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BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Fontos figyelmeztetés !
Az ajánlatkérőnek az ajánlati dokumentáció kiadásával az a célja, hogy az ajánlattevők előtt
egyértelműek legyenek az érvényes ajánlattétel követelményei. Az ajánlatkérőnek az a kérése,
hogy az ajánlattevők az ajánlati dokumentációt figyelmesen tanulmányozzák és írásbeli
ajánlatukat az ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el.
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései
szerint:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint
arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára
vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5)
bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. [Kbt. 70. § (2)
bekezdés].
2. Az ajánlattevőnek a kizáró okokkal kapcsolatban a 63. § és a 63/A. § (1) bekezdése szerint
kell eljárnia. Az ajánlattevő továbbá köteles igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát és az erre
vonatkozó igazolásokat az ajánlatban kell megadnia [Kbt. 70. § (3) bekezdés].
3. Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más
ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő – a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá
más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési
eljárásban az adott személy, szervezet nem jelenhet meg több ajánlattevő (közös
ajánlattevő) ajánlatában egyidejűleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóként és erőforrást nyújtó szervezetként. [Kbt.
70. § (4) bekezdés].
4. Az ajánlatban meg kell jelölni [Kbt. 71. § (1) bekezdés]
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz
igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek
azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek,
továbbá
c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet.
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5. Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vehet igénybe olyan alvállalkozót, aki,
illetőleg amely a Kbt. 60. §, illetőleg a Kbt. 61. § szerint a kizáró okok hatálya alá esik. A
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók tekintetében a kizáró okokkal kapcsolatban a 63. § és a 63/A. § (4)
bekezdése szerint akkor kell eljárni, ha az ajánlattevőnek az (1) bekezdés b) pontja szerint
meg kell jelölnie az ilyen alvállalkozókat. Egyébként, illetőleg a közbeszerzés értékének
tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében
az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 71. § (3) bekezdés].
6. Az ajánlattevő által a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozók szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági,
valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságára vonatkozó igazolásokat is az
ajánlatban kell megadni [Kbt. 71. § (4) bekezdés].
7. Az ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt
üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.
Az ajánlattevő azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének,
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a
továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján
értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással
olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a
közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik [Kbt. 73. §].
8. Az ajánlat érvénytelen [Kbt. 88. § (1) bekezdés], ha
a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották
be;
b) az ajánlattevő a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta
rendelkezésre [a jelen eljárásban nem releváns!];
c) az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi
követelményeknek (10. §);
d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták;
e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe
vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek;
f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek;
g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. § (5) bekezdése];
h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan
kötelezettségvállalást tartalmaz [87. § (3) bekezdése];
i) az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az
eredményhirdetést követő nyolc napon belül nem igazolta, hogy nem tartozik a Kbt. 60. §
(1) bekezdése, illetőleg - ha azt az ajánlatkérő előírta - a Kbt. 61. § (1) és (2) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett.
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9. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki (illetőleg akinek
alvállalkozója)
a) a kizáró okok (Kbt. 60-61. §) ellenére nyújtotta be ajánlatát;
b) részéről a kizáró ok (Kbt. 60-62. §) az eljárás során következett be.
10. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból az ajánlattevőt, ha a számára erőforrás
nyújtását ígérő szervezet
a) a kizáró okok (60-62. §) hatálya alá esik;
b) részéről a kizáró ok (60-62. §) az eljárás során következett be.
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A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
1. A Dokumentációban és az eljárás során előforduló egyes kifejezések értelmezése
1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési
eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a Megrendelővel.
1.2. Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény.
1.3. Ajánlattevő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetőleg amely
az eljárásban ajánlatot nyújt be. Ajánlattevőnek minősül a külföldi székhelyű
vállalkozás magyarországi fióktelepe is.
1.4. Alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan
közvetlenül vesz részt.
1.5. Erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely nem minősül
alvállalkozónak és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben
erőforrást biztosít.
1.6. Erőforrás: nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a)-c) pontja, a
67. § (1) bekezdésének a), d)-f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3)
bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll
fenn.
1.7. Ajánlati dokumentáció: Az ajánlattétel általános és különös tartalmi, illetve formai
követelményeit tartalmazó jelen dokumentum, amelyet az Ajánlatkérő bocsát az
ajánlattevők rendelkezésére és amelynek megvásárlása az érvényes ajánlat
benyújtásának feltétele.
1.8. Ajánlati felhívás: a jelen közbeszerzési eljárás megkezdésére közzétett hirdetmény.
1.9. Üzleti titok: a Ptk. 81. §-ának (2)-(3) bekezdésében így meghatározott fogalom.
1.10. A választott eljárás: A Kbt. IV. Fejezete szerinti, általános, nyílt közbeszerzési eljárás
2. Az Ajánlatkérő
Északdunántúli Vízmű Zrt.
2800 Tatabánya, Sárberek 100.
Kapcsolattartó: Ragány Istvánné adminisztrátor és Gruberné Trattner Angéla gépjármű
ügyintéző
Telefon: (+36) 34/311-766
Telefax: (+36) 34/311-595
E-mail: ragany.istvanne@edvrt.hu, gta@edvrt.hu
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Hivatalos közbeszerzési tanácsadó:
Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda
Kapcsolattartó: Dr. Kardkovács Kolos
Telefon: +361-465-0223
Telefax: +361-799-9909
E-mail: iroda@jogiszakerto.hu
3. A beszerzés tárgya és mennyisége
Tárgy:
Üzemanyagkártyás üzemanyag-vásárlás és kapcsolódó szolgáltatások igénybe vétele az
ÉDV Zrt. szolgálati gépjárművei részére adásvételi szerződés keretében.
Az üzemanyagkártyával fizethető igényelt szolgáltatások:
-

benzin és dízel üzemanyag vásárlása a gépjármű üzemanyag tartályába és bármely
alkalmas edényzetbe (munkagépek részére hordóba)

Az üzemanyagkártya ajánlatkérő által igényelt főbb jellemzői:
-

rendszám szerinti jogosultság + PIN kód (egyedi és csoportos PIN-kód egyaránt
lehetséges)
elektronikus és az elektronikus rendszer meghibásodása esetén kézi elfogadás is
lehetséges
elveszett kártya letiltása a nap 24 órájában, letiltás max. 1 órán belül
hitelkeret és biztosíték vagy más fedezeti garancia előírása nem lehetséges
folyószámla egyenleg internetes alapú online rendszerű nyomonkövetése az
ajánlatkérő által

Azok a részek (részajánlati körök), amelyekre részajánlat tehető:
„01” rész – Kisbéri és Oroszlányi Vízmű Üzem
„02” rész – Tatai, Tatabányai, Esztergomi, Dorogi Vízmű Üzem, Tatabánya
Irányítóközpont, Víztermelő Bányaüzem
Mennyiség:
„01” rész – Kisbéri és Oroszlányi Vízmű Üzem
- benzin 2.000 liter + 10 %
- gázolaj 50.000 liter + 10 %
„02” rész – Tatai, Tatabányai, Esztergomi, Dorogi Vízmű Üzem, Tatabánya
Irányítóközpont, Víztermelő Bányaüzem, Budakeszi Üzemegység
- benzin 20.000 liter + 5 %
- gázolaj 230.000 liter + 5 %
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Térség
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Fax: (+36) 34/311-595

