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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK
ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
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I. Általános tudnivalók:
1. Ajánlatkérı:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
1033 Budapest; Fı tér 3.
Kapcsolattartási pont:
Közbeszerzési Csoport
Telefon: +36 1/437 8807; +36 1/437 8593
Fax: +36 1/ 437 8804
e-mail: kozbeszerzes@obuda.hu
2. Beszerzés tárgya:
Cafetéria utalványok beszerzése 2010. évre
Az ajánlatkérı ajánlattételre hívja fel az ajánlattevıket Cafetéria utalványok beszerzése tárgyában. Az
ajánlat kizárólag a jelen dokumentációban ismertetett feladatok elvégzésére vonatkozóan adható be.
Az ajánlati dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, a
dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendı.
A közbeszerzési eljárásban az alábbi részek tekintetében lehet részajánlatot tenni:
I. rész
30.975.000 HUF névértékő meleg étkezési utalvány beszerzése
II. rész
1.102.000- HUF névértékő hideg étkezési utalvány beszerzése
III. rész
23.000 HUF névértékő kultúra utalvány beszerzése
IV. rész
843.000- HUF névértékő ajándék utalvány beszerzése
A mennyiségek megadásánál Ajánlatkérı a Kbt. 50.§ (2) bek. hivatkozva – 40 %
eltérés lehetıségét fenntartja
3. A teljesítés helye és határideje:
- A teljesítés helye:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Fıosztály
1033 Budapest; Fı tér 1.
- Az ajánlatkérı a szerzıdéskötéstıl
o havonta igényli a meleg- és a hidegétkezési utalványokat;
o egy alkalommal a kultúra- és ajándékutalványokat;
II.A közbeszerzési eljárás lebonyolításának módja és idıpontjai:
Esemény megnevezése
Ajánlattételi határidı/ Ajánlatok felbontásának idıpontja
Eredményhirdetés
Szerzıdéskötés idıpontja
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Dátum
2010.08.19.
2010.08.26.
eredményhirdetést
követı
naptól
számított 20.nap

Idıpont
09.00 óra
14.00 óra
10.00 óra
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1. Az ajánlati dokumentáció:
- Az ajánlati dokumentáció letöltése, tartalma, az ajánlatok elkészítése:
Az ajánlattétel feltétele az ajánlati dokumentáció ellenértékének megfizetése és a dokumentáció
igazolt letöltése az Ajánlatkérı honlapjáról.
Az Ajánlatkérı a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészében, sem részeiben.
2. Ajánlattételi határidı meghosszabbítása, ajánlati felhívás visszavonása:
Az ajánlattételi határidı meghosszabbítására a Kbt. 75. §-ban, míg az ajánlati felhívás visszavonására
a Kbt. 76. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
3. Kiegészítı tájékoztatás kérése:
A Kbt. 56.§-ának (1) bekezdése szerint az ajánlattevı az ajánlati felhívásban és a dokumentációban
foglaltakkal kapcsolatban kiegészítı tájékoztatást kérhet KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN (TELEFAXON,
E-MAILEN), az ajánlattételi határidıt megelızı 10. naptári napig, az ajánlati felhívás I.1) pontjában
megjelölt szervezettıl.
A válaszokat Ajánlatkérı az ajánlattételt megelızı 6. naptári napig adja meg. Az ajánlattevık által
feltett kérdések és az azokra adott ajánlatkérıi válaszok az ajánlatkérı honlapján
(http://www.obuda.hu/hivatal/kozbeszerzesek), illetve az ajánlatok benyújtásának helyén, az
ajánlattételi határidı lejártáig, munkanapokon 09.00 és 12.00 óra között megtekinthetık. Az ismert
ajánlattevık részére a kérdéseket és azokra adott válaszokat az Ajánlatkérı írásban közvetlenül is
megküldi.
Az ajánlattevı felelıssége, hogy a kiegészítı tájékoztatásra irányuló kérdések határidıben
megérkezzenek az Ajánlatkérıhöz. Az írásbeli kérdésen fel kell tüntetnie az ajánlattevınek az eljárás
azonosító számát (KÉ szám), valamint levelezési címét és azt a fax számot, illetve e-mail címet,
amelyre a választ kéri.
Az Ajánlattevı felelıssége, hogy olyan fax számot, illetve e-mail címet adjon meg, amely a
megküldendı dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas.
A telefonon érkezı kérdésekre az esélyegyenlıség elvének megfelelıen nem áll módunkban
választ adni.
III. Ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlat elkészítésének alapja az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció. Az ajánlat az
ajánlatkérı által igényelt feladatok teljes elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az
ajánlatkérı az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban elıírta.
Az ajánlatot magyar nyelven a jelen ajánlati dokumentációban leírtaknak megfelelı formában és
tartalommal kell benyújtani. Az ajánlattétel nyelve magyar, az e nyelvtıl eltérı nyelven benyújtott
hatósági igazolásokat, nyilatkozatokat, referenciákat stb. csak akkor veheti ajánlatkérı figyelembe, ha
ezek tekintetében ajánlattevı az Országos Fordító és Fordításhitelesítı Intézet által készített fordítást
csatol.
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülı összes költséget az ajánlattevınek kell
viselnie, ezek részben vagy egészben történı megtérítésére ajánlatkérı nem kötelezhetı.
Az egyes példányok közötti formai vagy tartalmi eltérés esetén az Ajánlatkérı az eredeti példányt
tekinti hitelesnek és ennek alapján értékeli az ajánlatot. Az Ajánlattevıt ez az elıírás nem mentesíti,
hogy ajánlatát az elıírt példányszámban, illetve tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen
nyújtsa be.
Az ajánlattevı kizárólagos felelıssége, hogy ajánlata megfelelı alakban, példányszámban és idıben
kerüljön benyújtásra.
Az Ajánlatkérı az ajánlatot akkor tekinti idejében benyújtottnak, ha az határidıben beérkezett az I.1.
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pontban megjelölt címre. Személyes benyújtás esetén késve, vagy határidın túl postán, illetve futárral
érkezı ajánlatokat az Ajánlatkérı ugyan felbontja (az ajánlattevı nevét és székhelyét jegyzıkönyvezi),
azonban az ajánlatot érdemi vizsgálat nélkül érvényteleníti.
Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét, hogy a késve benyújtott, ill határidın túl érkezı
ajánlat a közbeszerzési eljárás dokumentumának minısül, így azt (azokat) nem áll módjában
visszaküldeni, hanem a törvényben elıírt határidıig megırzi.
A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérı csak akkor tekinti határidın belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébıl eredı kockázat az
ajánlattevıt terheli. Amennyiben tehát bármelyik ajánlat az ajánlati határidınél késıbb érkezik meg az
ajánlatkérıhöz, úgy azt a Kbt. 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérı érvénytelennek
tekinti, és az ajánlatkérési eljárásban továbbiakban már nem vehet részt.
Az ajánlattevınek az ajánlata eredeti és másolati példányait egy közös borítékban/csomagban kell
elhelyeznie, lezárni (oly módon, hogy egyértelmően megállapítható legyen, hogy a csomag lezárását
követıen abból semmit nem vettek ki és/vagy abba semmit nem tettek be) és az ajánlati felhívásban
megjelölt helyre eljuttatni. A boríték/csomag külsı felületén fel kell tüntetni: “Cafetéria utalványok
beszerzése 2010. évre” és „Csak az ajánlattételi határidı lejártakor bontható fel”. Az ajánlat
azonosítóját (KÉ-számot) szintén fel kell tüntetni a borítékon/csomagoláson.
Az ajánlatot állagsérelem nélkül nem bontható módon összefőzve/kötve, az ajánlat minden lapját
folyamatosan, - alszámok beiktatása nélkül- arab számokkal sorszámozva, egyesével növekvı
sorrendben, gépelt vagy nyomtatott formában (a lapszámozás kivételével, melynek tekintetében
elfogadott a kézzel írott számozás), utólagos javítások és beszúrások nélkül, egy eredeti és három
másolati példányban kell elkészíteni és benyújtani.
Az ajánlat fedılapját a lapszámokat is tartalmazó részletes (valamennyi benyújtott dokumentum
felsorolását tartalmazó) tartalomjegyzék kövesse. A tartalomjegyzéket követı oldal tartalmazza a
felolvasólapot, amelyet a cégjegyzésre jogosult személy cégszerő aláírásával kell hitelesíteni.
Amennyiben az Ajánlattevı több részre kíván ajánlatot benyújtani, akkor részenként külön-külön kell
felolvasólapot benyújtani a fent megjelölt módon.
A felolvasólapnak (részenként) legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- ajánlattevı neve, székhelye, telefon és fax száma, e-mail címe
- a bírálati szempontok szerinti számszerősíthetı ajánlat
- az ajánlattevı 2004. évi XXXIV. torvény szerinti minısítése
- dátum, cégszerő aláírás.
Az ajánlat ne tartalmazzon semmilyen olyan anyagot, amelyet az ajánlatkérı nem kért be (pl:
prospektus..stb).
IV. Benyújtandó dokumentumok:
Ajánlatkérı az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban meghatározott dokumentumok
benyújtását várja el az ajánlattevıktıl. A benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok
(mellékletek) listáját jelen ajánlati dokumentáció IV. része tartalmazza.
V. Igazolások, nyilatkozatok:
Az igazolásokat és nyilatkozatokat a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelıen és a
Közbeszerzések Tanácsa 2009. szeptember 23-i tájékoztatójára is figyelemmel kell benyújtani.
VI. A közbeszerzési eljárás nyelve:
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A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelıen az ajánlatot magyar nyelven kell
elkészíteni. Az eljárás során a kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a
magyar nyelvő nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt, igazolás, okirat, nyilatkozat….stb. nem magyar nyelven
került kiállításra, úgy azt az ajánlattevı a 24/1986. MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvő
fordításban köteles becsatolni
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II. AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE
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I. Az ajánlatok felbontása:
Az írásbeli ajánlatok bontását az Ajánlatkérı a felhívásban megadott címen, az ajánlattételi határidı
lejáratának idıpontjában kezdi meg.
A bontáson az ajánlatkérı képviselıi, a Bíráló Bizottság, valamint az ajánlattevık képviselıi, vagy az
általuk felhatalmazott személyek vehetnek részt külön meghívás, vagy értesítés nélkül. (A Kbt. 80. §
(2) bekezdése szerinti személyek.)
Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérı az alábbi – a felolvasólapon megjelenítendı – információkat
közli a jelenlévıkkel:
• az ajánlattevı neve, címe és székhelye,
• azokat a fıbb, számszerősíthetı adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján
értékelésre kerülnek.
Az ajánlatkérı az ajánlatok bontásakor vizsgálja, hogy
• az ajánlat formailag megfelel-e az elıírtaknak: határidıre beérkezett-e, a lezárt csomagolás
szabályos és sértetlen-e az 1 + 3 példányszám megvan-e.

