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I. Az ajánlatkérés tárgya: 
 
15 db E-bike beszerzése 
 
Specifikáció: 
 
• Kategória: city/trekking 
• Váz: alumínium 
• Első villa: teleszkópos  
• Fék: Hidraulikus tárcsafék 
• Gumiköpeny: defekttűrő, reflex csíkkal 
• Kerékméret: min. 27,5-coll 
• Váltó fokozat: min. 8 sebességes 
• Hátsó váltó: Shimano Alivio vagy Nexus vagy ezzel egyenértékű 
• Motorelhelyezés: középmotor 
• Motorteljesítmény: min. 250 W 
• Maximális nyomaték: min. 50 Nm 
• Akkuteljesítmény: 36 V, min. 500 Wh 
• Tartozékok: világítás, sárvédő, csomagtartó, lakat, kulacstartó 
 
Méret és vázkialakítás:  
4    db női S vázméret  
5    db női M vázméret 
3    db férfi M vázméret 
2 db férfi L vázméret 
1   db férfi XL vázméret 
 
Az ajánlatkérő a fenti specifikációnak megfelelő, vagy azzal teljes mértékben egyenértékű 

teljesítést is elfogad. 
 

II. A tevékenység megvalósítási határideje 
 

Megrendeléstől számított 2 hét  
 

III. A szerződés meghatározása:  
 

Megrendelés visszaigazolással, amely igazodik az EU és a hazai jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseihez, és figyelembe veszi az európai uniós támogatással megvalósuló projektek eljárási és 
pénzügyi feltételeit. 
 

IV. Teljesítés módja: 
 

Az E-bike-ok átadás-átvétele a megrendelő telephelyén Dunaszigeten. A megrendelő általi teljesítés 
elfogadása:  

- Átadás-átvétel 
- Dokumentumok átadása (garancia levél) 
- Teljesítési igazolás 
- Fotó dokumentáció (átadás átvételkor) 

 

V. Fizetési feltételek: 
• Ajánlattevő egy számla kiállítására a teljesítésigazolást követően jogosult. 



 

 

• A számla kifizetése Forint átutalással történik.  

• A teljesítés során előlegfizetésre nincs lehetőség. 
 

VI. Az ajánlatok benyújtásának módja: 
 

Az ajánlatok benyújtása elektronikusan is lehetséges, a zoli@pisztrangkor.hu  e-mail címre, az e-
mail tárgyában „Ajánlat E-bike beszerzése” megjelöléssel, amennyiben az ajánlatadó személyesen 
vagy postai úton kívánja ajánlatát benyújtani, úgy a cégünk telephelyére benyújtott 1 eredeti, 
cégszerűen aláírt ajánlat fogadható el, zárt borítékban, a 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 7. 
címen vagy személyesen 2022. január 14-én 10.00-14.00 óra között Budapesten, az Ecseri út 3. 
ELTE BGGYK portáján. A borítékon kérjük feltüntetni az „Ajánlat 15 db E-bike beszerzése” szöveget. 
Csak cégszerűen aláírt és szkennelt ajánlatok fogadhatók el, amelyeknek tartalmaznia kell 
mellékletben szereplő Ajánlati Űrlapot, a Függetlenségi és Alvállalkozói nyilatkozatokat.  

 
VII. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 
 
Az ajánlatokat a fenti címre (elektronikusan, személyesen vagy postán) legkésőbb 2022. január 14-
én 16:00 óráig kell benyújtani. A postai úton történő benyújtásnál gondoskodni kell arról, hogy a 
jelölt dátumig az ajánlat beérkezzen. 

 
VIII. Az ajánlatok elbírálásának módja és ideje: 
 
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb ajánlati ár. 
Az ajánlatban az ajánlati árat nettó + ÁFA = bruttó árban kell megadni, az ajánlati felhívás 1. sz. 
mellékletében szereplő Ajánlati űrlap kitöltésével. 
Az ajánlatokkal kapcsolatban a döntés a beérkezett dokumentumok alapján történik. 
Az ajánlatokat az ajánlatkérő a beérkezést követően 3 munkanapon belül elbírálja. 