Benzin / liter Gázolaj/ liter

Tatabánya-Tata
Budakeszi
Esztergom-Dorog
Összesen

17 000

125 000

0

3 000

3 000

102 000

20 000

230 000

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatkérő gépjárműveinek száma és
ezáltal a felhasználásra kerülő üzemanyag a szerződés időtartama alatt változhat.
4. A teljesítés helye és a szerződés időtartama
4.1. A teljesítés helye: az ÉDV Zrt. működési területe és a nyertes ajánlattevő által
biztosított belföldi elfogadó hálózat
4.2. Az ajánlatkérő a szerződést határozott időtartamra, a szerződéskötés időpontjától
számított 24 hónapra köti meg.
5. Az Ajánlatkérő nyilatkozata pénzügyi fedezetre és a fizetési feltételek
Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet – a
közbeszerzés becsült értékének erejéig – a teljesítés időpontjában rendelkezésre fog állni.
Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés esetén, az ellenérték kifizetését havonként két
alkalommal, számla ellenében, annak kézhezvételétől számított legkésőbb 15 naptári
napon belül teljesíti. Az igazolt és ellenőrzött számlák átutalással kerülnek kiegyenlítésre.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés forintban történik. Az Ajánlatkérő előleget
nem fizet. Az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a jelzett ütemezés szerint, havonként két
alkalommal, részletekben fizeti meg.
Egyéb irányadó jogszabályok:
a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
b) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
6. Az ajánlat és a szerződés nyilvánossága
6.1. Az ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.
Az ajánlattevő azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének,
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a
továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján
értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással
olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a
közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik [Kbt. 73. §].
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6.2. Az eredményhirdetéskor és azt követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan
adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a Kbt. 73. §-ának (2)
bekezdése körébe tartozik, illetőleg amelyet az ajánlat elbírálása során - döntése
meghozatalával összefüggésben - az Ajánlatkérő figyelembe vett.
6.3. Az ajánlattevőnek az ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy elfogadja az
Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ellenőrzési jogosultságát,
illetve – a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló rendelkezések értelmében –
a megkötendő szerződés lényeges tartalmára vonatkozóan a tájékoztatást üzleti titokra
hivatkozással nem tagadja meg és e követelményeket a szerződés teljesítésébe bevonni
kívánt valamennyi alvállalkozóval szemben is érvényesíti. Az ajánlattevőnek tudomásul
kell vennie, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §ának (9) bekezdésében foglaltak alapján az ÁSZ vizsgálhatja az államháztartás
alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát
érintő szerződéseket a megbízónál, a megbízó nevében vagy képviseletében eljáró
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik,
illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében
közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. Az ajánlattevőnek tudomásul kell
vennie, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. §-ának (4)
bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve
üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből
nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési
pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges
tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címen nem tagadható meg.
6.4. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárások
nyilvánosságára vonatkozó rendelkezésekkel összhangban köteles az alábbi adatokat,
információkat, hirdetményeket öt munkanapon belül honlapján közzétenni:
a) a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt;
b) az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményt;
c) a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt;
d) a közbeszerzési szerződéseket;
e) a szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt;
f) amennyiben az ajánlatkérő ilyet készített, az előzetes összesített tájékoztatót, illetve
időszakos előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetményt;
g) egyéb hirdetményeket;
h) az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat;
i) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában
ia) a kérelemnek a Kbt-ben meghatározott adatait;
ib) a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatát, a közbeszerzési ügy
befejezését eredményező határozatát és a szerződés megkötését engedélyező végzését;
ic) adott esetben a bíróság határozatát (határozatait);
j) az éves statisztikai összegzést;
k) a teljesítés megtörténtéről, a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerült
problémákról, adott esetben a teljesítés elmaradásának okáról szóló tájékoztatást.
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7. Az ajánlattétel költségei
7.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevőnek
kell viselnie. Az ajánlattevő a dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül
egyéb, így különösen anyagi igényt nem érvényesíthet. A jelen közbeszerzési eljárás
eredményes vagy esetleges eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel
szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
7.2. Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében,
sem részeiben.
8. A dokumentáció használata
8.1. A dokumentáció a szellemi tulajdont védő jogszabályok hatálya alá tartozik. Ennek
megfelelően az Ajánlatkérő nem járul hozzá a dokumentáció másolásához csak akkor, ha
az kizárólag az ajánlattevő cégén belül az ajánlat elkészítéséhez szükséges. Az
alvállalkozók számára a rájuk vonatkozó mértékben készíthető kivonat. Az Ajánlatkérő
nem járul hozzá ahhoz, hogy a dokumentációt akár részeiben, akár egészében másra
használják, mint az ajánlat elkészítése. Az eltérő felhasználás jogellenes. A dokumentáció
másra át nem ruházható.
8.2. A dokumentáció azon részei, amelyeken az Ajánlatkérő ezt kifejezetten feltüntette,
másolhatók és az ajánlattétel során a másolatok értelemszerűen felhasználhatók.
9. Kiegészítő tájékoztatás kérése
9.1. Az ajánlattevőnek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészítenie, amely az
ajánlattételi határidő után semmilyen formában – még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem
– módosítható.
9.2. A Kbt. 56. §-ának (1) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatási igény esetén az
ajánlattevők kérdéseiket kizárólag írásban, az ajánlati felhívásban kapcsolattartási
pontként megjelölt személyhez (szervezethez) címzett levélben vagy fax útján tehetik fel.
Az ajánlattevők által feltett kérdések és az azokra adott ajánlatkérői válaszok az ajánlatok
benyújtásának helyén, az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon 9 órától 14 óráig
hozzáférhetők és megismerhetők azzal, hogy az ismert ajánlattevők számára a kérdéseket
és az arra adott válaszokat az ajánlatkérő a Kbt-ben előírt határidőig írásban közvetlenül is
megküldi.
9.3. Az ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések
határidőben megérkezzenek az ajánlatkérőhöz. Az ajánlattevőnek az írásbeli kérdésen fel
kell tüntetni az eljárás azonosítóját [az EU Hivatalos Lapja (TED-adatbank) szerinti
hirdetmény számot], valamint a levelezési címet és azt a telefax számot, amelyre a választ
kéri. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon meg,
amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az
ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben
az arra jogosulthoz kerüljön.
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9.4. A kiegészítő tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban foglaltak módosítását.
10. Az ajánlat benyújtásának címe és határideje
10.1. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2010. június 4. napja 9.00 óra. Az ajánlatok
benyújtásának címe: ÉDV Zrt. (2800 Tatabánya, Sárberek 100., II. emelet 234. szoba)
10.2. Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti idejében benyújtottnak, ha az határidőben
beérkezett a 10.1. pontban megjelölt címre. Személyes benyújtás esetén késve, vagy
határidőn túl postán, illetve futárral érkező ajánlatokat az Ajánlatkérő ugyan felbontja (az
ajánlattevő nevét és székhelyét jegyzőkönyvezi), azonban az ajánlatot érdemi vizsgálat
nélkül érvényteleníti. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a késve benyújtott
vagy a határidőn túl beérkező ajánlat a közbeszerzési eljárás dokumentumának minősül,
így annak példányait nem küldi vissza, hanem a törvényben előírt határidőig megőrzi. [Az
Ajánlattevők vegyék figyelembe, hogy az ajánlatok benyújtásának helye portaszolgálattal
biztosított irodaház, ezért a portán való bejutás időt vehet igénybe!]
10.3. Az ajánlatot – a 10.4.-10.9. pontokban előírtakat is figyelembe véve – cégszerűen
aláírva, 4 példányban (1 db eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 3 db másolati
példányban, kötött vagy fűzött formában, az oldalszámozást is tartalmazó
tartalomjegyzékkel ellátva, zárt borítékban vagy dobozban „Ajánlat” és „Csak az
ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” feliratokkal ellátva, az eljárás azonosítóját
[az EU Hivatalos Lapja (TED-adatbank) szerinti hirdetmény számot] feltüntetve kell
benyújtani.
10.4. A benyújtott ajánlat példányainak borítólapján fel kell tünteti a beszerzés tárgyát, az
eljárás azonosítóját [az EU Hivatalos Lapja (TED-adatbank) szerinti hirdetmény számot]
az „ajánlat” kifejezést, az ajánlattevő nevét, címét, valamint az ajánlat „eredeti” és
„másolat” megjelölését. Amennyiben az ajánlat egy példánya több elkülönülő részből áll,
egyértelműen jelölni kell, hogy az eredeti vagy valamely másolati példány része. Ez
esetben a másolati példányokat sorszámmal (1., 2., 3.) kell ellátni.
10.5. Az ajánlatok eredeti és másolati példánya közötti formai vagy tartalmi eltérés esetén
az ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti hitelesnek és ennek alapján értékeli az ajánlatot.
E rendelkezés azonban nem mentesíti az ajánlattevőt, hogy ajánlatát az előírt
példányszámban, illetve tartalmi és formai követelményeknek megfelelően nyújtsa be.
10.6. Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban kell benyújtani. A kért példányszámú
ajánlatot együttesen (egy borítékba, csomagba, dobozba) kell becsomagolni. A
csomagolásnak egyebekben biztosítani kell a következőket:
-

az ajánlat egyes példányai (kötetei) együtt maradjanak,
egyértelműen megállapítható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit
ki nem vettek és/vagy abba semmit be nem tettek,
a csomagolás külső felülete tartalmazza a 10.3. pont szerinti feliratokat és adatokat.

