szerelt 

pótkocsi vontatására alkalmas tehergépkocsi beszerzésére pályázati eljárást hirdet.  

 

Ajánlatkérő által meghatározott műszaki elvárásokat és szempontrendszert a Pályázati felhívás 1. 

sz. melléklete (Műszaki elvárások) tartalmazza. 

 

 

3. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei 

 

Az Ajánlatkérő ezennel felkéri Ajánlattevőket, hogy ajánlataikat az alábbi tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően nyújtsák be: 

 

Az ajánlatokat elektronikus levél formájában (cégszerűen aláírva, szkennelve, pdf formátumban) 

kell benyújtani a titkarsag@bakonyerdo.hu és a janosi.maria@bakonyerdo.hu e-mail címekre, 

magyar nyelven. 

 

Az ajánlatban szereplő ajánlati árat euróban (EUR), a Műszaki elvárások megnevezésű, 1. sz. 

mellékletben megjelölt szempontok szerint kell megadni az ajánlatok összehasonlíthatósága 

érdekében. Az esetleges észrevételeket, kiegészítéseket a „Megjegyzés” mezőben kérjük 

szerepeltetni, továbbá a 2. sz. mellékletben kérjük a részletes ajánlat csatolását. 
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Ajánlatkérő fenntartja a jogot, ajánlatok megismerését, feldolgozását követően további 

információk bekérésére, tárgyalások folytatására, továbbá, hogy a jelen pályázati felhívást az 

ajánlattételi határidő letelte előtt visszavonja, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, 

bármely jelen felhívásban meghatározott határidőt egyoldalúan, az ajánlattevők értesítése mellett 

módosítson. 

 

Ajánlata benyújtásával Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen 

felhívásban és mellékleteiben meghatározott összes feltételt, az ajánlattételi időszakban 

esetlegesen kiadott kiegészítésekkel, pontosításokkal együtt. 

 

 

4. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók 

 

Az ajánlathoz csatolni kell: 

 

a.) Az 1. sz. mellékletben szereplő adatokat kitöltve (a melléklet első részében Ajánlattevő 

adatainak, a második részében pedig a Műszaki elvárások megnevezésű dokumentum 

kitöltése szükséges. A kitöltendő adatokat tartalmazó táblázatot Ajánlatkérő excel 

formátumban is rendelkezésre bocsátja. 

b.) A 2. sz. mellékletben Ajánlattevő műszaki ajánlatát, mely részletezi a felolvasólapon 

szereplő jármű részletes műszaki adatait. 

c.) A 3. sz. mellékletben Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a jelen felhívásban szereplő 

feltételeket elfogadja, és nyilatkoznia kell az ajánlati kötöttségről. 

d.) A 4. sz. mellékletben referencianyilatkozatot (Ajánlatkérő székhelyének 200 km-es 

vonzáskörzetében használatban lévő, az ajánlat tárgyát képező és azzal megegyező műszaki 

tulajdonságú, megtekintésre alkalmas referenciáról). 

 

 

5. Alkalmassági feltételek és kizáró okok: 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben az alábbi kizáró okok állnak fenn: 

 

a) aki végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 

szereplő személyes joga szerinti hasonló helyzetben van, illetve ilyen eljárás a versenyeztetési 

eljárás bármely szakaszában megindul, 

 

b) aki tevékenységét felfüggesztette vagy tevékenységét felfüggesztették, 

 

 

 

 

 

 



 

6. Érvénytelenség, eredménytelenség 

 

Érvénytelen az ajánlat, ha 

• az ajánlattételi határidőn túl érkezik, 

• ha Ajánlattevő nem nyújtja be a 4. pontban felsorolt dokumentumokat, 

• ha az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel, 

• ha a kizáró okok fennállnak Ajánlattevővel szemben, 

• ha Ajánlattevő indikatív, ajánlati kötöttséggel nem bíró ajánlatot tesz. 

 

 

7. Az eljárás során a kérdésfeltevés módja 

 

Az ajánlat készítésével kapcsolatban felmerült kérdéseket 2022. november 3. napján 10:00 óráig 

van lehetőség feltenni a janosi.maria@bakonyerdo.hu e-mail címen eljutatott e-mailben. A 

válaszokat Ajánlatkérő minden Ajánlattevőnek megküldi 2022. november 4. napján 10:00 óráig. 

 

 

8. Ajánlattételi határidő 

 

Az ajánlatok benyújtási határideje: 2022. november 7., 10.00 óra. 

 

 

9. Az ajánlati kötöttség érvényességének kezdete 

 

Az ajánlat beérkezésének időpontja vagy amennyiben tárgyalásra kerül sor, akkor a tárgyalási 

eljárás befejezése, amely időponttól kezdődően az ajánlattevő nem módosíthatja, és nem vonhatja 

vissza ajánlatát jogszerűen.  