II. Hiánypótlás:
Az ajánlatkérı hiánypótlást a Kbt. 83.§-a szerinti feltételekkel és körben biztosítja. Hiánypótlásra a
megszabott határidıt követıen nincsen lehetıség.

III. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
Az ajánlatkérı az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott
feltételeknek megfelelı, az egyes bírálati részszempontok vonatkozásában adott ajánlatokat az
összességében legelınyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el részenként.
Részszempontok
1. A névértéket, kiszállítási díjat is magában foglaló ajánlati ár a
névérték %-ban (két tizedesjegyre kerekítve)
2. Beváltóhelyek száma (Budapest & Pest megyében)- (db)
3. Beváltóhelyek száma (Budapesten és Pest megyén kívül)- (db)

Súlyszám
6
4
2

1. részszempont:
A névértéket, kiszállítási díjat is magában foglaló ajánlati ár a névérték %-ban (két
tizedesjegyre kerekítve)

A legkedvezıbb (minél kisebb %-os mérték) ajánlat kapja a maximum 10 pontot.
Ajánlatkérı a névértéket tekinti 100%-nak és az ettıl való eltérés mértékét kell megadni. Azaz,
amennyiben ajánlattevı a névérték 100%-ának megrendelıi megfizetésén túlmenıen költségként
(kiszállítási illetıleg egyéb, a szerzıdés szerint megengedett díjként) pl. 2%-ot kér a névértékre
vetítve, úgy az ajánlatában 2%-ot kell a felolvasólapon ajánlati árként megadnia és a bírálat alapját is
ez a 2% képezi.

9. oldal, összesen: 64

Cafetéria utalványok beszerzése 2010.

A pontozási módszer az alábbi:

P=

P:
Pmax:
Alegjobb:
Avizsgált:

A legjobb +1
------------------ P max
A vizsgált +1
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felsı határa
a legelınyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. részszempont:
Beváltóhelyek száma (Budapest & Pest megyében)- (db)
Az értékelésnél a legmagasabb db szám kapja a maximum (10) pontot.
Az Ajánlatkérı ezen részszempont keretében az ajánlattevı által forgalmazott (megajánlott)
utalványok azon beváltóhelyeinek számát kéri megjelölni, amelyek esetében a beváltási hely címe
Budapest, valamint Pest megye közigazgatási területén található.
A beváltási helyek számaként a forgalmazott utalványok beváltására szolgáló kereskedelmi egységek
számát kell megadni az alábbiak szerint részenként:
A hatályos személyi jövedelemadó törvény
A hatályos személyi jövedelemadó törvény
szerinti utalvány cél szerinti felhasználását
szerinti utalvány cél szerinti felhasználását
biztosító
budapesti
beváltóhely
címe
biztosító budapesti beváltóhely megnevezése
(irányítószám, település, utca, házszám)

Összes:……db (ezt a darabszámot kell feltüntetni a felolvasólapon)

A hatályos személyi jövedelemadó törvény
A hatályos személyi jövedelemadó törvény
szerinti utalvány cél szerinti felhasználását
szerinti utalvány cél szerinti felhasználását
biztosító Pest megyei beváltóhely címe
biztosító Pest megyei beváltóhely megnevezése
(irányítószám, település, utca, házszám)

Összes:……db (ezt a darabszámot kell feltüntetni a felolvasólapon)

Amennyiben az ajánlattevı által megajánlott, a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti
utalvány felhasználását biztosító beváltóhely azonos kereskedelmi néven mőködı lánchoz tartozik,
akkor a táblázatban beváltóhelyenként valamennyi, az ajánlattevı által megajánlott utalványt beváltó
egységet külön-külön meg kell jelölni.
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A pontozási módszer az alábbi:

P=

A vizsgált
-------------- ( P max – P min) + P min
A legjobb

P:
P max:
P min:
A legjobb:
A vizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felsı határa
a pontskála alsó határa
a legelınyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Házhozszállítás esetén (amelyik részre ez érvényes) a kiszállító vállalkozás csak egy kereskedelmi és
vendéglátóipari egységként jelölhetı meg.
A táblázatokat az ajánlathoz CD-n vagy DVD-n is csatolnia kell az ajánlattevınek!

3. részszempont:
Beváltóhelyek száma (Budapesten és Pest megyén kívül)- (db)
Az értékelésnél a legmagasabb db szám kapja a maximum (10) pontot.
Az Ajánlatkérı ezen részszempont keretében az ajánlattevı által forgalmazott (megajánlott)
utalványok azon beváltóhelyeinek számát kéri megjelölni, amelyek esetében a beváltási hely címe
Budapest és Pest megye közigazgatási területén kívül, de Magyarország közigazgatási területén belül
található.
A beváltási helyek számaként a forgalmazott utalványok beváltására szolgáló kereskedelmi egységek
számát kell megadni az alábbiak szerint részenként:
A hatályos személyi jövedelemadó törvény
A hatályos személyi jövedelemadó törvény
szerinti utalvány cél szerinti felhasználását
szerinti utalvány cél szerinti felhasználását
biztosító Budapesten és Pest megyén kívüli
biztosító Budapesten és Pest megyén kívüli
egyéb
magyarországi
beváltóhely
címe
egyéb magyarországi beváltóhely megnevezése
(irányítószám, település, utca, házszám)

Összes:……db (ezt a darabszámot kell feltüntetni a felolvasólapon)
Amennyiben az ajánlattevı által megajánlott, a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti
utalvány felhasználását biztosító beváltóhely azonos kereskedelmi néven mőködı lánchoz tartozik,
akkor a táblázatban beváltóhelyenként valamennyi, az ajánlattevı által megajánlott utalványt beváltó
egységet külön-külön meg kell jelölni.
A pontozási módszer az alábbi:

P=

A vizsgált
-------------- ( P max – P min) + P min
A legjobb

11. oldal, összesen: 64

Cafetéria utalványok beszerzése 2010.

P:
P max:
P min:
A legjobb:
A vizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felsı határa
a pontskála alsó határa
a legelınyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Házhozszállítás esetén (amelyik részfeladatra ez érvényes) a kiszállító vállalkozás csak egy
kereskedelmi és vendéglátóipari egységként jelölhetı meg.
A táblázatot az ajánlathoz CD-n vagy DVD-n is csatolnia kell az ajánlattevınek!

Az elbírálás módszere, végsı pontszám kialakítása:
Az értékelés során adható pontszám 0-10. Az ajánlat elbírálása során a pontozás valamennyi
részszempont esetében a relatív értékelés módszerével történik, az egyes bírálati részszempontoknál
megadott pontozási módszer segítségével.
Az ajánlatkérı a részszempontokra adott ajánlati elemeket pontozza. Az arányosításnál a
legkedvezıbb ajánlati elem kapja a legmagasabb (10) pontszámot, a többi ajánlat a legjobbhoz
viszonyítva arányosítással - két tizedesjegy pontossággal kapja - a pontszámot.
Az összpontszám számítása az egyes ajánlattevık vonatkozásában: Ajánlatkérı a részszempontra adott
pontszámot megszorozza a súlyszámmal és ezt a mőveletet valamennyi bírálati részszempont esetében
elvégzi, majd az így kapott pontszámokat összeadva kapja meg az ajánlattevı az összpontszámot.
Részenként a nyertes ajánlattevı a legmagasabb összpontszámmal rendelkezı érvényes ajánlatot adott
ajánlattevı.
Az ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét, hogy az ajánlatok benyújtását követıen a
részszempontok körében hiánypótlás elrendelésére vagy az ajánlattevık részérıl önkéntes
hiánypótlásra nincsen lehetıség a Kbt. szerint!

IV. Ajánlatok elbírálása, eredményhirdetés:
Az ajánlatkérı az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta
szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról.
Az eredményhirdetés helyszíne azonos az ajánlatok bontásának helyszínével.
Az eredményhirdetés idıpontja: 2010. augusztus 26. 14.00 óra.
Az ajánlatkérı az ajánlattevıket az eredményhirdetésrıl külön nem értesíti, kivéve ha az
eredményhirdetés idıpontja módosul. Ebben az esetben az ajánlatkérı valamennyi ajánlattevıt
egyidejőleg írásban értesít.
Az eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény
megküldésére és közzétételére a Kbt. 98.§-át kell alkalmazni.