10. oldal, összesen: 41

Északdunántúli Vízmű Zrt.
2800 Tatabánya, Sárberek 100.

Üzemanyagkártyás
üzemanyag-vásárlás
és
kapcsolódó
szolgáltatások igénybe vétele adásvételi szerződés keretében.

 (+36) 34/311-766
Fax: (+36) 34/311-595

10.7. Az ajánlatot állagsérelem nélkül nem bontható módon összefűzve vagy kötve, az
ajánlat minden oldalát folyamatosan, – alszámok beiktatása nélkül – arab számokkal
sorszámozva, egyesével növekvő számsorrendben, gépelt vagy nyomtatott formában (az
oldalszámozás kivételével, mely tekintetben elfogadott a kézzel írt számozás), utólagos
javítások és beszúrások nélkül, egy eredeti + három másolati példányban kell elkészíteni
és benyújtani. Az ajánlatok állagsérelem nélküli megbonthatatlansága különösen az alábbi
módszerrel biztosítható:
-

az ajánlat (ajánlati kötet) minden lapját ki kell lyukasztani, azon fonalat kell
átfűzni, a fonal végét az utolsó lap hátoldalán egyszer ragasztható címkével le kell
ragasztani és a címkét cégszerűen vagy meghatalmazással igazolt képviselő útján
alá kell írni oly módon, hogy az aláírás a papírlapra is átérjen.

10.8. Az ajánlatokat az egységes külső csomagoláson belül a kért példányszám szerinti
mennyiségben, egymástól határozottan elkülönülő iratkötegekben (dossziékban) kell
benyújtani.
10.9. Az ajánlat fedőlapját az oldalszámokat is tartalmazó részletes (valamennyi
benyújtásra kerülő dokumentum felsorolását tartalmazó) tartalomjegyzék kövesse. A
tartalomjegyzéket követő oldal (több részre történő ajánlattétel esetén részajánlati
körönként külön-külön) tartalmazzon felolvasólapot, amelyet a cégjegyzésre jogosult
személy cégszerű aláírásával kell hitelesíteni. A felolvasólapnak (több részre történő
ajánlattétel esetén részajánlati körönként külön-külön) legalább az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:
-

a részajánlati kör száma és a felhívás II.1.5) pontja szerinti megnevezése
ajánlattevő neve, székhelye, telefon és fax száma;
valamennyi részszempont szerinti számszerűsíthető megajánlás;
az ajánlattevő 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minősítése;
dátum, cégszerű aláírás.

11. Az ajánlati kötöttség időtartama
Az ajánlattevők 90 (kilencven) napig kötve vannak ajánlatukhoz, kivéve, ha az ajánlatkérő
a Kbt. 82. §-ának, 92. §-ának, 92/A. §-ának vagy 99/A. §-ának rendelkezései szerint úgy
nyilatkozik, hogy nem kíván szerződést kötni.
12. Kapcsolattartás
12.1. Az ajánlatkérő követelményként írja elő, hogy az ajánlattevők csak írásban (levélben
vagy faxon), az ajánlati felhívásban kapcsolattartási pontként megjelölt személynek
címezve tegyenek fel kérdéseket, illetve ilyen módon közöljék az eljárással kapcsolatos
észrevételeiket. Minden más módon érkező megkeresés esetén a válaszadás elmaradásáért
az ajánlatkérőt felelősség nem terheli.
12.2. Az ajánlattevők valamennyi, az eljárás során az ajánlatkérőnek benyújtásra vagy
megküldésére kerülő okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás azonosítóját [az
EU Hivatalos Lapja (TED-adatbank) szerinti hirdetmény számot] és az eljárás tárgyának
megnevezését.
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13. A közbeszerzési eljárás nyelve
13.1. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás
nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Az
eljárás során mindennemű levelezés, illetve kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik.
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.
13.2. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem
magyar nyelven került kiállításra, úgy ajánlatkérő előírja az idegen nyelvű dokumentumon
kívül a 24/1986. MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű vagy az ajánlattevő által
cégszerűen hitelesített felelős fordítás csatolását is. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az
olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a
helyességéért az ajánlattevő a felelős.
14. Az ajánlatok bontása
14.1. Az írásbeli ajánlatok bontásának megkezdésére – a Kbt. 80. § (2) bekezdésében
meghatározott személyek jelenlétében – a felhívásban megadott címen, az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjában kerül sor.
14.2. A bontási eljárás során a Kbt. 80. §-ának (3) bekezdése szerinti eljárási
cselekményekre kerül sor, így az írásbeli ajánlatokban szereplő felolvasólapok alapján
ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe, az ajánlattal érintett részajánlati kör száma
és megnevezése, illetve valamennyi részszempont szerinti számszerűsíthető megajánlás.
15. Az ajánlatok értékelése
15.1. Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban meghatározott
feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 57. § (2) bekezdésének b) pontja szerint, az
összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el.
Részszempontok

Súlyszám

1. rendszerhasználati díj vagy kezelési költség (a bruttó forgalom
százalékában)
2. kártyagyártási díj (nettó Ft/kártya)
3. kártyahasználati díj (nettó Ft/hó/kártya)
4. kártyák tiltása, feloldása (nettó Ft/kártya)
5. online szolgáltatás havi díja (nettó Ft/hó)
6. az ajánlatkérőnek (ÉDV Zrt.) az ajánlattal érintett részajánlati
kör szerinti működési területén az elfogadóhely töltőállomások
száma
7. kiemelt elfogadóhely töltőállomások száma

40
20
40
20
80
100
50

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám részszempontonként: 0-100 pont. Az
értékelés módszere az alábbiakban kerül ismertetésre. Az ajánlatkérő a pontszámokat törtek esetén – valamennyi részszempont esetén két tizedesjegyre kerekíti.
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Az értékelés módszere: lineáris arányosítás (aránypár módszer), ahol a legelőnyösebb
ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a
pontskála alsó pontját pedig a legkedvezőtlenebb ajánlat jelenti (az alsó ponthatár) és a
kettő között lineárisan arányos a pontkiosztás az alábbiakban megadott képletekkel.
Alegjobb=Alegkedvezőtlenebb esetén P= Pmax..
Leíró módon és képlettel:
lineáris arányosítás vagy aránypár-számítás: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem
kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a pontskála alsó pontját
pedig a leggyengébb ajánlat jelenti és a kettő között lineáris a pontkiosztás. Ekkor az
aránypár egy tetszőleges vizsgált tartalmi elemre:
P - Pmin
Pmax - Pmin

