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A NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

 

Tárgy: „A Nemzeti Népegészségügyi Központ használt gépjárműveinek értékesítése” 

 

A jelen pályázati eljárásban a Nemzeti Népegészségügyi Központ (továbbiakban: Kiíró: vagy 

Ajánlatkérő) az alábbi normák szerint jár el: 

- az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, 

- az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Kr.) VII. fejezete a 49.§-ban írtak figyelembe vételével 

 

I. Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, és elektronikus levelezési 

címe (e-mail) 

Az ajánlatkérő neve: Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Az ajánlatkérő címe: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Kapcsolattartó(k) neve: Szoboszlai Gabriella  

Elérhetőség: 1/476-132; 1/476-1361; 

E-mail: szoboszlai.gabriella@nnk.gov.hu; szervezetellatas@nnk.gov.hu 

  

II. A pályázat célja, az értékesítendő vagyontárgyak megjelölése (beszerzés 

tárgya) 

 

A kiíró tulajdonában lévő – a Dokumentációban részletesen megjelölt műszaki 

paraméterekkel rendelkező – használt gépjárművek adásvételi szerződés útján 

történő értékesítése. 

 

Az ajánlatot gépjárművenként kell megadni, azaz a gépjárművek értékesítése nem 

flottában történik. Az ajánlat benyújtható egy, vagy több, vagy valamennyi 

gépjármű vonatkozásában is. Több, vagy valamennyi gépjárműre történő 

ajánlattétel esetén gépjárművenként kell megtenni az ajánlatot, egybefoglalt (több 

gépjárműre adott egyösszegű ajánlat) nem tehető, az ilyen ajánlatot ajánlatkérő 

érvénytelennek nyilvánítja.  

Alternatív (többváltozatú), illetve feltételes ajánlatok benyújtására nincs lehetőség 

(pld. tilos egy adott gépjárműre adott árajánlat érvényességét egy másik, vagy több 

gépjárműre vonatkozó ajánlat nyertesként való kihirdetésének feltételéhez kötni. 

 

III. A pályázat típusa 

 

Egyfordulós nyilvános pályázat 
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Az ajánlattételi határidő időpontjában ajánlati kötöttség jön létre. Ajánlatkérő 

további ártárgyalásokat nem tart. 

 

IV. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai 

 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását gépjárművenként végzi el, az elbírálás 

szempontja gépjárművenként a legmagasabb összegű ajánlati ár.  

Adott gépjárműre adott azonos legmagasabb összegű ajánlati árak esetén az 

érdekelt ajánlatadók jelenlétében sorsolás dönt az eljárás nyerteséről. 

 

V. Az ajánlattételi határidő: 

2020. március hó 30. nap 10.00 óra 

 

VI. Az ajánlat érvényességének feltétele 

 

1.) a pályázó az ajánlatban csatolja nyilatkozatát a pályázati felhívás, a 

Dokumentáció és a szerződéstervezet elfogadásáról, továbbá a vételárra 

vonatkozóan a Kr. 36. § (4) bekezdése alapján. 

 

2.) Kr. 27.§ (1) bekezdés alapján a jelen pályázati eljárásban nem vehet részt 

olyan ajánlattevő személy, amely/aki 

a) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése 

szerint lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik, vagy 

b) a tulajdonosi joggyakorlóval szemben fennálló, lejárt tartozással 

rendelkezik. 

Az a) és b) pontjában meghatározott kizáró feltétel fennállásának 

hiányról a Pályázó a pályázatban nyilatkozni köteles. 

 

Az a) pontban meghatározott kizáró feltétel fennállásának hiányát 

kizárólag az adott gépjármű tekintetében nyertesként kihirdetett pályázó 

köteles 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolni, amelyet 

legkésőbb a szerződéskötés napjáig köteles benyújtani, amennyiben nem 

szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

 

VII. Az ajánlat benyújtásának címe: 

 

Nemzeti Népegészségügyi Központ, Közbeszerzési és Szervezetellátási Főosztály 

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. „J” épület 105. szoba, Főosztály titkárság 

 

VIII. Az ajánlat benyújtásának módja: 

 

Az ajánlattevők ajánlataikkal cégjelzés nélküli, zárt borítékban, legalább öt 

példányban – ebből egy példányt minden oldalon eredetiben cégszerű 

aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott 

aláírásával ellátva – kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőben, a 

megadott helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen, vagy 

meghatalmazott útján benyújtani. 