V. Szerzıdéskötés:
A Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, eredményes közbeszerzési eljárás esetén az
ajánlatkérı a nyertes ajánlattevıvel köt szerzıdést rész vonatkozásában.
A szerzıdéskötések tervezett idıpontja : az összegzés megküldésétıl számított 20. nap. Amennyiben
ez munkaszüneti nap, akkor az azt követı elsı munkanap.
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VI. Egyéb feltételek:
A dokumentáció átvehetı a Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Közbeszerzési Csoportjánál (I. emelet 27-es szoba) munkanapokon 09.00 és 12.00 óra között. Az
ajánlatkérı a jelen eljárás dokumentációját teljes terjedelmében elektronikus úton is
hozzáférhetıvé
teszi
a
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat
honlapján
(http://www.obuda.hu/hivatal/kozbeszerzesek)
A dokumentáció ellenértékének megfizetése és a dokumentáció átvételének igazolása az érvényes
ajánlattétel feltétele.
A személyesen átvett dokumentáció átvételérıl az ajánlatkérı átvételi elismervényt ad, amelyet az
ajánlattevınek az ajánlatához kell csatolnia.
Az elektronikus úton hozzáférhetıvé tett dokumentáció átvételét az ajánlattevık által
befizetés/átutalás tényét bizonyító befizetési bizonylat és a dokumentáció részét képezı őrlap
hiánytalanul kitöltött változatának a felhívás I.1. pontjában megjelölt e-mail címre vagy fax
számra történı megküldése igazolja.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag által aláírt
Konzorciumi Szerzıdést. A szerzıdésben a szerzıdı feleknek ki kell jelölni a konzorcium
vezetıjét, illetve a képviseletében eljáró személyt, valamint a konzorcium vezetıjét kell
feljogosítani a konzorcium nevében az Ajánlatkérıvel való kapcsolattartásra, továbbá a
konzorcium nevében – a szerzıdés aláírása kivételével – a jognyilatkozatok megtételére. A
szerzıdésnek tartalmaznia kell a konzorcium vezetıjének kifejezett nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy a konzorcium vezetését elfogadja.
A Konzorciumi Szerzıdés egyebekben akkor fogadható el, ha
- tartalmazza a közös ajánlattevık megnevezését,
- tartalmazza a vezetı konzorciumi tag (a képviselı) megjelölését azzal, hogy a képviselı
korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérıvel
szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérı felé megteendı, illetve megtehetı
jognyilatkozatok tekintetében,
- tartalmazza, hogy a képviselı felel az ajánlatkérıvel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötendı szerzıdés konzorciumon belüli koordinálásért és
konzorcium általi végrehajtásáért,
- tartalmazza a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetését,
- tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelısséget
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendı szerzıdés szerzıdésszerő
teljesítéséért,
- tartalmazza, hogy a konzorcium nevében a képviselı jogosult számlát benyújtani az
ajánlatkérıként szerzıdı fél számára,
- a közös ajánlattevık nyertes ajánlattevıként történı kihirdetésének esetére
- a szerzıdés hatályának beállta vagy annak megszőnése nem függ valamely további
feltételtıl vagy idıponttól;
- hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétıl, illetve hatósági
jóváhagyástól, továbbá
- a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba lép.
Az ajánlatkérı elıírja, hogy az ajánlattevı 2011. március 31. napjáig biztosítsa az ajánlatkérı
számára az utalványok (a munkáltató által a munkavállalóknak ki nem adott és ezáltal fel nem
használt utalványok) érvényességi idejének lejártát követı díjmentes, névérték szerinti
visszaválthatóságát.
Az Ajánlatkérı a többváltozatú ajánlat tételét kizárja.
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III. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK
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A mellékleteket lehetıség szerint, az alábbi sorrendben kell az ajánlathoz lefőzni
(A sorrendiség pontos be nem tartása és a sorszámozás elrontása nem jelenti az ajánlat
érvénytelenségét)
1. Fedlap (ajánlattevı neve, székhelye, az eljárás tárgya)
a lapszámozást innen kell kezdeni
2. Részletes tartalomjegyzék
3. Felolvasólap
4. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatok és/vagy igazolások
a felhívás III.2.1.) pontjával összhangban
5. Az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak az elızı 2 lezárt üzleti évekre
vonatkozó számviteli szabályok szerinti beszámolóját a felhívás III.2.2)
pontja alapján
6. Az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlattételt megelızı 2 évben
(2008.;2009) szerzıdésszerően teljesített szállításait az alkalmasság
egyértelmő megítéléséhez szükséges részletezettséggel a Kbt.67.§ (1)
bekezdés a) pontja és a Kbt. 68.§ (1) bekezdés szerint a felhívás III.2.3.)
pontja
7. Ajánlattételi nyilatkozat
8. Az ajánlattevı (közös ajánlattevık), a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, erıforrást nyújtó
szervezet(ek) tekintetében magyarországi bejegyzéső cég esetén az
ajánlattételi határidı napját megelızı 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány másolata
9. Az ajánlattevı (közös ajánlattevık), a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, erıforrást nyújtó
szervezet(ek) tekintetében a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzıi aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-minta egyszerő másolata, az ajánlatot aláíró (vagy arra
meghatalmazást adó), jogosultsággal rendelkezı személytıl, a cégkivonatban
nem szereplı kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytıl származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás másolati
példánya.
10. Az ajánlattevı (közös ajánlattevık), a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, erıforrást nyújtó
szervezet(ek) tekintetében folyamatban lévı cégbírósági változásbejegyzés
esetén az elektronikus úton benyújtott változásbejegyzési kérelem (.xml fájl)
és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerő másolata;
11. Külföldi letelepedéső (székhelyő) ajánlattevık és a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetén
cégszerően aláírt nyilatkozat arról, hogy a Kbt. 63. §-ában meghatározott
igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani;
12. Az ajánlattevı kifejezett nyilatkozata, hogy mely alkalmassági feltételek
tekintetében mely erıforrás szervezetre kíván támaszkodni
13. Az ajánlati dokumentáció III. pontja szerinti 2-3. bírálati részszempontokra
vonatkozó összesítı táblázatok (elektronikus formában is; CD-n vagy DVDn!)
14. Szolgáltató (szállító) szállítási szerzıdéstervezete (részfeladatonként)
15. Közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag által aláírt
Konzorciumi Szerzıdés az ajánlati dokumentáció VI. pontjában foglaltakra
figyelemmel.
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V. SEGÉDLETEK
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FELOLVASÓLAP
I. RÉSZ
(Melegétkezési utalványok beszerzése)

Ajánlattevı neve:
Székhelye:
Telefon:
Fax:
E-mail cím:
(Közös ajánlattevık esetén valamennyi ajánlattevı feltüntetése szükséges!)

Részszempontok

Ajánlat

1. A névértéket, kiszállítási díjat is magában foglaló ajánlati ár a 100%+.… %
névérték %-ban (két tizedesjegyre kerekítve)
2. Beváltóhelyek száma (Budapest & Pest megyében)- (db)

összesen: … db

3. Beváltóhelyek száma (Budapesten és Pest megyén kívül)- (db)

összesen: … db

Az Ajánlattevı 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minısítése (Közös ajánlattevık esetén valamennyi
ajánlattevı feltüntetése szükséges!): …………………

………… év; ………hó ……nap

……………………………………
cégszerő aláírás
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FELOLVASÓLAP
II. RÉSZ
(Hidegétkezési utalványok beszerzése)

Ajánlattevı neve:
Székhelye:
Telefon:
Fax:
E-mail cím:
(Közös ajánlattevık esetén valamennyi ajánlattevı feltüntetése szükséges!)

Részszempontok

Ajánlat

1. A névértéket, kiszállítási díjat is magában foglaló ajánlati ár a 100%+.… %
névérték %-ban (két tizedesjegyre kerekítve)
2. Beváltóhelyek száma (Budapest & Pest megyében)- (db)

összesen: … db

3. Beváltóhelyek száma (Budapesten és Pest megyén kívül)- (db)

összesen: … db

Az Ajánlattevı 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minısítése (Közös ajánlattevık esetén valamennyi
ajánlattevı feltüntetése szükséges!): …………………

………… év; ………hó ……nap

……………………………………
cégszerő aláírás
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FELOLVASÓLAP
III. RÉSZ
(Kultúra utalványok beszerzése)

Ajánlattevı neve:
Székhelye:
Telefon:
Fax:
E-mail cím:
(Közös ajánlattevık esetén valamennyi ajánlattevı feltüntetése szükséges!)

Részszempontok

Ajánlat

1. A névértéket, kiszállítási díjat is magában foglaló ajánlati ár a 100%+.… %
névérték %-ban (két tizedesjegyre kerekítve)
2. Beváltóhelyek száma (Budapest & Pest megyében)- (db)

összesen: … db

3. Beváltóhelyek száma (Budapesten és Pest megyén kívül)- (db)

összesen: … db

Az Ajánlattevı 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minısítése (Közös ajánlattevık esetén valamennyi
ajánlattevı feltüntetése szükséges!): …………………

………… év; ………hó ……nap

……………………………………
cégszerő aláírás

19. oldal, összesen: 64

Cafetéria utalványok beszerzése 2010.

FELOLVASÓLAP
IV. RÉSZ
(Ajándék utalványok beszerzése)

Ajánlattevı neve:
Székhelye:
Telefon:
Fax:
E-mail cím:
(Közös ajánlattevık esetén valamennyi ajánlattevı feltüntetése szükséges!)

Részszempontok

Ajánlat

1. A névértéket, kiszállítási díjat is magában foglaló ajánlati ár a 100%+.… %
névérték %-ban (két tizedesjegyre kerekítve)
2. Beváltóhelyek száma (Budapest & Pest megyében)- (db)

összesen: … db

3. Beváltóhelyek száma (Budapesten és Pest megyén kívül)- (db)

összesen: … db

Az Ajánlattevı 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minısítése (Közös ajánlattevık esetén valamennyi
ajánlattevı feltüntetése szükséges!): …………………

………… év; ………hó ……nap

……………………………………
cégszerő aláírás
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AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint ajánlatkérı által a „Cafetéria
utalványok beszerzése 2010.” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott ………………… társaság (ajánlattevı), melyet képvisel: ……………………
az alábbi
nyilatkozatot tesszük
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben,
mint nyertes ajánlattevıként kiválasztásra kerülünk, a szerzıdés tárgya szerinti szolgáltatásokat az
ajánlatban meghatározott ellenszolgáltatásért szerzıdésszerően teljesítjük.
2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az
ajánlattételi felhívással és a dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk
érvénytelen.
3. Elfogadjuk a dokumentációban lévı szerzıdés-tervezetet a szerzıdéskötés alapjául.
4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket, akkor
a szerzıdést megkötjük és a szerzıdést teljesítjük az ajánlattételi dokumentációban és az
ajánlatunkban részletezettek szerint.
5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közös ajánlatot tevık személye nem
változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerzıdés teljesítése során.
Annak is tudatában vagyunk, a közös ajánlattevık egyetemlegesen felelısek az ajánlatkérı felé
mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerzıdés teljesítése során.
6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevık szerzıdést kötünk, kötelesek
vagyunk a szerzıdés tárgya szerinti szolgáltatásokat teljesíteni.
7. Kifejezetten nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzés alapján
megkötött szerzıdés teljesítése céljából, e szerzıdésen alapuló szerzıdéseinkben kötelezettségként
vállaljuk a Kbt 305. § (1)-(3) bekezdése és a Kbt. 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti elıírások
érvényesítését.
8. Az általunk tett ajánlatok (részenként)
I rész:
- A névértéket, kiszállítási díjat is magában foglaló ajánlati ár a névérték %-ban (két
tizedesjegyre kerekítve)
…………………
- Beváltóhelyek száma (Budapest & Pest megyében)- (db)
…………………
- Beváltóhelyek száma (Budapesten és Pest megyén kívül)- (db)
…………………
II rész:
- A névértéket, kiszállítási díjat is magában foglaló ajánlati ár a névérték %-ban (két
tizedesjegyre kerekítve)
…………………
- Beváltóhelyek száma (Budapest & Pest megyében)- (db)
…………………
- Beváltóhelyek száma (Budapesten és Pest megyén kívül)- (db)
…………………
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III rész:
- A névértéket, kiszállítási díjat is magában foglaló ajánlati ár a névérték %-ban (két
tizedesjegyre kerekítve)
…………………
- Beváltóhelyek száma (Budapest & Pest megyében)- (db)
…………………
- Beváltóhelyek száma (Budapesten és Pest megyén kívül)- (db)
…………………
IV rész:
- A névértéket, kiszállítási díjat is magában foglaló ajánlati ár a névérték %-ban (két
tizedesjegyre kerekítve)
…………………
- Beváltóhelyek száma (Budapest & Pest megyében)- (db)
…………………
- Beváltóhelyek száma (Budapesten és Pest megyén kívül)- (db)
…………………
9. Nyilatkozunk, hogy a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszünk igénybe*:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
10. Nyilatkozunk, hogy a szerzıdés 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 közremőködnek*:

I.