=

Avizsgált - Alegrosszabb
Alegjobb - Alegrosszabb

azaz
P=

Avizsgált - Alegrosszabb
Alegjobb - Alegrosszabb

(Pmax - Pmin) + Pmin

ahol
P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax:
a pontskála felső határa
Pmin:
a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
1. rendszerhasználati díj vagy kezelési költség (a bruttó forgalom százalékában)
A rendszerhasználati díjnak vagy kezelési költségnek kell tartalmaznia minden az
üzemanyagkártya-rendszer használatával kapcsolatos és az Ajánlatkérő által az
üzemanyag árán és az egyéb bírálati szempontok körében nevesített díjakon felül
fizetendő valamennyi költséget vagy díjat.
A rendszerhasználati díj vagy kezelési költség mértékét a bruttó forgalom százalékában
kell megadni.
2. kártyagyártási díj (nettó Ft/kártya)
A kártyagyártás díját kártyánként, az ajánlati felhívás II.1.5.) pontjában és a jelen
dokumentáció 3. pontjában meghatározott igényelt szolgáltatások figyelembe vételével,
nettó Ft/kártya módon kell megadni.
3. kártyahasználati díj (nettó Ft/hó/kártya)
A kártyahasználat díját nettó Ft/hó/kártya módon kell megadni.
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4. kártyák tiltása, feloldása (nettó Ft/kártya)
A kártyák tiltásának, feloldásának díját nettó Ft/kártya módon kell megadni.
5. online szolgáltatás havi díja (nettó Ft/hó)
Az Ajánlatkérő a folyószámla egyenleg (üzemanyagkártyás vásárlások, kártyák forgalma)
internetes alapú online rendszerű nyomonkövetését igényli, ezért kéri az ezt biztosító
online szolgáltatás díját nettó Ft/hó módon megadni.
6. az ajánlatkérőnek (ÉDV Zrt.) az ajánlattal érintett részajánlati kör szerinti működési
területén az elfogadóhely töltőállomások száma
E bírálati szempont esetén az ajánlattal érintett részajánlati kör szerinti működési területen
található elfogadóhely töltőállomások darabszámát kell megadni. Itt csak olyan
töltőállomások jelölhetők meg, amelyeknél az ajánlati felhívás II.1.5.) pontjában és a jelen
dokumentáció 3. pontjában meghatározott igényelt szolgáltatások igénybe vehetők.
A bírálati szempont ellenőrizhetősége érdekében az ajánlatnak tartalmaznia kell az
elfogadóhelyek (töltőállomások) pontos címének felsorolását.
Az ÉDV Zrt. részajánlati körök szerinti működési területének azonosíthatósága érdekében
a dokumentáció tartalmazza az ajánlatkérő jelenlegi üzemegységeinek pontos
megjelölését (címét).
7. kiemelt elfogadóhely töltőállomások száma
Kiemelt elfogadóhely töltőállomás: az ajánlattevő által meghatározott számú, az
ajánlatkérőnek (ÉDV Zrt.) az ajánlattal érintett részajánlati kör szerinti működési területén
található azon töltőállomás, amelyen az ajánlatkérőt az ajánlattevő által biztosított
üzemanyag kedvezmény illeti meg. Az Ajánlatkérő azon üzemanyag kedvezmény
összegét is kéri megadni, amelyet az ajánlattevő a mindenkori bruttó kiskereskedelmi
árhoz viszonyítva a kiemelt elfogadóhely töltőállomáson az Ajánlatkérő számára
biztosítani tud azzal, hogy a kedvezmény összegét az Ajánlatkérő a szerződés részévé
teszi. Az Ajánlatkérő a kedvezmény összegét bruttó forint/liter módon kéri megadni.
E bírálati szempont esetén az ajánlattal érintett részajánlati kör szerinti működési területen
található kiemelt elfogadóhely töltőállomások darabszámát kell megadni. Itt csak olyan
töltőállomások jelölhetők meg, amelyeknél az ajánlati felhívás II.1.5.) pontjában és a jelen
dokumentáció 3. pontjában meghatározott igényelt szolgáltatások igénybe vehetők és az
Ajánlatkérőt üzemanyag kedvezmény illeti meg.
A bírálati szempont ellenőrizhetősége érdekében az ajánlatnak tartalmaznia kell az
kiemelt elfogadóhely töltőállomások pontos címének felsorolását.
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Egyéb információk:
Az ajánlatban a bírálati részszempontok szerinti minden ár információt felhívás IV.2.1.)
pontjában megadott módon kell megadni. A nettó árak (díjak) esetén az árhoz (díjhoz)
kapcsoló ÁFA %-ának mértékét is fel kell tüntetni. Az ÁFA %-ának megadásakor az
ajánlattételi határidőben hatályos ÁFA törvény szerinti rendelkezéseket kell figyelembe
venni és alkalmazni. Ugyanakkor a teljesítés során a számlázására, pénzügyi teljesítésére a
teljesítés időpontjában hatályos ÁFA szabályok és ÁFA % alapján kerülhet sor.
Ajánlat csak forintban (HUF) tehető és ez a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetés
valutaneme is.
Az ajánlatban megadott árak (díjak) a szerződés időtartama alatt nem emelhetők, azonban
a nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérő számára a szerződés időtartama alatt akár eseti
jelleggel, akár rendszeresen az ajánlatában megadott kedvezményeknél (pl. üzemanyag
kedvezmény) nagyobb kedvezményt vagy az Ajánlatkérő számára kedvezőbb szerződési
feltételeket biztosíthat.
Az ajánlattevő semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat
tartalmazó ajánlatot. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden
egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az ajánlatkérő számára.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogyha az ajánlati ár a felolvasólapon és az
ajánlat egyéb helyein eltér egymástól, akkor az ajánlat többváltozatúnak minősül,
amely az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!
15.2. A nyertes ajánlattevő személyének meghatározása
Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatoknak a bírálati részszempontok szerinti tartalmi
elemeit a megadott ponthatárok között és módszerrel értékeli, majd az egyes tartalmi
elemekre adott pontszámokat megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek
összpontszáma a legnagyobb. Ha több ajánlatnak azonos a kiszámított összpontszáma,
akkor az Ajánlatkérő elsősorban a Kbt. 90. §-ának (2) bekezdése szerint, amennyiben az
összességében legelőnyösebb ajánlat így sem állapítható meg, akkor a Kbt. 90. §-ának (3)(4) bekezdései szerint jár el.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az összességében legelőnyösebb érvényes
ajánlatot teszi azzal, hogy a Kbt. 91. § (2) bekezdése szerinti körülmények bekövetkezése
esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést.
16. Az eredményhirdetés helye és időpontja
16.1. Az eredményhirdetés helye: azonos az ajánlatok bontásának helyszínével
16.2. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010. június 10. napja 9.00 óra.
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16.3. Az ajánlatkérő az eredményhirdetésre az ajánlattevőket külön értesítés nélkül ezúton
hívja meg azzal, hogy amennyiben az eredményhirdetés időpontja módosul, arról
valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg írásban értesíti.
16.4. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 20. nap 10.00
óra, ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap délelőtt 10.00 óra
17. Egyéb feltételek
17.1. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a szerinti feltételekkel és
körben biztosítja.
17.2. Az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz
igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek
azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek,
továbbá
c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet.
17.3. Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő (közös ajánlattevők), a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, erőforrást
nyújtó szervezet(ek) tekintetében:
a) magyarországi bejegyzésű cég esetén az ajánlattételi határidő napját megelőző 60
napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói
igazolvány eredeti vagy hiteles másolata,
b) a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a
Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolata, az
ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), jogosultsággal rendelkező személytől, a
cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy hiteles
másolati példánya, illetve
c) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzés esetén az elektronikus úton benyújtott
változásbejegyzési kérelem (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény
kinyomtatott, egyszerű másolata.
17.4. A dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele. A dokumentáció
nem ruházható át, közös ajánlattétel esetén azonban elegendő egy dokumentáció
megvásárlása.
17.5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi
tag által aláírt Konzorciumi Szerződést. A szerződésben a szerződő feleknek ki kell jelölni
a konzorcium vezetőjét, illetve a képviseletében eljáró személyt, valamint a konzorcium
vezetőjét kell feljogosítani a konzorcium nevében az Ajánlatkérővel való
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kapcsolattartásra, továbbá a konzorcium nevében – a szerződés aláírása kivételével – a
jognyilatkozatok megtételére. A szerződésnek tartalmaznia kell a konzorcium vezetőjének
kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a konzorcium vezetését elfogadja. A
Konzorciumi Szerződés egyebekben akkor fogadható el, ha
-

-

-

-

-

tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését,
tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a
képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az
ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé
megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében,
tartalmazza, hogy a képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés konzorciumon belüli
koordinálásért és konzorcium általi végrehajtásáért,
tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges
felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
szerződésszerű teljesítéséért,
tartalmazza, hogy a konzorcium nevében a képviselő jogosult számlát benyújtani az
ajánlatkérőként szerződő fél számára,
a közös ajánlattevők nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére
- a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további
feltételtől vagy időponttól;
- hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági
jóváhagyástól, továbbá
a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba lép.