 

A lezárt és sértetlen borítékon (csomagoláson) csak az alábbiak feltüntetését 

kérjük: 
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Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok benyújtásának helyeként 

megadott épületbe való bejutás időt vesz igénybe, így az Ajánlattevők felelőssége, 

hogy az ajánlattételi határidő lejártáig az NNK „J” épület 105 szobájában 

megtörténjen az ajánlat leadása. 

Az Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és 

időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt 

helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti 

határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő 

lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. Az ajánlattételi felhívásban 

meghatározott helyen kívül (pld. portaszolgálat, stb.) benyújtott ajánlatok 

beérkezéséért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget.  

Az ajánlattételi határidő leteltét követően benyújtott ajánlat, mint elkésett ajánlat 

érvénytelen. 

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, 

kockázatot Ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy 

kimenetelétől függetlenül Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelősség 

vagy kötelesség ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 

 

Tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy a gépjárművek forgalmi engedélyében az 

Országos Közegészségügyi Intézet szerepel, de névváltozás miatt a tulajdonos a 

Nemzeti Népegészségügyi Központ. 

 

IX. Ajánlati kötöttség időtartama 

 

Az ajánlatok bontásától számított 60 nap. Kiíró fenntartja magának a jogot az 

ajánlati kötöttség esetleges meghosszabbítására, amelyre adott esetben külön, az 

eredeti ajánlati kötöttség lejártát megelőzően írásban kéri fel a pályázókat. 

 

X. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, feltételei 

 

Ajánlatkérő dokumentációt készít, amely tartalmazza a regisztráció és titoktartási 

nyilatkozatot – 1. sz. melléklet –, pályázati eljárás tárgyát képező gépjárművek 

műszaki leírását – 2. sz. melléklet –, az ajánlattételhez szükséges iratmintákat – 3. 

sz. melléklet –, valamint a szerződéstervezetet – 4. sz. melléklet. 

 

(címzett:)  Nemzeti Népegészségügyi Központ 

  1097 Budapest IX., Albert Flórián út 2-6. 

(azonosítás) „ A Nemzeti Népegészségügyi Központ használt 

gépjárműveinek értékesítése”          

Nem nyitható fel a bontási időpont előtt! 
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A Dokumentációt a Kiíró ingyenesen, elektronikusan (e-mailben) bocsátja a 

pályázók rendelkezésére. A Dokumentáció megküldésének feltétele az ajánlattevő 

előzetes regisztrációja, valamint titoktartási nyilatkozat megtétele, amelyre 

vonatkozó iratmintát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az 1. sz. melléklet szerinti 

aláírt (cégek esetében cégszerűen aláírt) iratot a szervezetellatas@nnk.gov.hu 

címre kell megküldeni. Amennyiben a megküldött nyilatkozat megfelelő, úgy a 

Kiíró legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus úton a pályázó rendelkezésére 

bocsátja az ajánlattételhez szükséges Dokumentációt. 

 

Ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Dokumentáció 

megkérése, illetve ezzel összefüggésben az előzetes regisztráció a pályázati 

eljáráson való részvétel feltétele. A fentiek ellenére benyújtott ajánlatot 

Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.  

 

XI. Kiegészítő tájékoztatás kérése, helyszíni szemle 

 

1.) Kiegészítő tájékoztatás 

Bármely pályázó jogosult a megfelelő ajánlattétel érdekében a pályázati 

felhívással, illetve Dokumentációval kapcsolatban írásban kiegészítő 

tájékoztatást kérni Ajánlatkérőtől. 

Kiegészítő tájékoztatás iránti kérést kizárólag írásban, a 

szervezetellatas@nnk.gov.hu elérhetőségre történő megküldéssel lehet kérni. A 

kiegészítő tájékoztatás iránti kérést legkésőbb 2020. március hó 19 napjáig 

lehet benyújtani, ezen határidőt követően benyújtott kérdéseket Ajánlatkérő 

nem köteles megválaszolni. 