Alvállalkozó neve: ……………………………………………………………………
Alvállalkozó címe: ……………………………………………………………………
Közbeszerzés része(i):

II. Alvállalkozó neve: ……………………………………………………………………
Alvállalkozó címe: ……………………………………………………………………
Közbeszerzés része(i):
(stb.)

10. A szerzıdés teljesítése során más szervezet erıforrásaira támaszkodunk/nem támaszkodunk. Az
erıforrás szervezet és az igénybe vett erıforrás megnevezése*:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
11. Ajánlattevınek a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerinti
minısítése:.............................................................................................

Kelt:……………………
……………………………
cégszerő aláírás

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevı azonos
tartalommal köteles aláírni.
* Nemleges esetben is kitöltendı!!
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NYILATKOZAT
a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban és
61. § (1) bekezdésének a)-e) pontjaiban meghatározott kizáró okok tekintetében
(Az ajánlattevık teszik cégszerően aláírt nyilatkozat formájában!)
Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint ajánlatkérı által a „Cafetéria
utalványok beszerzése 2010.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott ……………….. társaság (ajánlattevı), melyet képvisel: …………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint
nem lehet ajánlattevı, aki:
Kbt. 60. § (1) bekezdés:
a)

végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csıdeljárás vagy felszámolási eljárás
folyamatban van, illetıleg ha az ajánlattevı személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b)

tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c)

gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben
megállapított bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól
nem mentesült; illetıleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetıjogi intézkedésekrıl szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b),
illetıleg g) pontja alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt,
illetıleg ha az ajánlattevı tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerısen
korlátozta;

d)

közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl jogerısen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e)

egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı 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, illetıleg a hamis adat szolgáltatását jogerısen
megállapították, a jogerısen megállapított idıtartam végéig;

g)

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

h)

a büntetı törvénykönyv szerinti bőnszervezetben részvétel - ideértve bőncselekmény
bőnszervezetben történı elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás
bőncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bőncselekményt követett el, feltéve,
hogy a bőncselekmény elkövetése jogerıs bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a
büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült.

Kbt. 61. § (1) bekezdés:
a)
gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben
meghozott – jogerıs bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
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b)

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerzıdés 81. cikke szerinti – öt
évnél nem régebben meghozott – jogerıs és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban
vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerıs és
végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést követett el versenyeztetési
eljárás során; illetıleg ha az ajánlattevı ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy
bíróság – öt évnél nem régebben – jogerısen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

c)

korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerzıdéses
kötelezettségének megszegését jogerıs közigazgatási, illetıleg bírósági határozat
megállapította;

d)

a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

e)

a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban szükséges engedéllyel,
jogosítvánnyal, illetıleg elıírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

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), 61. § (1) bekezdésének d)-e) pontjában meghatározott kizáró okok.
Kelt:………………
………………………………
cégszerő aláírás
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NYILATKOZAT
a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) a 60. § (1) bekezdésének a)-h)
pontjaiban és 61. § (1) bekezdésének a)-e) pontjaiban meghatározott kizáró okok
(A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók teszik
cégszerően aláírt nyilatkozat formájában!)
Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint ajánlatkérı által a „Cafetéria
utalványok beszerzése 2010.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
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 csıdeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban
van, illetıleg 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, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben
megállapított bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem
mentesült; illetıleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetıjogi
intézkedésekrıl szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetıleg g) pontja
alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetıleg ha az alvállalkozó
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerısen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl jogerısen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı 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, illetıleg a hamis adat szolgáltatását jogerısen
megállapították, a jogerısen megállapított idıtartam végéig;

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5)
bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerıs és
végrehajtható közigazgatási, illetıleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi
bírsággal vagy az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el;
h) a büntetı törvénykönyv szerinti bőnszervezetben részvétel - ideértve bőncselekmény
bőnszervezetben történı elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az
európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bőncselekményt, vagy
személyes joga szerinti hasonló bőncselekményt követett el, feltéve, hogy a bőncselekmény
elkövetése jogerıs bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett elıélethez főzıdı
hátrányok alól nem mentesült.

Kbt. 61. § (1) bekezdés:
a) gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott
– jogerıs bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
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b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerzıdés 81. cikke szerinti – öt évnél nem
régebben meghozott – jogerıs és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerıs és végrehajtható
határozatában megállapított jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetıleg
ha az ajánlattevı ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem
régebben – jogerısen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerzıdéses
kötelezettségének megszegését jogerıs közigazgatási, illetıleg bírósági határozat megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban szükséges engedéllyel,
jogosítvánnyal, illetıleg elıírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Kelt:………………
………………………………
cégszerő aláírás
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NYILATKOZAT
a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)
67. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében
(I. rész)
Alulírott ………………..………., (képviseli:……………….) mint ajánlattevı [közös ajánlattétel
esetén valamennyi közös ajánlattevıt külön fel kell tüntetni ],
Alulírott ............................... (képviseli: ....................................) mint a közbeszerzés 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 1
az ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és mőszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában
foglaltaknak megfelelıen ezennel kijelentem, hogy a 2008.; 2009. években szerzıdésszerően
teljesített, melegétkezési utalvány szállítására vonatkozó legjelentısebb referenciáink az
alábbiak voltak, amelyekre vonatkozóan – a Kbt. 22. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti
megrendelık esetén – a Kbt. 68. § (1) bekezdésének megfelelıen igazolásokat is csatolunk:
A szerzıdést Az ellenszolgáltatás Teljesítés ideje
A szállítás tárgya
kötı másik fél összege
(forint)
[Az ajánlattevı tekintetében [közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevı tekintetében különkülön 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:

……………………
………………………..
cégszerő aláírás
ajánlattevı

………………………………
cégszerő aláírás
10%-ot meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó2

Megjegyzés: A referenciákat az alkalmasság egyértelmő megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell
ismertetni a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja és Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint.

1

A nem kívánt rész törlendı! A nyilatkozatot az ajánlattevınek, közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevınek és
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak külön-külön, önállóan kell
megtenni.
2
Több 10%-ot meghaladó alvállalkozó esetén minden ilyen alvállalkozónak cégszerően alá kell írnia a nyilatkozatot.
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NYILATKOZAT
a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)
67. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében
(II. rész)
Alulírott ………………..………., (képviseli:……………….) mint ajánlattevı [közös ajánlattétel
esetén valamennyi közös ajánlattevıt külön fel kell tüntetni ],
Alulírott ............................... (képviseli: ....................................) mint a közbeszerzés 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 3
az ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és mőszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában
foglaltaknak megfelelıen ezennel kijelentem, hogy a 2008.; 2009. években szerzıdésszerően
teljesített, hidegétkezési utalvány szállítására vonatkozó legjelentısebb referenciáink az
alábbiak voltak, amelyekre vonatkozóan – a Kbt. 22. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti
megrendelık esetén – a Kbt. 68. § (1) bekezdésének megfelelıen igazolásokat is csatolunk:
A szerzıdést Az ellenszolgáltatás Teljesítés ideje
A szállítás tárgya
kötı másik fél összege
(forint)
[Az ajánlattevı tekintetében [közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevı tekintetében különkülön 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:

……………………
………………………..
cégszerő aláírás
ajánlattevı

………………………………
cégszerő aláírás
10%-ot meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó4

Megjegyzés: A referenciákat az alkalmasság egyértelmő megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell
ismertetni a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja és Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint.

3

A nem kívánt rész törlendı! A nyilatkozatot az ajánlattevınek, közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevınek és
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak külön-külön, önállóan kell
megtenni.
4
Több 10%-ot meghaladó alvállalkozó esetén minden ilyen alvállalkozónak cégszerően alá kell írnia a nyilatkozatot.
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NYILATKOZAT
a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)
67. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében
(III: rész)
Alulírott ………………..………., (képviseli:……………….) mint ajánlattevı [közös ajánlattétel
esetén valamennyi közös ajánlattevıt külön fel kell tüntetni ],
Alulírott ............................... (képviseli: ....................................) mint a közbeszerzés 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 5
az ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és mőszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában
foglaltaknak megfelelıen ezennel kijelentem, hogy a 2008.; 2009. években szerzıdésszerően
teljesített, kultúra utalvány szállítására vonatkozó legjelentısebb referenciáink az alábbiak
voltak, amelyekre vonatkozóan – a Kbt. 22. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti megrendelık
esetén – a Kbt. 68. § (1) bekezdésének megfelelıen igazolásokat is csatolunk:
A szerzıdést Az ellenszolgáltatás Teljesítés ideje
A szállítás tárgya
kötı másik fél összege
(forint)
[Az ajánlattevı tekintetében [közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevı tekintetében különkülön 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:

……………………
………………………..
cégszerő aláírás
ajánlattevı

………………………………
cégszerő aláírás
10%-ot meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó6

Megjegyzés: A referenciákat az alkalmasság egyértelmő megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell
ismertetni a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja és Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint.

5

A nem kívánt rész törlendı! A nyilatkozatot az ajánlattevınek, közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevınek és
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak külön-külön, önállóan kell
megtenni.
6
Több 10%-ot meghaladó alvállalkozó esetén minden ilyen alvállalkozónak cégszerően alá kell írnia a nyilatkozatot.
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NYILATKOZAT
a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)
67. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében
(IV. rész)
Alulírott ………………..………., (képviseli:……………….) mint ajánlattevı [közös ajánlattétel
esetén valamennyi közös ajánlattevıt külön fel kell tüntetni ],
Alulírott ............................... (képviseli: ....................................) mint a közbeszerzés 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 7
az ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és mőszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában
foglaltaknak megfelelıen ezennel kijelentem, hogy a 2008.; 2009. években szerzıdésszerően
teljesített, ajándék utalvány szállítására vonatkozó legjelentısebb referenciáink az alábbiak
voltak, amelyekre vonatkozóan – a Kbt. 22. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti megrendelık
esetén – a Kbt. 68. § (1) bekezdésének megfelelıen igazolásokat is csatolunk:
A szerzıdést Az ellenszolgáltatás Teljesítés ideje
A szállítás tárgya
kötı másik fél összege
(forint)
[Az ajánlattevı tekintetében [közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevı tekintetében különkülön 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:

……………………
………………………..
cégszerő aláírás
ajánlattevı

………………………………
cégszerő aláírás
10%-ot meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó8

Megjegyzés: A referenciákat az alkalmasság egyértelmő megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell
ismertetni a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja és Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint.