17.6. Az ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációért befizetett ellenértéket kizárólag Kbt.
54. §-ának (6) bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén fizeti vissza az ajánlattevők
részére. Az ajánlatkérő nem fizet kamatot az ajánlati dokumentáció ellenértékének
befizetése és ezen összeg visszautalása közötti időszakra az ajánlattevők részére.
17.7. Az Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat tételét kizárja.
17.8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát, hogy mely
alkalmassági feltétel tekintetében mely erőforrás szervezetre kíván támaszkodni.
18. Az ajánlatok visszavonása, módosítása
18.1. Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig – a cégjegyzésre
(nyilatkozattételre) jogosult személy által (cégszerűen) aláírt írásos nyilatkozattal –
vonhatja vissza.
18.2. Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig – a
cégjegyzésre (nyilatkozattételre) jogosult személy által (cégszerűen) aláírt írásos
nyilatkozattal – módosíthatja. A módosítás esetében ismételten egységes szerkezetű, a
felhívás és a dokumentáció feltételeit kielégítő ajánlatot kell az ajánlattételi határidőig
benyújtani.
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19. A kifizetésre vonatkozó sajátos feltételek (Art. 36 /A. §)
A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti
nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden
további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések
alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél
a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási
kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított
30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.
Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a
polgári jog szerinti alvállalkozó.
A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a
kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a
szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik.
A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy
megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes
igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a
visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés
időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi
adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és
egyetemleges felelőssége, ha a tájékoztatást, mint alvállalkozó nem kapta meg.
Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt
együttes adóigazolásban köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a
végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. Az állami adóhatóság
az együttes adóigazolásban, a vámhatóság javára feltüntetett köztartozások végrehajtását
is közvetlenül foganatosítja és a beszedett tartozásokat követelésarányosan átadja a
vámhatóságnak. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően
mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő a köztartozást meghaladó
összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság
végrehajtási cselekménye előtt.
Amennyiben a kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések
közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen
felel a kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás
köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették.
A fenti rendelkezéseket a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más
személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell,
azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az
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ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges
felelőssége nem keletkezik.
Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e § hatálya alá
tartozó kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is felhasználható.
Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését
faktorálja (engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak
(engedményesnek), ha a kifizetés előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó
rendelkezésre bocsátja az alvállalkozóra vonatkozó együttes adóigazolást, vagy az
alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező esetben a
kifizetést teljesítő egyetemleges felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll.
20. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke
1. részletes tartalomjegyzék
2. felolvasólap (több részajánlati körre történő ajánlattétel esetén külön-külön)
3. a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatok és igazolások a felhívás
III.2.1.) pontjában és a Kbt. 63-63/A. §-aival, illetve a Közbeszerzések Tanácsa Kbt.
64. § (1) bekezdése szerinti útmutatójával [KÉ. 2009. évi 111. szám, 2009.09.23.]
összhangban;
4. a felhívás III.2.2.) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolások:
- forgalmi nyilatkozat(ok)
5. a felhívás III.2.3.) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmények megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolások:
- referenciák ismertetése a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja illetőleg a Kbt. 68. § (1)
bekezdése szerint
- az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra kijelölt dedikált területi vagy
ügyfélszolgálati képviselő megnevezése, telefon száma és e-mail címe, szakmai
önéletrajza
- műszaki-technikai felszereltség leírása, ennek részeként ennek részeként az
ajánlatkérővel való kapcsolattartáshoz szükséges, munkanapokon 8 órától 16 óráig
folyamatosan elérhető telefon és fax kapcsolási szám és e-mail cím megadása,
illetve az online szolgáltatás webes elérhetőségi címének megadása
6. minősített ajánlattevő esetén a Közbeszerzések Tanácsa jegyzék szerinti igazolása (a
minősítéssel érintett körben);
7. az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata;
8. az ajánlattevő Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti személyekre (szervezetekre), illetve a
közbeszerzés vonatkozó részeire vonatkozó nyilatkozata;
9. az ajánlattevő Kbt. 71. § (3) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata;
10. az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó és az erőforrás szervezet tekintetében magyarországi bejegyzésű
cég esetén az ajánlattételi határidő napját megelőző 60 napnál nem régebbi
cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány eredeti vagy
hiteles másolata;
11. az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó és az erőforrás szervezet tekintetében a cégaláírási nyilatkozat
(közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti,
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ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolata, az ajánlatot aláíró (vagy
arra meghatalmazást adó), jogosultsággal rendelkező személytől, a cégkivonatban nem
szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példánya;
12. az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó és az erőforrás szervezet tekintetében folyamatban lévő
cégbírósági változásbejegyzés esetén az elektronikus úton benyújtott
változásbejegyzési kérelem (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény
kinyomtatott, egyszerű másolata;
13. nem magyar nyelvű dokumentumok hiteles vagy felelős magyar fordítása;
14. az ajánlati dokumentáció 6.1. (ha van ilyen) és 6.3. pontja szerinti kifejezett
ajánlattevői nyilatkozat;
15. közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag által aláírt Konzorciumi
Szerződés a dokumentáció 17.5. pontjában foglalt tartalommal
16. ajánlattevői nyilatkozat, hogy az ajánlattevő mely alkalmassági feltétel tekintetében
mely erőforrás szervezetre kíván támaszkodni
17. az elfogadóhelyek (töltőállomások) pontos címének felsorolása
18. ha az ajánlattevő szükségesnek tartja, általános szerződési feltételek és üzletszabályzat
feltéve, hogy azok nem ellentétesek a felhívás és a dokumentáció feltételeivel, illetve a
hatályos jogszabályi előírásokkal
19. a kiemelt töltőállomásokon biztosított üzemanyag kedvezmény megadása a
dokumentáció 15.1. pontja szerint
20. az ajánlat szakmai tartalmára vonatkozó részletes ismertető a dokumentáció 22.
pontjában foglalt tartalommal
21. nyilatkozatminták
21. Azon csatolandó dokumentumok, amelyek a Kbt. 4. § 9/A. pontja szerinti
körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek:
A jelen dokumentáció 20. pontjában található valamennyi nyilatkozat, igazolás, egyéb
dokumentum.
22. Műszaki (szakmai) leírás – az ajánlat szakmai tartalma:
Az ajánlat tartalmazzon részletes ismertetőt az Ajánlatkérő számára, amely térjen ki
különösen az alábbi témakörökre:










az ajánlat szerinti kártya típusa és/vagy kategóriája
belföldi hálózat legfontosabb jellemzői
üzemanyagkártya jellemzői (jogosultságok, limitek, kártyaadatok, elfogadás, letiltás,
feloldás, biztonság, stb.)
a kártyához kapcsolódó ingyenes szolgáltatások felsorolása
kártyarendelés menete, kártyagyártási idő az írásbeli megrendelés leadásától számítva
kártyák átvétele, cseréje
kártyaletiltás menete
számlázás menete, számla felépítése, mellékletei
kapcsolattartás, online elérhetőség
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Az ajánlatkérő – amennyiben azt az ajánlat tartalmazza – nem zárja ki az általános
szerződési feltételek és az üzletszabályzat alkalmazását, illetve a szerződéskötést követő, a
jogszabályoknak megfelelő módon történő módosítását, feltéve, hogy azok nem
ellentétesek a felhívás és a dokumentáció feltételeivel, illetve a hatályos jogszabályi
előírásokkal.
Működési területek:
„01” rész – Kisbéri és Oroszlányi Vízmű Üzem
Kisbéri Vízmű Üzem (2870 Kisbér, Vásártér)
Oroszlányi Vízmű Üzem (2840 Oroszlány, Táncsics M. u. 103.)
„02” rész – Tatai, Tatabányai, Esztergomi, Dorogi Vízmű Üzem, Tatabánya
Irányítóközpont, Víztermelő Bányaüzem
Tatai Vízmű Üzem (2890 Tata, Dobroszláv u. 6.)
Tatabányai Vízmű Üzem (2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 3.)
Esztergomi Vízmű Üzem (2500 Esztergom, Táti u. 26.)
Dorogi Vízmű Üzem (2510 Dorog, Esztergomi u. 42.)
Tatabánya Irányítóközpont (2800 Tatabánya, Sárberek 100.)
Víztermelő Bányaüzem (2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 3.)
Felhasznált üzemanyag mennyiség területenként, üzemanyag típusonként 2009. év
(kizárólag tájékoztatásul)
Terület