 

Az ajánlati kötöttség érvényességének lejárta: a jelen felhívásban meghatározott eredményhirdetési 

időponttól számított 30 (harminc) nap.  

 

 

10. A szerződés meghatározása 

 

Adásvételi szerződés. 

Eredményes eljárás esetén Ajánlatkérő a szerződést írásban köti meg a nyertes Ajánlattevővel, vagy 

– a nyertes Ajánlattevő visszalépése és Ajánlatkérő erre irányuló döntése esetén – az ajánlatok 

értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel. 
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11. Értékelés 

 

A beérkezett ajánlatok közül a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot 

benyújtó Ajánlattevőnek az minősül, aki összességében a legkedvezőbb ajánlatot teszi.  

 

Az ajánlatok elbírálása az ajánlattétel határidejének lejártát követő 15 munkanapon belül történik, 

mely időtartamot az ajánlatkérő egy alkalommal legfeljebb további 10 munkanappal 

meghosszabbíthatja. 

 

 

12. Egyéb információk:  

 

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen felhívás visszavonására az 

eredményhirdetés időpontjáig bármikor és bármilyen okból jogosult, a felhívás visszavonását nem 

szükséges megindokolnia. A visszavonásról az Ajánlatkérő közvetlenül, írásban tájékoztatja az 

ajánlattevőket. Visszavonás esetén szerződéskötési kötelezettség Ajánlatkérőt nem terheli a Ptk. 6: 

74.§ (3) bekezdés alapján.  

 

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy érvénytelennek nyilvánítsa azokat az ajánlatokat, amelyek 

nem felelnek meg a jelen felhívásban meghatározott feltételeknek, eredménytelennek nyilvánítsa a 

versenyeztetési eljárást anélkül, hogy ezáltal bármilyen kötelezettséget magára vállalna az 

ajánlattevőkkel kapcsolatban, vagy kötelezettséget vállalna arra, hogy tájékoztatja az ajánlattevőket 

az Ajánlatkérő ezen döntésének okairól.  

 

Az Ajánlatkérő kiköti azon jogát, hogy a felhívásban foglaltaknak mindenben megfelelő, 

legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését indoklás nélkül 

megtagadja. Az Ajánlatkérő kártérítési felelősségét ezen kikötés értelemszerűen kizárja.  

 

Ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás keretében az értesítéseket írásban az ajánlatban megjelölt e-

mail címre küldi meg. E körben felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kapcsolattartási adataikat 

úgy megadni, hogy Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben az ajánlatban megjelölt e-

mail vagy faxszámra küldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő 

kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.) Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban megadott 

elérhetőségét módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles Ajánlatkérőt az 1. pontban megjelölt 

e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatni.  

 

Az Ajánlatkérő jogosult a jelen felhívásban megjelölt egyes eljárási cselekmények időpontját, 

határidejét módosítani.  

 

Az ajánlattétel valamennyi költsége az Ajánlattevőt terheli.  

 

A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az 

irányadóak.  

 

 



 

Adatvédelem 

 

Ajánlatkérő, mint adatkezelő jelen eljárás során a természetes személynek minősülő fél, adatait (pl. 

adott esetben nevét, szükség esetén személyazonosító adatait, aláírását, titulusát, kapcsolattartási 

adatokat), nem természetes személynek minősülő fél kapcsolattartójának személyes adatait (pl. 

nevét, titulusát munkakörét, e-mail címét és telefonos elérhetőségét, illetve a megállapodás 

teljesítése során a kezelésébe kerülő egyéb személyes adatokat) az eljárás teljesítése és jogszabályi 

kötelezettség teljesítése céljából, a kapcsolattartási adatokat pedig a partner érdekének biztosítása 

céljából kezeli. 

Ajánlatkérő adatvédelmi tisztviselője: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9., 01-09-074755, e-mail elérhetőség: 

info@nador.hu, személyesen eljár: Sipos Győző). 

Adat továbbításra nem kerül. 

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy az adatkezelési tájékoztatás további elemei – így 

többek között az érintetti jogok gyakorlásáról szóló tájékoztatás – a /Bakonyerdő Zrt./ honlapján - a 

https://www.bakonyerdo.hu/ - elérhető. 

 

 

 

 

Kelt, 2022. október 27. 

 

 

 

 

       …………………………………………….. 

         aláírás 
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1. számú melléklet 

 

MŰSZAKI ELVÁRÁSOK 

 

 

Az ajánlati árat egy darab járműre kérjük megadni, mely tartalmazza a felépítmény-gyártó 

telephelyének helyszínre szállítása, vizsgáztatás, üzembe helyezés, null szerviz, oktatás betanítás és 

a magyar nyelvű dokumentáció költségét is. 