7

A nem kívánt rész törlendı! A nyilatkozatot az ajánlattevınek, közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevınek és
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak külön-külön, önállóan kell
megtenni.
8
Több 10%-ot meghaladó alvállalkozó esetén minden ilyen alvállalkozónak cégszerően alá kell írnia a nyilatkozatot.
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NYILATKOZAT
a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban
és 61. § (1) bekezdésének a)-e) pontjaiban meghatározott kizáró okok tekintetében
(Az erıforrást nyújtó szervezetek teszik cégszerően aláírt nyilatkozat formájában!)
Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint ajánlatkérı által a „Cafetéria
utalványok beszerzése 2010.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott ………….. társaság (erıforrást nyújtó szervezet), melyet képvisel: …………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely
szerint nem lehet erıforrást nyújtó szervezet, aki:
Kbt. 60. § (1) bekezdés:
a)

végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csıdeljárás vagy felszámolási eljárás
folyamatban van, illetıleg ha az ajánlattevı személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b)

tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c)

gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben
megállapított bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok
alól nem mentesült; illetıleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetıjogi intézkedésekrıl szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2)
bekezdésének b), illetıleg g) pontja alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az
eltiltás ideje alatt, illetıleg ha az ajánlattevı tevékenységét más bíróság hasonló okból és
módon jogerısen korlátozta;

d)

közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl jogerısen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;

e)

egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı 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, illetıleg a hamis adat szolgáltatását jogerısen
megállapították, a jogerısen megállapított idıtartam végéig;

g)

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

h)

a büntetı törvénykönyv szerinti bőnszervezetben részvétel - ideértve bőncselekmény
bőnszervezetben történı elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve
pénzmosás bőncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bőncselekményt
követett el, feltéve, hogy a bőncselekmény elkövetése jogerıs bírósági ítéletben
megállapítást nyert, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült.
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Kbt. 61. § (1) bekezdés:
a)

gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben
meghozott – jogerıs bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

b)

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény 11. §-a vagy az Európai Közösséget létrehozó szerzıdés 81. cikke szerinti – öt
évnél nem régebben meghozott – jogerıs és végrehajtható versenyfelügyeleti
határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság
jogerıs és végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést követett el
versenyeztetési eljárás során; illetıleg ha az ajánlattevı ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerısen megállapította és
egyúttal bírságot szabott ki;

c)

korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt
szerzıdéses kötelezettségének megszegését jogerıs közigazgatási, illetıleg bírósági
határozat megállapította;

d)

a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

e)

a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban szükséges engedéllyel,
jogosítvánnyal, illetıleg elıírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

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

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint a
Kbt. 65.§-ának (3) bekezdése szerinti szervezet
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
A [18852/2010] számú közbeszerzési eljárás eredményeként a [ajánlattevı]-vel megkötendı
szerzıdés teljesítéséhez szükséges alábbi erıforrások az ajánlattevı rendelkezésére fognak állni a
szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt:
[az érintett erıforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a mőszaki és szakmai
alkalmasság tekintetében az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció szerint].
Nyilatkozunk, hogy az ajánlattevı és szervezetünk között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyás áll fenn/nem áll fenn9.
Kelt:………………
………………………………
cégszerő aláírás

9

A nem kívánt rész törlendı, illetve többségi befolyás hiányában közjegyzı által hitelesített nyilatkozat
csatolandó!
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NYILATKOZAT
A Kbt. 303. §-ában foglaltakra vonatkozóan

Alulírott ………………………………, mint a(z)………………………………….(cégnév),
……………………………………………. (székhely) képviselıje jelen nyilatkozat aláírásával
tudomásul veszem, hogy a Kbt. 303. § alapján a felek csak akkor módosíthatják a szerzıdésnek a
felhívás, a dokumentáció feltételei, illetıleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a
szerzıdéskötést követıen - a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében - beállott
körülmény miatt a szerzıdés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

Kelt:……………
…………………………………
cégszerő aláírás
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ŐRLAP
az elektronikus úton hozzáférhetıvé tett dokumentáció letöltésének igazolására
(Az ajánlattevı tölti ki abban az esetben, ha a dokumentációt elektronikus úton tölti le! )
Az ajánlattevı jelen igazolásnak az alábbi e-mail címre vagy faxszámra történı
elküldésével igazolja a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációjának elektronikus
úton történt átvételét:
E-mail: kozbeszerzes@obuda.hu
Elıírt formátum: pdf, tif
Fax: +36 1/4378804
Az ajánlattevı neve:

Székhelye:

Kapcsolattartó neve:

Letöltés idıpontja (év, hónap, nap):

Telefon:

Fax:

e-mail:
Kelt:……………
………………………………
cégszerő aláírás
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V. SZERZİDÉS TERVEZETEK
(részenként)
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Szállítási szerzıdés
(tervezet)
-I. rész-

amely létrejött egyrészrıl a
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
(a továbbiakban: „Megrendelı”)
Székhelye: 1033 Budapest, Fı tér 3.
Képviseli: Bús Balázs Polgármester
Bankszámlaszám: …………………
másrészrıl a(z)
……… (a továbbiakban: „Szállító”)
Székhelye:
Képviseli:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Preambulum
Szerzıdı felek a szerzıdést a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény („Kbt.”)
rendelkezései szerint lefolytatott KÉ-18852/2010. számú közbeszerzési eljárás eredményeként írják
alá. Jelen szerzıdés a Megrendelı, mint ajánlatkérı és a Szállító, mint nyertes ajánlattevı között jön
létre.
A fentiekre tekintettel a felek az alábbiakban állapodnak meg:
1. A szerzıdés tárgya, mennyisége, a teljesítés helye és a szállítási határidı
1.1

A szerzıdés tárgya: A 2010. évi melegétel utalványok beszerzése szállítási szerzıdés
keretében.
A Szállító elvárásai és feltételei:
1.1.1.

A megrendelés célja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
(Szja tv.) 69. §-ának (11) bekezdése, illetve 70. § (2) bekezdésének b) pontja
alapján természetbeni juttatásként meleg étkezési utalványok biztosítása ÓbudaBékásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársai számára.

1.1.2.

Az utalványoknak az ajánlatban megjelölésre került és a jelen szerzıdés mellékletét
képezı listában szereplı kereskedelmi, illetve vendéglátóipari egységekben 2010.
december 31. napjáig beválthatónak kell lenniük. Az október hónaptól történı
szállítástól az utalványok beváltási határideje 2011. december 31. A Szállító
vállalja, hogy a beváltói hálózat változásairól a Megrendelıt 3 (három) havonként
az aktualizált lista megküldésével tájékoztatja.

1.1.3.

Az utalványok szállításával (rendelkezésre bocsátásával) valamennyi költség, díj,
jutalék a Szállítót terheli, a névértéket, elıállítási költséget, jutalékot, kiszállítási
díjat és minden esetleges további költséget, díjat vagy jutalékot magában foglaló
szállítási díjon felül a Megrendelı semmilyen más további ellenértéket nem fizet.
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1.2

A szállítandó mennyiség: 30.975.000 HUF névértékő utalvány:
-

500 Ft-os címletekben
Dolgozónként névre szóló csomagolásban

A felek megállapodnak, hogy Megrendelı a teljesítés során a mennyiségi adatoktól
- 40%-os mértékben eltérhet.
A pontos mennyiséget a Megrendelı minden hónap 2. naptári napjáig bocsátja a Szállító
rendelkezésére, a névszerinti csomagoláshoz szükséges adatokkal. Amennyiben a hónap 2.
naptári napja munkaszüneti nap, akkor Megrendelı az azt követı munkanapon szolgáltatja
a szükséges adatokat Szállító részére.
1.3

A teljesítés (szállítás) helye:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Fıosztály
1033 Budapest, Fı tér 1.
Magyarország

1.4

A szállítási határidı: A jelen szerzıdés megkötéstıl havi rendszerességgel, minden hónap 9.
naptári napjáig. A Megrendelı elıteljesítést elfogad, de részteljesítést nem köteles
elfogadni. Amennyiben a hónap 9. naptári napja munkaszüneti nap, akkor az azt követı
munkanap a szállítás határideje.
A Szállítónak a szállítás pontos idıpontjáról legalább 1 (egy) munkanappal elıbb értesíteni
kell a Megrendelıt.

2. Mennyiségi és minıségi átvétel
2.1

Az utalványok mennyiségi átvételét az átadás-átvétel idıpontjában ellenırizni kell. Az
ellenırzés helye megegyezik a teljesítés helyével.

2.2

A Megrendelı csak hibátlan, kifogástalan, forgalomképes, illetve az 1.2 pont szerinti
címlető, a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti felhasználási célt biztosító
utalványokat vesz át, ettıl eltérı esetben az átvételt megtagadja. A Szállító a minıségileg
hiányos, forgalomképtelen címlető, a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti
felhasználási célnak meg nem felelı utalványokat köteles 2 (kettı) munkanapon belül
forgalomképes utalványra becserélni.

2.3

A Szállító vállalja, hogy a sérült címlető utalványokat forgalomképes utalványra becseréli.

2.4

A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az utalványok érvényességi idejének lejártát
követıen a lejárt érvényességő fel nem használt utalványokat – a munkáltató által a
munkavállalóknak ki nem adott és ezáltal fel nem használt címleteket –díjmentesen,
névértéken visszaváltja legkésıbb 2011. március 31. napjáig.

3. Az utalványok ellenértéke és kifizetésének feltételei
3.1

Az utalványok ellenértéke (a továbbiakban: szállítási díj) számla ellenében, havonta
esedékes. A díj a névérték 100+…%-a.

3.2

A fenti 3.1 pontban hivatkozott ár az egyetlen ellenszolgáltatás, amellyel a Megrendelı a
Szállítónak az utalványok ellenértékeként tartozik.

3.3

A szállítási díj kifizetési feltételeit a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása,
dokumentációja és a jelen szerzıdés határozzák meg.
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Egyéb irányadó jogszabályok:
a) az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.12.) Korm. rendelet;
b) az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §.
A szerzıdésre egyebekben a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.),
illetve a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2009. CXX. törvény rendelkezései az irányadók.
3.4

Az ellenszolgáltatás kifizetése - a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban - a
szerzıdésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstıl számított 30 napos
határidıre történik. A Megrendelı elıleget nem fizet. A szerzıdés és a kifizetések
pénzneme forint (HUF). A Szállító bankszámlája, ahová szállítási díjat teljesíteni kell:
....………… A megjelölt bankszámla tulajdonosa nem térhet el a Szállítótól.