Felhasznált gázolaj

Felhasznált benzin

liter

liter

Tatabánya

86 797,93

15 925,79

Tata

19 949,64

1 911,85

Bicske

10 317,95

Budajenő

2 165,00

Esztergom

37 373,88

Dorog

46 523,26

Oroszlány

16 029,18

Kisbér

28 575,04

1 139,03

1 584,39
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FELOLVASÓLAP
„…” számú részajánlati kör
részajánlati kör felhívás II.1.5) pontja szerinti megnevezése: ………………………………
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
Telefon:
Fax:
(Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevő feltüntetése szükséges!)
Részszempontok

ajánlat

1. rendszerhasználati díj vagy kezelési költség (a bruttó forgalom
százalékában)
2. kártyagyártási díj (nettó Ft/kártya)
3. kártyahasználati díj (nettó Ft/hó/kártya)
4. kártyák tiltása, feloldása (nettó Ft/kártya)
5. online szolgáltatás havi díja (nettó Ft/hó)
6. az ajánlatkérőnek (ÉDV Zrt.) az ajánlattal érintett részajánlati
kör szerinti működési területén az elfogadóhely töltőállomások
száma
7. kiemelt elfogadóhely töltőállomások száma

…%
nettó … Ft/kártya
nettó … Ft/hó/kártya
nettó … Ft/kártya
nettó … Ft/hó
… db
… db

Az Ajánlattevő 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minősítése (Közös ajánlattevők esetén
valamennyi ajánlattevő feltüntetése szükséges!)

dátum, cégszerű aláírás.
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AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
„az üzemanyagkártyás üzemanyag-vásárlás és kapcsolódó szolgáltatások igénybe vétele
adásvételi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott ………………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………
az alábbi
nyilatkozatot tesszük
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük,
hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a szerződés tárgya
szerinti árukat és kapcsolódó szolgáltatásokat az ajánlatban meghatározott
ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük.
„01” Rész: < a részajánlati kör felhívás II.1.5) pontja szerinti megnevezése >
„02” Rész: < a részajánlati kör felhívás II.1.5) pontja szerinti megnevezése >
2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az
ajánlati felhívással és a dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az
ajánlatunk érvénytelen.
3. Elfogadjuk a dokumentációban lévő szerződés-tervezetet a szerződéskötés alapjául.
4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítanak
bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlati
dokumentációban és az ajánlatunkban részletezettek szerint.
5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közös ajánlatot tevők személye
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, a közös ajánlattevők egyetemlegesen
felelősek az ajánlatkérő felé mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként
megkötött szerződés teljesítése során.
6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk,
kötelesek vagyunk a szerződés tárgya szerinti szállításokat és kapcsolódó szolgáltatásokat
teljesíteni.
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7. Kifejezetten nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzés
alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben
kötelezettségként vállaljuk a Kbt 305. § (1)-(3) bekezdése és a Kbt. 306/A. § (1) és (5)
bekezdése szerinti előírások érvényesítését.
8. Nyilatkozunk, hogy a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszünk
igénybe:
[Ajánlattevő tölti ki!]
9. Nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni és a
közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók
közreműködnek:
[Ajánlattevő tölti ki!]
10. A szerződés teljesítése során más szervezet erőforrásaira támaszkodunk/nem
támaszkodunk. Az erőforrás szervezet és az igénybe vett erőforrás megnevezése:
[Ajánlattevő tölti ki!]
Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos
tartalommal köteles aláírni.
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NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. § (1) bekezdés a)-h)
pontjaiban meghatározott kizáró okok tekintetében
(Az ajánlattevők teszik cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában!)

Alulírott ……………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: …………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük :
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely
szerint nem lehet ajánlattevő, aki:
Kbt. 60. § (1) bekezdés:
a)

végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás
folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló eljárás
van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b)

tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c)

gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.
§-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében
korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más
bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d)

közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás
ideje alatt;

e)

egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére
halasztást kapott;

f)

korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis
adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat
szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g)

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-a (5) bekezdésének a)
pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és
végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és
munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h)

a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve
pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt
követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem
mentesült.
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Kijelentjük továbbá, hogy a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a fent részletezett Kbt.
60. § (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban meghatározott kizáró okok.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. § (1) bekezdésének a)-h)
pontjaiban meghatározott kizáró okok
(A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók teszik cégszerűen
aláírt nyilatkozat formájában!)

Alulírott ……………….. társaság (alvállalkozó), melyet képvisel: …………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt-ben foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, aki:
Kbt. 60. § (1) bekezdés:
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban
van, illetőleg ha az alvállalkozó személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy
aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem
mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja
alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az alvállalkozó
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f)

korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában
meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási,
illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről
szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az
európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy
személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény
elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült.
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)
66. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében
(Az ajánlattevő, (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó közösen teszik meg)

Alulírott ………………..………., képviseli:…………………) ajánlattevő az ajánlati
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és
műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak
megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)
ajánlattevő, a közös ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)1
közbeszerzés tárgya szerinti forgalma (nettó árbevétele) a „…” számú részajánlati
körben az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó kettő pénzügyileg lezárt évben:
[Ajánlattevő (közös ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó alvállalkozó
tölti ki, több részajánlati körre történő ajánlattétel esetén részajánlati körönként különkülön!]
az ajánlati felhívás feladását
megelőző utolsó előtti pénzügyileg
lezárt évben

az ajánlati felhívás feladását
megelőző utolsó pénzügyileg
lezárt évben

közbeszerzés
tárgya szerinti
forgalom

Kelt:

……………………..
cégszerű aláírás

1

A nem kívánt rész törlendő!
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NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)
67. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében
[Ajánlattevő tölti ki, több részajánlati körre történő ajánlattétel esetén részajánlati körönként
külön-külön!]
Alulírott ………………..………., (képviseli:……………….) mint ajánlattevő [közös
ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt külön fel kell tüntetni ],
Alulírott ............................... (képviseli: ....................................) mint a közbeszerzés 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 2
az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában
foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a „…” számú részajánlati körben az
ajánlattételi határidőt megelőző 24 hónapos időszakban befejezett, szerződésszerűen
teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szállításaink az alábbiak voltak,
amelyekre vonatkozóan a Kbt. 22. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti ajánlatkérők esetén a
Kbt. 68. § (1) bekezdésének megfelelően igazolásokat is csatolunk:
A szerződést Az ellenszolgáltatás
kötő másik
összege
fél

Teljesítés ideje
(időtartama),
helye

A szállított üzemanyagtípus
megnevezése, mennyisége, a
szerződéssel érintett
gépjárműflottába tartozó
gépjárművek száma
[Az ajánlattevő tekintetében [közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő tekintetében
külön-külön ebben a táblázatban kell az adatokat megadni]
[A közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
tekintetében [több ilyen alvállalkozó esetén valamennyi ilyen alvállalkozó tekintetében
külön-külön ebben a táblázatban kell az adatokat megadni]

Kelt:
……………………..
cégszerű aláírás
ajánlattevő
………………………………
cégszerű aláírás
10%-ot meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó3
Megjegyzés: A referenciákat az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell
ismertetni a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja és Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint.
A nem kívánt rész törlendő! A nyilatkozatot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak külön-külön, önállóan kell megtenni.
3
Több 10%-ot meghaladó alvállalkozó esetén minden ilyen alvállalkozónak cégszerűen alá kell írnia a nyilatkozatot.
2
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NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. § (1) bekezdés a)-h)
pontjaiban meghatározott kizáró okok tekintetében
(Az erőforrást nyújtó szervezetek teszik cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában!)