A fenti határidőig benyújtott valamennyi kérdésre a válaszokat Ajánlatkérő 

egyben válaszolja meg, a fenti határidőt követő legkésőbb 5 munkanapon 

belül, amelyet nyilvánosan közzétesz honlapján. 

 

Ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy szóbeli (személyes, vagy 

telefonos) tájékoztatásra, illetve információnyújtásra – az esélyegyenlőség 

elvére tekintettel – az eljárásban nincs lehetőség, az ilyen igényeket 

Ajánlatkérő elutasítja. 

2.) Helyszíni szemle 

A beszerzés tárgyát képező gépjárművek megtekintésének időpontja 

2020. március hó 10. nap 10.00 óra és 

2020. március hó 17. nap 10.00 óra  

Találkozási pont: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Főporta előtt 10.00-kor 

A megtekintés helyszíne: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.  

Ajánlatkérő kizárólag a fenti időpontokban biztosítja a gépjárművek 

megtekintését. 

A helyszíni szemléről Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a helyszíni 

szemlét követő legkésőbb 2 munkanapon belül nyilvánosan közzétesz 

honlapján. 

 

XII. Az ajánlattétel nyelve 

 

Magyar. Magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be ajánlat. 
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XIII. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, és az ajánlatok felbontását jelenlétre 

jogosultak 

 

1.) Ajánlatok felbontásának helye: 

Nemzeti Népegészségügyi Központ,  

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.”J” épület I. em. Tárgyaló 

2.) Ajánlatok felbontásának ideje: 

Megegyezik az ajánlattételi határidővel (V. pont) azaz 2020. március hó 30 nap 

10.00 óra 

3.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak 

Az ajánlatok bontása zártkörű, azon kizárólag a Kiíró képviseletében eljáró 

személyek vehetnek részt. 

 

XIV. Pályázati biztosíték 

 

Kiíró az eljáráson való részvételt nem köti biztosíték adásához. 

 

XV. Pályázatok elbírálásának ideje 

 

Kiíró a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő harminc napon belül 

bírálja el. Az elbírálási határidőt a Kiíró egy alkalommal legfeljebb harminc 

nappal meghosszabbíthatja.  

 

XVI. Az eljárás eredményéről való tájékoztatás kiküldésének időpontja, a 

szerződéskötés tervezett időpontja és helyszíne 

 

A Kiíró a pályázat eredményét az elbírálást követő nyolc napon belül írásban, 

elektronikus úton közli valamennyi ajánlattevővel, illetve közzéteszi honlapján. 

 

Kiíró gépjárművenként köt adásvételi szerződést az adott gépjármű tekintetében 

benyújtott legmagasabb összegű ajánlatot benyújtó ajánlattevővel. Kiíró fenntartja 

magának a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a Kr. 41.§ (4) 

bekezdésébe meghatározott feltételek (a pályázat nyertesével a szerződéskötés 

meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem teljesíti és 

ezért a kiíró a szerződéstől elállt, vagy a felek megszüntették vagy felbontották) 

bekövetkezése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön. 

 

A szerződés a pályázat elbírálásáról történt értesítést követően a lehető 

legrövidebb időn, de legfeljebb harminc napon belül kerül megkötésre. 

 

Ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha 

a) nem érkezett érvényes pályázati ajánlat, 

b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt 

feltételeknek, 

c) a Kiíró a 49.§ (4) bekezdésében megjelölt okból az eljárás érvénytelenítéséről 

döntött, 

d) a legjobb érvényes ajánlat elfogadása jelentős vagyonvesztéssel járna 
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XVII. Szerződéses és pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos feltételek 

 

A pályázati eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét a 

Dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő, mint eladó a szerződés aláírásakor átadja 

a számlát a nyertes ajánlattevő, mint Vevő részére. Vevő a vételárat 5 munkanapon 

belül, átutalással köteles megfizetni Eladó Magyar Államkincstárnál vezetett 

10032000-00290438-00000000 számú számlaszámára. A vételár részletekben 

történő megfizetésére nincs lehetőség, kizárólag egy összegben teljesíthető. A 

vételár teljes összegének Ajánlatkérő számláján történő jóváírását követően 

kerülhet sor a gépjármű birtokba adására előre egyeztetett időpontban. 