3.5

A Kbt. 99.§ (1) és 305.§ (4) bekezdése alapján Megrendelı felhatalmazza a Raiffeisen
Bank-ot (Pénzforgalmi Szolgáltató), hogy amennyiben Szállító szerzıdésszerő teljesítése
ellenére a Megrendelı a 3. pont szerint esedékes ellenszolgáltatást jelen szerzıdés 6. pont
szerinti határidıben nem fizeti meg, a Szállító által a Megrendelı a Pénzforgalmi
Szolgáltatója által vezetett költségvetési elszámolási számlája terhére benyújtott beszedési
megbízás esetén a megbízást teljesítse (4. sz. melléklet: felhatalmazó levél).

4. Szerzıdéses dokumentumok
A szerzıdés az alábbi dokumentumokból áll, fontossági sorrendben:
- a jelen szállítási szerzıdés;
- az Általános feltételek (1. sz. Melléklet).
- a Szállító ajánlata (2. sz. Melléklet)
- a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti melegétel utalvány
felhasználását biztosító budapesti és egyéb magyarországi kereskedelmi és
vendéglátóipari egység megnevezése és címe (3. sz. Melléklet)
A szerzıdéses dokumentumok közötti eltérés esetén a fent meghatározott sorrendben kell
a dokumentumokat figyelembe venni.
5. Kapcsolattartás, a nyilatkozatok megtétele
A szerzıdı felek közötti kapcsolattartás írásban történik. A nyilatkozatokat postán, faxon,
vagy e-mailen kell elküldeni vagy személyesen kézbesíteni az alábbi címekre:
A Megrendelı részére:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
e-mail:
A Szállító részére:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
e-mail:
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6. Kötbérfizetési kötelezettség a teljesítés késedelme esetén
6.1

Ha a Szállító a vállalt szállítási határidıt olyan okból, amelyért felelıs elmulasztja, akkor
késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek összege minden késedelmes naptári nap után
100.000 Ft. A Megrendelı részteljesítést nem fogad el. A Megrendelı a késedelmi kötbér
igényét legfeljebb 10 (tíz) naptári napig érvényesíti, ezt követıen jogosult a szerzıdéstıl
egyoldalú nyilatkozattal elállni és meghiúsulási kötbér igényét érvényesíteni.

6.2

A szerzıdés Szállítónak felróható okból történı meghiúsulása esetén a Megbízót 5.000.000
Ft meghiúsulási kötbér illeti meg. A szerzıdés akkor tekinthetı meghiúsultnak, ha
a)
b)
c)
d)

a Szállító a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja
a teljesítés kizárólag a Szállító érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el
10 naptári napot meghaladó késedelem esetén a Szállító él elállási jogával
a leszállított utalványok a szerzıdés teljesítés idıtartama alatt nem biztosítják a
hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti felhasználási cél jogszabályoknak és a
szerzıdés szerinti céloknak megfelelı felhasználását vagy a szerzıdés 3. sz. melléklete
szerinti budapesti és egyéb magyarországi kereskedelmi és vendéglátóipari egységek
bármelyikében 2010. december 31. napjáig nem beválthatók- kivéve a beváltóhely
megszőnése/bezárása esetét -; az október hónaptól történı szállítástól az utalványok
nem válthatók be 2011. december 31. napjáig
e) a Szállítóval szemben csıd- vagy felszámolási eljárás indul.

6.3

A Megrendelı igényérvényesítésre vonatkozó egyoldalú írásbeli jognyilatkozatának - az ok
megjelölésén túl - részletesen tartalmaznia kell a kötbér érvényesítését megalapozó
tényeket, a kötbér alapjául szolgáló értéket, valamint a kötbér jogcímének megjelölését.

7. Alvállalkozók
7.1

A Szállító a szerzıdést saját maga és/vagy az ajánlatában megjelölt alvállalkozó(k)
bevonásával köteles teljesíteni. A Szállító alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körően
és közvetlenül felelıs a jelen szerzıdésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.

7.2

A Szállító kizárólag a Kbt. 304. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feltételek
fennállása esetén vehet igénybe az ajánlatában meg nem jelölt alvállalkozót.

8. Szavatosság
A Szállító szavatol azért, hogy a leszállított utalványok a szerzıdés teljesítés idıtartama
alatt biztosítják a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti felhasználási cél
jogszabályoknak és a szerzıdés szerinti céloknak megfelelı felhasználását, valamint
szavatol azért, hogy az utalványok 2010. december 31. napjáig beválthatók a szerzıdés 3.
sz. mellékletét képezı budapesti és egyéb magyarországi kereskedelmi és vendéglátóipari
egységek bármelyikében.
Az október hónaptól történı szállítástól az utalványok beváltási határideje 2011. december
31.
9. A szerzıdés módosítása
A Felek csak akkor módosíthatják a szerzıdést, ha a szerzıdéskötést követıen - a
szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a
szerzıdés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
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10. Vitarendezés
A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülı esetleges jogvitát – fokozott
együttmőködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni.
11. Aláírások
A Felek jelen szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt cégszerő aláírásukkal
hagyják jóvá. Készült magyar nyelven, 8 eredeti példányban, 6 eredeti példány a
Megrendelıt és kettı eredeti példány a Szállítót illeti meg.

Budapest, 2010. …………

____________________________
Szállító
képviseli:

____________________________
Megrendelı
képviseli:
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1. SZ. MELLÉKLET: ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Alkalmazandó jog és a szerzıdés nyelve
1.1

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

1.2

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

2. Kapcsolattartás
2.1

A szerzıdéssel kapcsolatos nyilatkozatokat írásban kell megtenni.

2.2

Ha valamelyik fél a nyilatkozatának átvételérıl visszaigazolást kíván kapni a másik féltıl
(címzettıl) ezt az igényét fel kell tüntetnie a nyilatkozatában. Abban az esetben, ha
valamely határidı számítása a nyilatkozat átvételétıl kezdıdik, a nyilatkozatot megtevı
félnek a nyilatkozatában kérnie kell a címzettıl az átvétel visszaigazolását.

II. A SZÁLLÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI
3. Általános kötelezettségek
3.1

A Szállító köteles a szerzıdést kellı gondossággal teljesíteni.

3.2

A Szállító köteles betartani a Megrendelı által adott utasításokat. Ha a Szállító úgy ítéli
meg, hogy az utasítás meghaladja a szerzıdés terjedelmét, köteles errıl a Megrendelıt
tájékoztatni az utasítás kézhezvételének napjától számított 3 napon belül.

3.3

Ha a szállítási szerzıdést több Szállító köti meg a Megrendelıvel, a Szállítók
egyetemlegesen felelnek a szerzıdés teljesítéséért, kötelesek továbbá – a Megrendelı
kérésére – kijelölni egy olyan személyt, aki képviselıként jár el a nevükben.

4. A szerzıdéses ár megfelelısége
Szállító kijelenti, hogy az ajánlat megtétele elıtt figyelembe vett minden körülményt, amely
a szerzıdés hiánytalan és megfelelı teljesítéséhez szükséges és beépítette az árba a
szerzıdés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét.

III. ÁTVÉTEL
5. Szállítás
5.1

A Szállító köteles az utalványokat a szerzıdésben kikötött feltételeknek megfelelıen
leszállítani. A szállítandó utalványok Megrendelı általi átvételéig a Szállító viseli a
kárveszélyt.
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5.2

A Szállító köteles olyan csomagolásról gondoskodni, amely az utalványokat a szerzıdésben
megadott rendeltetési helyére való szállítás során elıforduló sérülésektıl vagy
értékcsökkenéstıl megóvja.

5.3

A Megrendelı az átvételi eljárás lezárását követıen, de legkésıbb 3 munkanapon belül:
kiállítja az átvételrıl szóló igazolást a Szállító részére vagy
kiállítja az átvételrıl szóló igazolást a Szállító részére, amelyben feltünteti esetleges
fenntartásait; vagy
elutasítja az átvételt, megindokolva döntését és meghatározva, hogy – véleménye
szerint – mit kell a Szállítónak elvégeznie ahhoz, hogy az átvételi igazolást ki
lehessen állítani.

5.4

Ha a Megrendelı nem állít ki átvételi igazolást és nem is utasítja el az átvételt, abban az
esetben úgy tekintendı, mintha kiállította volna az igazolást.

IV. SZERZİDÉSSZEGÉS
6. Szerzıdésszegés
6.1

Az egyik fél szerzıdésszegést követ el, ha nem teljesíti a szerzıdés keretében fennálló
valamely kötelezettségét.

6.2

Ha szerzıdésszegés történik, a szerzıdésszegés folytán kárt szenvedett felet az alábbi jogok
illetik meg:
a) kártérítés és/vagy
b) kötbér és/vagy
c) a szerzıdéstıl való elállás.

Budapest, 2010. …………

____________________________
Szállító
képviseli:

____________________________
Megrendelı
képviseli:
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Szállítási szerzıdés
(tervezet)
-II. rész-

amely létrejött egyrészrıl a
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
(a továbbiakban: „Megrendelı”)
Székhelye: 1033 Budapest, Fı tér 3.
Képviseli: Bús Balázs Polgármester
Bankszámlaszám: …………………
másrészrıl a(z)
……… (a továbbiakban: „Szállító”)
Székhelye:
Képviseli:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Preambulum
Szerzıdı felek a szerzıdést a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény („Kbt.”)
rendelkezései szerint lefolytatott KÉ-18852/2010. számú közbeszerzési eljárás eredményeként írják
alá. Jelen szerzıdés a Megrendelı, mint ajánlatkérı és a Szállító, mint nyertes ajánlattevı között jön
létre.
A fentiekre tekintettel a felek az alábbiakban állapodnak meg:
1. A szerzıdés tárgya, mennyisége, a teljesítés helye és a szállítási határidı
1.1

A szerzıdés tárgya: A 2010. évi hideg étkezési utalványok beszerzése szállítási szerzıdés
keretében.
A Szállító elvárásai és feltételei:
1.1.1.

A megrendelés célja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
(Szja tv.) 69. §-ának (11) bekezdése, illetve 70. § (2) bekezdésének b) pontja
alapján természetbeni juttatásként hideg étkezési utalványok biztosítása ÓbudaBékásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársai számára.

1.1.2.