Alulírott ………….. társaság (erőforrást nyújtó szervezet), melyet képvisel: …………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint
nem lehet erőforrást nyújtó szervezet, aki:
Kbt. 60. § (1) bekezdés:
a)

végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás
folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b)

tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c)

gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól
nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b),
illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt,
illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen
korlátozta;

d)

közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e)

egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f)

korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g)

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-a (5) bekezdésének a)
pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható
közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az
adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett
el

h)

a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás
bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve,
hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65. §-ának (3)-(4) bekezdése
alapján, a Kbt. 4. § 3/D-E. pontjaiban foglaltakra is figyelemmel
(Az erőforrást nyújtó szervezetek teszik külön-külön)

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint a
Kbt. 65.§-ának (3) bekezdése szerinti szervezet
az alábbi nyilatkozatot tesszük :
A [ ] számú közbeszerzési eljárás eredményeként a [ajánlattevő]-vel megkötendő szerződés
teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a
szerződés teljesítésének időtartama alatt:
[az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai
alkalmasság tekintetében az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció szerint].
Nyilatkozunk, hogy az ajánlattevő és szervezetünk között a Polgári Törvénykönyv szerinti
többségi befolyás áll fenn/nem áll fenn4.
Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

4

A nem kívánt rész törlendő, illetve többségi befolyás hiányában közjegyző által hitelesített nyilatkozat és
az ajánlattevő, illetve az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás csatolandó!
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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészt az
Északdunátúli Vízmű Zrt.
Postacím: 2801 Tatabánya Pf.:117
Székhely: 2800 Tatabánya, Sárberek 100.
Cégjegyzékszáma: Cg.11-10-001450
Adószám: 11186748-2-11
Bankszámlaszám: 10200452-36037005
Aláírásra jogosult képviselője: Bunda István vezérigazgató
(a továbbiakban: „Megrendelő”),
másrészről
címe:
képviseli:
bankszámlaszáma:
cégjegyzékszáma:
adószáma:
telefon:
fax:
(a továbbiakban „Szállító”) a továbbiakban együtt: felek között az alulírott napon és helyen a
következő feltételekkel:
Preambulum
A felek rögzítik, hogy a Megrendelő az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED-adatbank)
2010. április hó 21-én 2010/S 77-114859 számon, illetve tájékoztató jelleggel a
Közbeszerzési Értesítőben KÉ-10599/2010 számon ajánlati felhívást tett közzé
„Üzemanyagkártyás üzemanyag-vásárlás és kapcsolódó szolgáltatások igénybe vétele
adásvételi szerződés keretében” tárgyában. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét
2010. … hó … napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Szállító. Mivel
a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Szállító ajánlatát fogadta el, ennek
megfelelően a felek szerződést kötnek a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó mellékletek
(együttesen: Szerződés) feltételei szerint.
A fentiekre tekintettel a felek az alábbiakban állapodnak meg.
1. A szerződés tárgya
1.1

A szerződés tárgya: Üzemanyagkártyás üzemanyag-vásárlás
szolgáltatások igénybe vétele adásvételi szerződés keretében.

és

kapcsolódó

„01” Rész: < a részajánlati kör felhívás II.1.5) pontja szerinti megnevezése >
„02” Rész: < a részajánlati kör felhívás II.1.5) pontja szerinti megnevezése >
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Teljes mennyiség: […]
Az üzemanyagkártyával fizethető igényelt szolgáltatások:
- benzin és dízel üzemanyag vásárlása a gépjármű üzemanyag tartályába és bármely
alkalmas edényzetbe (munkagépek részére hordóba)
Az üzemanyagkártya Megrendelő által igényelt főbb jellemzői:
- rendszám szerinti jogosultság + PIN kód (egyedi és csoportos PIN-kód egyaránt
lehetséges)
- elektronikus és az elektronikus rendszer meghibásodása esetén kézi elfogadás is
lehetséges
- elveszett kártya letiltása a nap 24 órájában, letiltás max. 1 órán belül
- hitelkeret és biztosíték vagy más fedezeti garancia előírása nem lehetséges
- folyószámla egyenleg internetes alapú online rendszerű nyomonkövetése az
ajánlatkérő által
A Megrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy gépjárműveinek száma és ezáltal a
felhasználásra kerülő üzemanyag a szerződés időtartama alatt változhat.
2. Az áruk ára és kifizetése
2.1

A Szállító az ajánlatában foglaltaknak megfelelően az igényelt árukkal és kapcsolódó
szolgáltatásokkal kapcsolatosan az alábbi árakat/díjakat jogosult a Megrendelő felé
érvényesíteni, illetve felszámítani:
1. rendszerhasználati díj vagy kezelési költség (a bruttó
forgalom százalékában)
2. kártyagyártási díj (nettó Ft/kártya)
3. kártyahasználati díj (nettó Ft/hó/kártya)
4. kártyák tiltása, feloldása (nettó Ft/kártya)
5. online szolgáltatás havi díja (nettó Ft/hó)
6. az ajánlatkérőnek (ÉDV Zrt.) az ajánlattal érintett
részajánlati kör szerinti működési területén az elfogadóhely
töltőállomások száma
7. kiemelt elfogadóhely töltőállomások száma

…%
nettó … Ft/kártya
nettó … Ft/hó/kártya
nettó … Ft/kártya
nettó … Ft/hó
… db
… db

A Szállító a kiemelt elfogadóhely töltőállomásokon a mindenkori bruttó
kiskereskedelmi árhoz viszonyítva bruttó … Ft/liter üzemanyag kedvezményt
biztosít a Megrendelő számára a szerződés időtartama alatt.
2.2

A teljesítés során a számlázására, pénzügyi teljesítésére a teljesítés időpontjában
hatályos ÁFA szabályok és ÁFA % alapján kerülhet sor. A megadott árak (díjak) a
szerződés időtartama alatt nem emelhetők, azonban a Szállító a Megrendelő számára a
szerződés időtartama alatt akár eseti jelleggel, akár rendszeresen a megadott
kedvezményeknél nagyobb kedvezményt vagy a Megrendelő számára kedvezőbb
szerződési feltételeket biztosíthat.
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A Megrendelő szerződésszerű teljesítés esetén, az ellenérték kifizetését havonként két
alkalommal, számla ellenében, annak kézhezvételétől számított legkésőbb 15 naptári
napon belül teljesíti. Az igazolt és ellenőrzött számlák átutalással kerülnek
kiegyenlítésre. A szerződéskötés és a kifizetés forintban történik. A Megrendelő
előleget nem fizet. A szerződés pénzügyi teljesítésének egyéb feltételeit a
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és az Általános feltételek határozzák meg.

3. Szerződéses dokumentumok
A szerződés az alábbi dokumentumokból áll, fontossági sorrendben:
- a jelen szállítási szerződés, az ajánlati felhívás és a dokumentáció;
- az Általános feltételek (1. sz. Melléklet);
- a Szállító közbeszerzési eljárás során tett ajánlata és nyilatkozatai (3. sz.
Melléklet);
- a Szállító Általános Szerződési Feltételei és/vagy a Szállító Üzletszabályzata
(4. sz. Melléklet)
A szerződéses dokumentumok közötti eltérés esetén a fent meghatározott sorrendben
kell a dokumentumokat figyelembe venni.
4. Kapcsolattartás, a nyilatkozatok megtétele
A szerződő felek közötti kapcsolattartás írásban történik. A szerződő felek közötti
kapcsolattartás során fel kell tüntetni a szerződés megnevezését, az azonosító számát
és azt postán, faxon, vagy e-mailen kell elküldeni vagy személyesen kézbesíteni az
alábbi címekre:
A Megrendelő részére:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
e-mail:
A Szállító részére:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
e-mail:
5. A Szállító bankszámlája
A Szállító bankszámlája, ahová a vételárat teljesíteni kell, a következő: [………].
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6. Jogviták rendezése
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a szerződéses kötelezettség vállalások
teljesítése során, valamint a Felek között felmerülő jogviták tekintetében a Polgári
Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései az irányadók. A Felek kötelezettséget vállalnak
arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési
kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni.
Készült magyar nyelven [….] eredeti példányban, […..] eredeti példány a Megrendelőt és
[….] eredeti példány a Szállítót illeti.
Tatabánya, 2010.

____________________________
Szállító
képviseli:

____________________________
Megrendelő
képviseli:
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1. SZ. MELLÉKLET: ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Alkalmazandó jog és a szerződés nyelve
1.1

A szállítási szerződésben és a jelen Általános feltételekben nem szabályozott
kérdésekre a magyar jogot kell alkalmazni.

1.2

A szerződés nyelve a magyar. A felek közötti kapcsolattartás magyar nyelven történik.

