
3. számú melléklet 
A Duna Bizottság közbeszerzési szabályai 

 
A közbeszerzési eljárásban szereplő szolgáltatás leírása 

 
 
A Duna Bizottság számára új szolgálati autó beszerzése (új, ill “bemutatóautó”) 
 
Mennyiség: -1 db- 
 
A balesetet szenvedett, jelenlegi, minivan típusú benzines, 96 kW teljesítményű szolgálati jármű 
utódjaként egy kompakt osztályú, városi és rövidebb utazásokra való használatra szolgáló 
személygépkocsi beszerzésére van szükség, amely 4-5 személy számára megfelelő helyet és 
utazási komfortot biztosít. Mivel jelen esetben a balesetet szenvedett jármű kiváltására kerül sor, 
a költségek nem haladhatják meg a fenti jármű maradványértékét és biztosító által megtérített 
biztosítási díj összegét: nettó 5.373.000,- forintot. 

A járművet a városi közlekedésen kívül a Magyarországgal szomszédos országokba irányuló 
rövidebb szolgálati utakra is használni kívánjuk. Ebből következően a gépkocsinak ennek 
megfelelő kialakítással, nagyfokú megbízhatósággal kell rendelkezne. 

A jármű üzemeltetése a lehető legalacsonyabb működési költségek mellett kell, hogy 
megvalósítható legyen. 

A jelenlegi magas belvárosi szállópor-terhelés miatt benzin vagy hibrid (benzin-elektromos) 
meghajtású jármű beszerzését irányozzuk elő, az alábbi specifikációnak megfelelően: 

 

Járműosztály Kompakt Indoklás / megjegyzések 
a jármű típusa 5 ajtós, kombi vagy microvan: 

VW Golf kategória 
legyen elegendő rakodási hely 
kisebb szállításokhoz (460-
470 l) valamint 4-5 fő számára 

üzemanyag fajtája benzin vagy hibrid (benzin-
elektromos) 

Szállópor-kibocsátási 
aggályok, rossz tapasztalatok 
a dízel autók karbantartásával 
/szerelési igényével 
kapcsolatban 

károsanyag-besorolási osztály legalább EURO 6 egyre nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy az 
alacsonyabb EURO 
besorolású járművekkel nem 
lehet behajtani a belvárosokba 

hajtómű manuális, vagy modern 
automataváltós 

A manuális váltós járművek 
ára alacsonyabb 

teljesítmény legalább 75, legfeljebb 81 kW középkategória 



felszereltség klímaberendezés, rádió, Smart 
Link funkció navigációs 
rendszereket működtető mobil 
eszközök számára 

új autó vásárlásánál a legtöbb 
esetben alapfelszereltség, 
Smart Link a navigációs 
rendszereket működtető mobil 
eszközök csatlakoztatásához 
fontos 

biztonsági felszereltség vezetéstámogató rendszerek, 
ESC (Electronic Stability 
Control), ABS, EBV, MSR, 
ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, 
ESBS, MKB, TSA, XDS+ 
kihangosító 

balesetmegelőzés, telefonos 
elérhetőség biztosítása 

garanciális idő legalább 3 év esetleges hosszabbítási 
lehetőség 

visszavételi lehetőség / ár lehetőség szerint magas előnyben részesítjük a 
csomagárat 

szerviz esetleges kedvezményes 
munkadíj 

 

maradványérték lehetőség szerint magas maradványérték beszámítása 
szállítás 2020 december/2021 január  

 