Az utalványoknak az ajánlatban megjelölésre került és a jelen szerzıdés mellékletét
képezı listában szereplı beváltóhelyeken 2010. december 31. napjáig
beválthatónak kell lenniük. Az október hónaptól történı szállítástól az utalványok
beváltási határideje 2011. december 31. A Szállító vállalja, hogy a beváltói hálózat
változásairól a Megrendelıt 3 (három) havonként az aktualizált lista megküldésével
tájékoztatja.

1.1.3.

Az utalványok szállításával (rendelkezésre bocsátásával) valamennyi költség, díj,
jutalék a Szállítót terheli, a névértéket, elıállítási költséget, jutalékot, kiszállítási
díjat és minden esetleges további költséget, díjat vagy jutalékot magában foglaló
szállítási díjon felül a Megrendelı semmilyen más további ellenértéket nem fizet.
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1.3

A szállítandó mennyiség éves szinten: 1.102.000 HUF névértékő utalvány:
-

500 Ft-os címletekben
Dolgozónként névre szóló csomagolásban

A felek megállapodnak, hogy Megrendelı a teljesítés során a mennyiségi adatoktól
- 40%-os mértékben eltérhet.
A pontos mennyiséget a Megrendelı minden hónap 2. naptári napjáig bocsátja a Szállító
rendelkezésére, a névszerinti csomagoláshoz szükséges adatokkal. Amennyiben a hónap 2.
naptári napja munkaszüneti nap, akkor a Megrendelıt az azt követı munkanapon
szolgáltatja a szükséges adatokat a Szállító részére .
1.3

A teljesítés (szállítás) helye:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Fıosztály
1033 Budapest, Fı tér 1.
Magyarország

1.4

A szállítási határidı: A jelen szerzıdés megkötéstıl havi rendszerességgel, minden hónap 9.
naptári napjáig. A Megrendelı elıteljesítést elfogad, de részteljesítést nem köteles
elfogadni. Amennyiben a hónap 9. naptári napja munkaszüneti nap, akkor az azt követı
munkanap a szállítás határideje.
A Szállítónak a szállítás pontos idıpontjáról legalább 1 (egy) munkanappal elıbb értesíteni
kell a Megrendelıt.

2. Mennyiségi és minıségi átvétel
2.1

Az utalványok mennyiségi átvételét az átadás-átvétel idıpontjában ellenırizni kell. Az
ellenırzés helye megegyezik a teljesítés helyével.

2.2

A Megrendelı csak hibátlan, kifogástalan, forgalomképes, illetve az 1.2 pont szerinti
címlető, a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti felhasználási célt biztosító
utalványokat vesz át, ettıl eltérı esetben az átvételt megtagadja. A Szállító a minıségileg
hiányos, forgalomképtelen címlető, a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti
felhasználási célnak meg nem felelı utalványokat köteles 2 (kettı) munkanapon belül
forgalomképes utalványra becserélni.

2.3

A Szállító vállalja, hogy a sérült címlető utalványokat forgalomképes utalványra becseréli.

2.4

A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az utalványok érvényességi idejének lejártát
követıen a lejárt érvényességő fel nem használt utalványokat – a munkáltató által a
munkavállalóknak ki nem adott és ezáltal fel nem használt címleteket –díjmentesen,
névértéken visszaváltja legkésıbb 2011. március 31. napjáig.

3. Az utalványok ellenértéke és kifizetésének feltételei
3.1

Az utalványok ellenértéke (a továbbiakban: szállítási díj) számla ellenében, havonta
esedékes. A díj a névérték 100+…%-a.

3.2

A fenti 3.1 pontban hivatkozott ár az egyetlen ellenszolgáltatás, amellyel a Megrendelı a
Szállítónak az utalványok ellenértékeként tartozik.
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3.3

A szállítási díj kifizetési feltételeit a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása,
dokumentációja és a jelen szerzıdés határozzák meg.
Egyéb irányadó jogszabályok:
a) az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.12.) Korm. rendelet;
b) az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §.
A szerzıdésre egyebekben a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.),
illetve a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2009. CXX. törvény rendelkezései az irányadók.

3.4

Az ellenszolgáltatás kifizetése - a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban - a
szerzıdésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstıl számított 30 napos
határidıre történik. A Megrendelı elıleget nem fizet. A szerzıdés és a kifizetések
pénzneme forint (HUF). A Szállító bankszámlája, ahová szállítási díjat teljesíteni kell:
....………… A megjelölt bankszámla tulajdonosa nem térhet el a Szállítótól.

3.5

A Kbt. 99.§ (1) és 305.§ (4) bekezdése alapján Megrendelı felhatalmazza a Raiffeisen
Bank-ot (Pénzforgalmi Szolgáltató), hogy amennyiben Szállító szerzıdésszerő teljesítése
ellenére a Megrendelı a 3. pont szerint esedékes ellenszolgáltatást jelen szerzıdés 6. pont
szerinti határidıben nem fizeti meg, a Szállító által a Megrendelı a Pénzforgalmi
Szolgáltatója által vezetett költségvetési elszámolási számlája terhére benyújtott beszedési
megbízás esetén a megbízást teljesítse (4. sz. melléklet: felhatalmazó levél).

4. Szerzıdéses dokumentumok
A szerzıdés az alábbi dokumentumokból áll, fontossági sorrendben:
- a jelen szállítási szerzıdés;
- az Általános feltételek (1. sz. Melléklet).
- a Szállító ajánlata (2. sz. Melléklet)
- a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti hideg étkezési utalvány
felhasználását biztosító budapesti és egyéb magyarországi beváltó helyek
megnevezése és címe (3. sz. Melléklet)
A szerzıdéses dokumentumok közötti eltérés esetén a fent meghatározott sorrendben kell
a dokumentumokat figyelembe venni.
5. Kapcsolattartás, a nyilatkozatok megtétele
A szerzıdı felek közötti kapcsolattartás írásban történik. A nyilatkozatokat postán, faxon,
vagy e-mailen kell elküldeni vagy személyesen kézbesíteni az alábbi címekre:
A Megrendelı részére:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
e-mail:
A Szállító részére:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
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e-mail:
6. Kötbérfizetési kötelezettség a teljesítés késedelme esetén
6.1

Ha a Szállító a vállalt szállítási határidıt olyan okból, amelyért felelıs elmulasztja, akkor
késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek összege minden késedelmes naptári nap után
15.000 Ft. A Megrendelı részteljesítést nem fogad el. A Megrendelı a késedelmi kötbér
igényét legfeljebb 10 (tíz) naptári napig érvényesíti, ezt követıen jogosult a szerzıdéstıl
egyoldalú nyilatkozattal elállni és meghiúsulási kötbér igényét érvényesíteni.

6.2

A szerzıdés Szállítónak felróható okból történı meghiúsulása esetén a Megbízót 400.000 Ft
meghiúsulási kötbér illeti meg. A szerzıdés akkor tekinthetı meghiúsultnak, ha
a)
b)
c)
d)

a Szállító a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja
a teljesítés kizárólag a Szállító érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el
10 naptári napot meghaladó késedelem esetén a Szállító él elállási jogával
a leszállított utalványok a szerzıdés teljesítés idıtartama alatt nem biztosítják a
hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti felhasználási cél jogszabályoknak és a
szerzıdés szerinti céloknak megfelelı felhasználását vagy a szerzıdés 3. sz. melléklete
szerinti budapesti és egyéb magyarországi beváltóhelyek bármelyikében 2010.
december 31. napjáig nem beválthatók- kivéve a beváltóhely megszőnése/bezárása
esetén-; az október hónaptól történı szállítástól az utalványok nem válthatók be 2011.
december 31. napjáig
e) a Szállítóval szemben csıd- vagy felszámolási eljárás indul.

6.3

A Megrendelı igényérvényesítésre vonatkozó egyoldalú írásbeli jognyilatkozatának - az ok
megjelölésén túl - részletesen tartalmaznia kell a kötbér érvényesítését megalapozó
tényeket, a kötbér alapjául szolgáló értéket, valamint a kötbér jogcímének megjelölését.

7. Alvállalkozók
7.1

A Szállító a szerzıdést saját maga és/vagy az ajánlatában megjelölt alvállalkozó(k)
bevonásával köteles teljesíteni. A Szállító alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körően
és közvetlenül felelıs a jelen szerzıdésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.

7.2

A Szállító kizárólag a Kbt. 304. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feltételek
fennállása esetén vehet igénybe az ajánlatában meg nem jelölt alvállalkozót.

8. Szavatosság
A Szállító szavatol azért, hogy a leszállított utalványok a szerzıdés teljesítés idıtartama
alatt biztosítják a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti felhasználási cél
jogszabályoknak és a szerzıdés szerinti céloknak megfelelı felhasználását, valamint
szavatol azért, hogy az utalványok 2010. december 31. napjáig beválthatók a szerzıdés 3.
sz. mellékletét képezı budapesti és egyéb magyarországi beváltóhelyek bármelyikében.
Az október hónaptól történı szállítástól az utalványok beváltási határideje 2011. december
31.

9. A szerzıdés módosítása
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A Felek csak akkor módosíthatják a szerzıdést, ha a szerzıdéskötést követıen - a
szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a
szerzıdés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
10. Vitarendezés
A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülı esetleges jogvitát – fokozott
együttmőködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni.
11. Aláírások
A Felek jelen szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt cégszerő aláírásukkal
hagyják jóvá. Készült magyar nyelven, 8 eredeti példányban, 6 eredeti példány a
Megrendelıt és kettı eredeti példány a Szállítót illeti meg.

Budapest, 2010. …………

____________________________
Szállító
képviseli:

____________________________
Megrendelı
képviseli:
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1. SZ. MELLÉKLET: ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Alkalmazandó jog és a szerzıdés nyelve
1.1

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

1.2

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

2. Kapcsolattartás
2.1

A szerzıdéssel kapcsolatos nyilatkozatokat írásban kell megtenni.

2.2

Ha valamelyik fél a nyilatkozatának átvételérıl visszaigazolást kíván kapni a másik féltıl
(címzettıl) ezt az igényét fel kell tüntetnie a nyilatkozatában. Abban az esetben, ha
valamely határidı számítása a nyilatkozat átvételétıl kezdıdik, a nyilatkozatot megtevı
félnek a nyilatkozatában kérnie kell a címzettıl az átvétel visszaigazolását.

II. A SZÁLLÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI
3. Általános kötelezettségek
3.1

A Szállító köteles a szerzıdést kellı gondossággal teljesíteni.

3.2

A Szállító köteles betartani a Megrendelı által adott utasításokat. Ha a Szállító úgy ítéli
meg, hogy az utasítás meghaladja a szerzıdés terjedelmét, köteles errıl a Megrendelıt
tájékoztatni az utasítás kézhezvételének napjától számított 3 napon belül.