2. A szerződéses dokumentumok és azok fontossági sorrendje
A szerződés az alábbi dokumentumokból áll, fontossági sorrendben:
- szállítási szerződés, az ajánlati felhívás és a dokumentáció;
- az Általános feltételek (1. sz. Melléklet);
- a Szállító közbeszerzési eljárás során tett ajánlata és nyilatkozatai (3. sz.
Melléklet);
- a Szállító Általános Szerződési Feltételei és/vagy a Szállító Üzletszabályzata
(4. sz. Melléklet)
A szerződéses dokumentumok közötti eltérés esetén a fent meghatározott sorrendben
kell a dokumentumokat figyelembe venni.
3. Kapcsolattartás
3.1

A szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokat írásban kell megtenni.

3.2

Ha valamelyik fél a nyilatkozatának átvételéről visszaigazolást kíván kapni a másik
féltől (címzettől) ezt az igényét fel kell tüntetnie a nyilatkozatában. Abban az esetben,
ha valamely határidő számítása a nyilatkozat átvételétől kezdődik, a nyilatkozatot
megtevő félnek a nyilatkozatában kérnie kell a címzettől az átvétel visszaigazolását.

4. Átruházás (engedményezés)
4.1

Engedményezés érvényesen csak írásban jöhet létre, amelyben a jogosult követelését
harmadik személyre ruházza át.

5. Alvállalkozó (Közreműködő)
5.1

A Szállító teljesítésében csak az ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet közre.

5.2

A Szállító teljesítésében az ajánlatában meg nem jelölt alvállalkozó csak a Megrendelő
előzetes írásbeli hozzájárulásával működhet közre. Az alvállalkozási szerződés
tartalmáról valamint az alvállalkozó(k) személyéről tájékoztatni kell a Megrendelőt.
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5.3

Az alvállalkozóknak meg kell felelniük a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra
meghatározott követelményeknek.

5.4

A Szállító a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a teljesítést maga
végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden
olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

5.5

Ha a Szállító a jelen 5. pont rendelkezéseit megszegi, a Megrendelő jogosult a
szerződésszegés következményeit alkalmazni.
II. A SZÁLLÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI

6.1

A Szállító köteles a szerződést kellő gondossággal teljesíteni.

6.2

A Szállító köteles betartani a Megrendelő által adott utasításokat. Ha a Szállító úgy
ítéli meg, hogy az utasítás meghaladja a szerződés terjedelmét, köteles erről a
Megrendelőt tájékoztatni az utasítás kézhezvételének napjától számított 3 napon belül.
Az utasítások végrehajtását nem lehet megtagadni ezen értesítésre hivatkozással.

6.3

A Szállító köteles a szerződéssel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentumot
és a tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan kezelni és titokban tartani.
A közérdekből nyilvános adatok kivételével nem hozhat nyilvánosságra és nem
közölhet a szerződésről, annak tartamáról semmilyen adatot a Megrendelő előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül.

6.4

Ha a szállítási szerződést több Szállító köti meg a Megrendelővel, a Szállítók
egyetemlegesen felelnek a szerződés teljesítéséért, kötelesek továbbá – a Megrendelő
kérésére – kijelölni egy olyan személyt, aki képviselőként jár el a nevükben.

7. Származási hely
A szállítandó áruk származási helyére vonatkozóan nincs megkötés.
8. A szerződéses ár megfelelősége
Szállító kijelenti, hogy az ajánlat megtétele előtt figyelembe vett minden körülményt,
amely a szerződés hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges és beépítette az
árba a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét, így különösen:
a) az áruk előállítási és/vagy beszerzési költségét;
b) az árukkal kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet, szállítási
költséget;
c) a szállítandó árukkal kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási,
leszállítási, kicsomagolási, ellenőrzési, szállítás-biztosítási és egyéb adminisztratív
költségeket;
d) a szállítandó árukkal kapcsolatos dokumentumok költségét.
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III. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
9. A szerződés időtartama
A Megrendelő a szerződést határozott időtartamra, a szerződéskötés időpontjától
számított 24 hónapra köti meg.
IV. AZ ÁRUK MINŐSÉGE
10. A szállítandó áruk minősége
A szállítandó áruknak minden vonatkozásban meg kell felelniük a jogszabályokban
meghatározott minőségi előírásoknak. A Szállító kijelenti, hogy a szállítandó áruk a
szerződésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi követelménynek, továbbá az
ilyen árukra vonatkozó valamennyi előírásnak, kötelezően alkalmazandó szabványnak
megfelelnek.
V. FIZETÉSI FELTÉTELEK
11. Általános elvek
11.1

A fizetéseket forintban kell teljesíteni.

11.2

A Megrendelő a kifizetéseket a Szállító által megjelölt bankszámlára teljesíti.

11.3

A vételár kifizetésére havonként két alkalommal, számla ellenében, annak
kézhezvételétől számított legkésőbb 15 naptári napon belül kerül sor.

12. Késedelmes fizetés
12.1

A Megrendelő hozzájárul ahhoz és felhatalmazza a pénzforgalmi szolgáltatóját, hogy a
Szállító szerződésszerű teljesítéséről kiállított és cégszerűen aláírt megrendelői
teljesítés igazolás alapján, a Kbt. 305. §-ának (3) bekezdés szerinti határidő
eredménytelen elteltét követően, beszedési megbízás alapján a Szállító részére a
teljesítés igazolásban feltüntetett összegig kifizetést teljesítsen.

12.2

A Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a Kbt. 305. §-ának (3)
bekezdése szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, a Szállító a Megrendelő
által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat
be a Megrendelő fizetési számlája terhére.
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VI. ÁTVÉTEL
13. Szállítás
A Szállító köteles a szállítandó árukat a szerződésben kikötött feltételeknek
megfelelően leszállítani. A szállítandó áruk átvételéig a Szállító viseli a kárveszélyt.
VII. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE
14. Szerződésszegés
14.1

Az egyik fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a szerződés keretében fennálló
valamely kötelezettségét.

14.2

Ha szerződésszegés történik, a szerződésszegés folytán kárt szenvedett fél az alábbi
jogorvoslatokra jogosult:
a) kártérítés és/vagy
b) a szerződéstől való elállás.

15. Elállás a szerződéstől a Megrendelő részéről
A Megrendelő azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől, ha
a)
b)

c)
d)
e)

a Szállító súlyos szerződésszegést követ el, azaz a szerződésből eredő valamely
lényeges kötelezettségét nem teljesíti;
a Szállító ésszerű időn belül nem teljesíti a Megrendelő arra vonatkozó
felszólítását, hogy tegyen maradéktalanul eleget a szerződésben meghatározott
kötelezettsége kifogástalan és időben pontos teljesítésének,
a Szállító megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását;
a Szállító a Megrendelő jóváhagyása nélkül köt alvállalkozási szerződést;
a Szállító ellen csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul.

16. Elállás a szerződéstől a Szállító részéről
A Szállító azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől, ha a Megrendelő
a) nem fizeti meg a Szállító részére a Megrendelő által kiállított igazolás értelmében
esedékes bármely összeget a szállítási szerződésben meghatározott határidőig,
feltéve, hogy a Szállító által tűzött legalább 15 napos póthatáridő is
eredménytelenül eltelt;
b) sorozatosan és súlyosan megszegi a szerződésből eredő lényeges kötelezettségeit
és a szerződésszegést írásbeli felszólítás ellenére sem orvosolja.
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VIII. JOGVITÁK RENDEZÉSE
17. Jogviták békés rendezése
A Feleknek kötelességük mindent megtenni a köztük keletkezett vita békés rendezése
érdekében.
IX. A SZERZŐDÉS NYILVÁNOSSÁGA
18. A szerződés nyilvánossága és a teljesítés ellenőrzése
A Szállító elfogadja az Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. ellenőrzési jogosultságát, illetve – a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról
szóló rendelkezések értelmében – a megkötendő szerződés lényeges tartalmára
vonatkozóan a tájékoztatást üzleti titokra hivatkozással nem tagadja meg és e
követelményeket a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt valamennyi alvállalkozóval
szemben is érvényesíti. A Szállító tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszékről
szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (9) bekezdésében foglaltak alapján az
ÁSZ vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az
államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a
megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi
személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés
teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi
gazdálkodó szervezetnél. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv
értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti
kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből
nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési
pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges
tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címen nem tagadható meg.

Tatabánya, 2010.

____________________________
Szállító
képviseli:

____________________________
Megrendelő
képviseli:
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