 

XVIII. Egyéb információk 

 

a) Ajánlattevőnek a pályázati felhívásban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania 

b) Ajánlattevőnek az „Ajánlati adatlap” elnevezésű dokumentumban meg kell 

adnia az ott meghatározott azonosító adatait, valamint elérhetőségét, továbbá 

az ajánlattétellel érintett gépjármű rendszámát, illetve ezen gépjárműre 

vonatkozó bruttó ajánlati árat forintban. 

c) Egy ajánlattevő gépjárműveként csak egy ajánlatot tehet. 

d) Az eljárás értékelési szakaszában a Kiíró legfeljebb egy alkalommal 

valamennyi Pályázó egyidejű tájékoztatása mellett hiánypótlási lehetőséget 

biztosít, amennyiben a Kiíró megállapítása szerint a pályázó az ajánlata 

lényegét nem érintő, formai okból hibás (hiányos) ajánlatot nyújtott be. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidőt követően az 

ajánlati lapon megadott vételárat formai hibára hivatkozással hiánypótlás 

keretében nem lehet módosítani. A megállapított hibákat, hiányosságokat, 

valamint a hiánypótlás teljesítésének határidejét a hiánypótlási felhívás 

tartalmazza. Az ajánlat érvényességét a Kiíró a hiánypótlásra rendelkezésre 

álló idő leteltét követően állapítja meg. 

e) Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati kiírásban, és a 

jogszabályokban foglaltaknak. 

f) Az ajánlatban cégek esetén csatolni kell az ajánlatot aláíró aláírási 

címpéldányát/aláírási mintáját, egyszerű másolatban a cégszerűség és a 

képviseleti jog megállapíthatósága érdekében. Az ajánlat, valamint az annak 

részét képező nyilatkozatok meghatalmazott általi aláírása esetén csatolni kell 

a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazást, valamint a 

meghatalmazást aláíró (meghatalmazó) cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási 

címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási 

mintát egyszerű másolatban. 

g) A Kiíró jogosult a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő letelte előtt 

visszavonni. Erről a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken és 

módon az ajánlattételi határidő lejárta előtt köteles hirdetményt megjelentetni. 

h) Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy 

visszavonhatja pályázati ajánlatát. 

 

XIX. Pályázati felhívás közzétételének napja 

 

2020. február hó 17. nap 
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1. sz. melléklet 

 

 

 

REGISZTRÁCIÓ ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 

 

 

Azonosító adatok 

Ajánlattevő neve (cégneve):  

Ajánlattevő lakóhelye (székhelye):  

Telefon:  

E-mail:  

 

 

Alulírott _______________________________________ (Nyilatkozattevő) ezennel 

kijelentem, illetve tudomásul veszem, hogy minden, „A Nemzeti Népegészségügyi Központ 

használt gépjárműveinek értékesítése” tárgyú pályázati eljárása során rendelkezésemre 

bocsátott információ, adat, tény, dokumentum, stb. – függetlenül annak formájától -  bizalmas 

információnak tekintendő, és minden ilyen bizalmas információt, mint üzleti titkot kell 

kezelni, és azt tilos Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármely, harmadik 

személy tudomására hozni, vagy egyéb más célra felhasználni, mint a pályázat benyújtása. 

 

A titoktartás kiterjed az ajánlattevő meghatalmazott jogi képviselőjére, illetve az ajánlat 

elkészítéséhez az ajánlattevő által igénybe vett felhatalmazással rendelkező egyéb 

szakértőkre, személyekre is. 

 

Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződéskötésig, továbbá a pályázati 

eljárás befejezését követően is terhel. 

 

 

_________________ 2020. ________ hó___ nap. 

 

 

 

 

    

            

        ___________________________ 

                                                                                                               aláírás 