 

AJÁNLATTEVŐ 

Neve:   

Székhelye:   

Levelezési címe:   

Számlavezető 

pénzintézete: 
  

Számlaszáma:   

Belföldi adószáma:   

Cégjegyzékszáma:   

Képviselője:   

KAPCSOLATTARTÓ 

Neve:   

Levelezési címe:   

E-mail címe:  

Telefonszáma:  

 

 

 

...................................., 2022. ............................ 

 

 

 

        ……………………. 

             aláírás 



 

 

Alvázkialakítás és 

kerékképlet 

6x4                      

hidraulikus 

segédhajtással 

6x6 Megjegyzés 

Motor lökettérfogat 

(ELVÁRÁS: 12000 - 

13000 cm3 körül) 

      

Motorteljesítmény 

(ELVÁRÁS: minimum 

500 LE) 

      

Forgatónyomaték 

(ELVÁRÁS: 2500-2600 

Nm körül) 

      

Sebességváltó típusa       

Tartós fék (motorfék 

kiegészítés, kipufogófék) 

(ELVÁRÁS A FENTIEK 

MEGLÉTE) 

    
IGEN/NEM válasz is 

elfogadott 

Retarder (ELVÁRÁS A 

MEGLÉTE) 
    

IGEN/NEM válasz is 

elfogadott 

Felépítmény hossz 

(ELVÁRÁS: 6000 mm) 
      

Felfüggesztések 

(ELVÁRÁS: laprugós 

felfüggesztések az első és 

hátsó tengelyeken) 

      

Önsúly (kg)       

Megengedett össztömeg 

(kg) 
      

Teherbírás (kg)       

Tengelytáv (mm)       

Túlnyúlás (mm)       

 

 



 

 

Fordulási hossz (az első 

tengely és az alváz vége 

közötti távolság) (mm) 

      

Fordulási sugár (mm)       

Segédrendszerek (ESP, 

ASR, ABS, 

TEMPOMAT, stb) 

      

      

      

      

      

Fékek (első hídon)       

Fékek (hátsó hídon)       

Fékek (2. hátsó hídon)       

Gumiabroncsok első 

hídon (ELVÁRÁS: 

385/65R22,5) 

      

Gumiabroncsok hátsó 

hídon (ELVÁRÁS: 

315/80R22,5) 

      

 

 

 

 

 



 

Üzemanyag-tartály 

űrtartalma (ELVÁRÁS: 

300 l körül) 

      

Üzemanyag-tartály 

pozíciója (ELVÁRÁS: 

jobb oldalon) 

      

Fülkeméret (ELŐNY a 

közepes méret) 
      

Vezetőülés       

Utasülés       

Rádió       

Hűtődoboz       

Szállítási határidő       

GARANCIA       

Karbantartási csomag       

Ajánlati ár 

(EUR+Áfa/db) 
      

Fizetési feltételek 

      

      

      

 

 

...................................., 2022. ............................ 

 

        ……………………. 

             aláírás 

 



 

2. számú melléklet 

 

 

 

 

RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT 

 

 



 

 

3. számú melléklet 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott, ………………………………… mint a(z) …………................................................. cégjegyzésre 

jogosult képviselője, a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt., mint Ajánlatkérő által kiírt 

„Tehergépjármű (járóképes alváz) beszerzése” tárgyú versenyeztetési eljárás ajánlattevőjeként  

 

n y i l a t k o z o m , hogy 

 

• miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük eljárás ajánlati felhívását, elfogadjuk az abban 

megfogalmazott feltételeket és ajánlatot teszünk, 

 

• amennyiben ajánlatunkat elfogadják, kötelezettséget vállalunk a Vevővel a szerződés 

megkötésére és teljesítésére, az ajánlatunkban rögzített ajánlati áron, 

 

• az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás 

aláírására jogosult személy írta alá, 

 

 

 

 

...................................., 2022. ............................ 

 

        ……………………. 

             aláírás 

 



 

 

4. számú melléklet 

 

 

REFERENCIA NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott, ………………………………… mint a(z) …………................................................. cégjegyzésre 

jogosult képviselője, a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt., mint Ajánlatkérő által kiírt 

„Tehergépjármű (járóképes alváz) beszerzése” tárgyú versenyeztetési eljárás ajánlattevőjeként  

 

n y i l a t k o z o m  

 

Ajánlatkérő székhelyének 200 km-es vonzáskörzetében használatban lévő, az ajánlat tárgyát képező 

és azzal megegyező műszaki tulajdonságú, megtekintésre alkalmas referenciáról: 

 

 

 

 

 

 

Szerződést kötő másik fél 

megnevezése 

Megtekintehtő jármű 

telephelyének címe 

Kontakt személy megnevezése 

és elérhetősége 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

...................................., 2022. ............................ 

 

        ……………………. 

             aláírás 

 

 