 
IX. Az eredményről szóló tájékoztatás megküldésének módja és ideje: 
Az ajánlatkérő a döntésről készült összegzést e-mailben küldi meg az ajánlattevők részére.  

 
X. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2022. január 18. 

 
XI. Ajánlatkérő adatai: 

 
Megnevezés: Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület  
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 7. 
Tel: +36203562068 
E-mail: zoli@pisztrangkor.hu 
Képviseli: Fűzfa Zoltán elnök  

 
XII. Mellékletek: 
1. melléklet: Ajánlati Űrlap 
2. melléklet: Függetlenségi nyilatkozat 
3. melléklet: Alvállalkozói nyilatkozat 

 
 
         Mosonmagyaróvár, 2022. január 10.    Fűzfa Zoltán s.k. 
                    Pisztráng Kör Egyesület Elnöke 
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1. sz. melléklet 
AJÁNLATI ŰRLAP 

Pisztráng Kör (telephelyhely: 9200 Mosonmagyaróvár Határőr u. 7.) részére az INTERREG VA Szlovákia 

– Magyarország Együttműködési Program, ESD Duna/Dunaj” megnevezésű, SKHU/1902/4.1/025 

számú projektben 15 db E-bike beszerzési eljáráshoz.  

 

Az ajánlattevő megnevezése:  

 

székhelye:  

adószáma:  

telefonszáma:   

e-mail címe:   

hivatalos képviselő neve:   

 

Az ajánlatkérésben leírtak alapján az alábbi árajánlatot adom: 

 női/ 

férfi 

méret Az E-bike márkája / tipusa nettó ár 

Ft/db 

áfa 

Ft/db 

bruttó  

Ft/db 

1.  Női S     

2.  Női S     

3.  Női S     

4. Női S     

5. Női M     

6. Női M     

7. Női M     

8. Női M     

9. Női M     

10. Férfi M     

11. Férfi M     

12. Férfi M     

13. Férfi L     

14. Férfi L     

15. Férfi XL     

Mindösszesen:    

Ajánlat érvényessége: 45 nap 

Kelt: ………………………………………………. 

        ………………………………………………… 

         cégszerű aláírás  Ph. 



 

 

2. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

ajánlattevőktől és ajánlatkérőtől való függetlenségről 

 

 

Alulírott (név)………………………………… mint a (cégnév)…………………………………………. 

(székhely:………………………………………………., adószám:……………………………………………………………..) 

ajánlattevő hivatalos képviselője az INTERREG VA Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program, 

ESD Duna/Dunaj megnevezésű, SKHU/1902/4.1/025 számú projektben 15 db E-bike beszerzése 

tárgyában indított eljárásban „a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről” szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Rend.) 5. számú mellékletének 2.3.2.5. pontjában maghatározott - az ajánlattevőktől 

és a kedvezményezettől való függetlenség - követelmény igazolására az alábbi nyilatkozatot teszem:  

 

Kijelentem, hogy az alábbi, a Rend. 5. számú mellékletének 2.3.2.5. b) pontjában meghatározott 

rendelkezések egyike sem vonatkozik rám.  

  

„Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy 

tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, 

képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, 

tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat 

gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy 

felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, 

a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, 

vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független 

továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő 

vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.” 

 

Kelt: ………………………………………………………………… 

 

        ………………………………………………… 

         cégszerű aláírás 

 

          Ph. 

  



 

 

3. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 

alvállalkozói nyilatkozat 

 

Alulírott (név)………………………………… mint a (cégnév)…………………………………………. 

(székhely:………………………………………………., adószám:……………………………………………………………..) 

hivatalos képviselője nyilatkozom arról, hogy az az INTERREG VA Szlovákia – Magyarország 

Együttműködési Program, ESD Duna/Dunaj” megnevezésű, SKHU/1902/4.1/025 számú projektben 15 

db E-bike beszerzése tárgyában indított eljárásban tárgyú ajánlatunkhoz kapcsolódóan alvállalkozó 

bevonását tervezem / nem tervezem.  

 

Amennyiben alvállalkozó bevonására kerül sor, az várhatóan az alábbi tevékenységeket érinti: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kelt: ………………………………………………………..  

…………….……………………………….. 

cégszerű aláírás 

Ph. 

 

 

 

 