3.3

Ha a szállítási szerzıdést több Szállító köti meg a Megrendelıvel, a Szállítók
egyetemlegesen felelnek a szerzıdés teljesítéséért, kötelesek továbbá – a Megrendelı
kérésére – kijelölni egy olyan személyt, aki képviselıként jár el a nevükben.

4. A szerzıdéses ár megfelelısége
Szállító kijelenti, hogy az ajánlat megtétele elıtt figyelembe vett minden körülményt, amely
a szerzıdés hiánytalan és megfelelı teljesítéséhez szükséges és beépítette az árba a
szerzıdés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét.

III. ÁTVÉTEL
5. Szállítás
5.1

A Szállító köteles az utalványokat a szerzıdésben kikötött feltételeknek megfelelıen
leszállítani. A szállítandó utalványok Megrendelı általi átvételéig a Szállító viseli a
kárveszélyt.
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5.2

A Szállító köteles olyan csomagolásról gondoskodni, amely az utalványokat a szerzıdésben
megadott rendeltetési helyére való szállítás során elıforduló sérülésektıl vagy
értékcsökkenéstıl megóvja.

5.3

A Megrendelı az átvételi eljárás lezárását követıen, de legkésıbb 3 munkanapon belül:
kiállítja az átvételrıl szóló igazolást a Szállító részére vagy
kiállítja az átvételrıl szóló igazolást a Szállító részére, amelyben feltünteti esetleges
fenntartásait; vagy
elutasítja az átvételt, megindokolva döntését és meghatározva, hogy – véleménye
szerint – mit kell a Szállítónak elvégeznie ahhoz, hogy az átvételi igazolást ki
lehessen állítani.

5.4

Ha a Megrendelı nem állít ki átvételi igazolást és nem is utasítja el az átvételt, abban az
esetben úgy tekintendı, mintha kiállította volna az igazolást.

IV. SZERZİDÉSSZEGÉS
6. Szerzıdésszegés
6.1

Az egyik fél szerzıdésszegést követ el, ha nem teljesíti a szerzıdés keretében fennálló
valamely kötelezettségét.

6.2

Ha szerzıdésszegés történik, a szerzıdésszegés folytán kárt szenvedett felet az alábbi jogok
illetik meg:
a) kártérítés és/vagy
b) kötbér és/vagy
c) a szerzıdéstıl való elállás.

Budapest, 2010.

____________________________
Szállító
képviseli:

____________________________
Megrendelı
képviseli:
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Szállítási szerzıdés
(tervezet)
-III. rész-

amely létrejött egyrészrıl a
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
(a továbbiakban: „Megrendelı”)
Székhelye: 1033 Budapest, Fı tér 3.
Képviseli: Bús Balázs Polgármester
Bankszámlaszám: …………………
másrészrıl a(z)
……… (a továbbiakban: „Szállító”)
Székhelye:
Képviseli:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Preambulum
Szerzıdı felek a szerzıdést a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény („Kbt.”)
rendelkezései szerint lefolytatott KÉ-18852/2010. számú közbeszerzési eljárás eredményeként írják
alá. Jelen szerzıdés a Megrendelı, mint ajánlatkérı és a Szállító, mint nyertes ajánlattevı között jön
létre.
A fentiekre tekintettel a felek az alábbiakban állapodnak meg:
1. A szerzıdés tárgya, mennyisége, a teljesítés helye és a szállítási határidı
1.1

A szerzıdés tárgya: A 2010. évi kultúra utalványok beszerzése szállítási szerzıdés
keretében.
A Szállító elvárásai és feltételei:

1.2.

1.1.1.

A megrendelés célja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
(Szja tv.) 69. §-ának (11) bekezdése, illetve 70. § (2) bekezdésének b) pontja
alapján természetbeni juttatásként kultúra utalványok biztosítása ÓbudaBékásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársai számára.

1.1.2.

Az utalványoknak az ajánlatban megjelölésre került és a jelen szerzıdés mellékletét
képezı listában szereplı beváltóhelyeken 2011. december 31. napjáig
beválthatónak kell lenniük. A Szállító vállalja, hogy a beváltói hálózat változásairól
a Megrendelıt szállításonként az aktualizált lista megküldésével tájékoztatja.

1.1.3.

Az utalványok szállításával (rendelkezésre bocsátásával) valamennyi költség, díj,
jutalék a Szállítót terheli, a névértéket, elıállítási költséget, jutalékot, kiszállítási
díjat és minden esetleges további költséget, díjat vagy jutalékot magában foglaló
szállítási díjon felül a Megrendelı semmilyen más további ellenértéket nem fizet.

A szállítandó mennyiség: 23.000 HUF névértékő utalvány:
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-

1000 Ft-os címletekben
Dolgozónként névre szóló csomagolásban

A felek megállapodnak, hogy Megrendelı a teljesítés során a mennyiségi adatoktól
- 40%-os mértékben eltérhet.
A pontos mennyiséget a Megrendelı a szállítást megelızıen 5 munkanappal bocsátja a
Szállító rendelkezésére, a névszerinti csomagoláshoz szükséges adatokkal.
1.3

A teljesítés (szállítás) helye:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Fıosztály
1033 Budapest, Fı tér 1.
Magyarország

1.4

A szállítási határidı: A jelen szerzıdés megkötését követıen 1 alkalommal, november
hónapban, a rendelés leadását követı 5 munkanapig. A Megrendelı elıteljesítést elfogad,
de részteljesítést nem köteles elfogadni. Amennyiben a szállítás napja munkaszüneti nap,
akkor az azt követı munkanap a szállítás határideje.
A Szállítónak a szállítás pontos idıpontjáról legalább 1 (egy) munkanappal elıbb értesíteni
kell a Megrendelıt.

2. Mennyiségi és minıségi átvétel
2.1

Az utalványok mennyiségi átvételét az átadás-átvétel idıpontjában ellenırizni kell. Az
ellenırzés helye megegyezik a teljesítés helyével.

2.2

A Megrendelı csak hibátlan, kifogástalan, forgalomképes, illetve az 1.2 pont szerinti
címlető, a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti felhasználási célt biztosító
utalványokat vesz át, ettıl eltérı esetben az átvételt megtagadja. A Szállító a minıségileg
hiányos, forgalomképtelen címlető, a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti
felhasználási célnak meg nem felelı utalványokat köteles 2 (kettı) munkanapon belül
forgalomképes utalványra becserélni.

2.3

A Szállító vállalja, hogy a sérült címlető utalványokat forgalomképes utalványra becseréli.

2.4

A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az utalványok érvényességi idejének lejártát
követıen a lejárt érvényességő fel nem használt utalványokat – a munkáltató által a
munkavállalóknak ki nem adott és ezáltal fel nem használt címleteket –díjmentesen,
névértéken visszaváltja legkésıbb 2011. március 31. napjáig.

3. Az utalványok ellenértéke és kifizetésének feltételei
3.1

Az utalványok ellenértéke (a továbbiakban: szállítási díj) számla ellenében, a teljesítést
követıen esedékes. A díj a névérték 100+…%-a.

3.2

A fenti 3.1 pontban hivatkozott ár az egyetlen ellenszolgáltatás, amellyel a Megrendelı a
Szállítónak az utalványok ellenértékeként tartozik.

3.3

A szállítási díj kifizetési feltételeit a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása,
dokumentációja és a jelen szerzıdés határozzák meg.
Egyéb irányadó jogszabályok:
a) az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.12.) Korm. rendelet;
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b) az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §.
A szerzıdésre egyebekben a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.),
illetve a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2009. CXX. törvény rendelkezései az irányadók.
3.4

Az ellenszolgáltatás kifizetése - a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban - a
szerzıdésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstıl számított 30 napos
határidıre történik. A Megrendelı elıleget nem fizet. A szerzıdés és a kifizetések
pénzneme forint (HUF). A Szállító bankszámlája, ahová szállítási díjat teljesíteni kell:
....………… A megjelölt bankszámla tulajdonosa nem térhet el a Szállítótól.

3.5

A Kbt. 99.§ (1) és 305.§ (4) bekezdése alapján Megrendelı felhatalmazza a Raiffeisen
Bank-ot (Pénzforgalmi Szolgáltató), hogy amennyiben Szállító szerzıdésszerő teljesítése
ellenére a Megrendelı a 3. pont szerint esedékes ellenszolgáltatást jelen szerzıdés 6. pont
szerinti határidıben nem fizeti meg, a Szállító által a Megrendelı a Pénzforgalmi
Szolgáltatója által vezetett költségvetési elszámolási számlája terhére benyújtott beszedési
megbízás esetén a megbízást teljesítse (4. sz. melléklet: felhatalmazó levél).

4. Szerzıdéses dokumentumok
A szerzıdés az alábbi dokumentumokból áll, fontossági sorrendben:
- a jelen szállítási szerzıdés;
- az Általános feltételek (1. sz. Melléklet).
- a Szállító ajánlata (2. sz. Melléklet)
- a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti kultúra utalvány felhasználását
biztosító budapesti és egyéb magyarországi beváltó helyek megnevezése és címe
(3. sz. Melléklet)
A szerzıdéses dokumentumok közötti eltérés esetén a fent meghatározott sorrendben kell
a dokumentumokat figyelembe venni.
5. Kapcsolattartás, a nyilatkozatok megtétele
A szerzıdı felek közötti kapcsolattartás írásban történik. A nyilatkozatokat postán, faxon,
vagy e-mailen kell elküldeni vagy személyesen kézbesíteni az alábbi címekre:
A Megrendelı részére:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
e-mail:
A Szállító részére:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
e-mail:

53. oldal, összesen: 64

Cafetéria utalványok beszerzése 2010.

6. Kötbérfizetési kötelezettség a teljesítés késedelme esetén
6.1

Ha a Szállító a vállalt szállítási határidıt olyan okból, amelyért felelıs elmulasztja, akkor
késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek összege minden késedelmes naptári nap után
1.000 Ft. A Megrendelı részteljesítést nem fogad el. A Megrendelı a késedelmi kötbér
igényét legfeljebb 10 (tíz) naptári napig érvényesíti, ezt követıen jogosult a szerzıdéstıl
egyoldalú nyilatkozattal elállni és meghiúsulási kötbér igényét érvényesíteni.

6.2

A szerzıdés Szállítónak felróható okból történı meghiúsulása esetén a Megbízót 15.000 Ft
meghiúsulási kötbér illeti meg. A szerzıdés akkor tekinthetı meghiúsultnak, ha
a)
b)
c)
d)

a Szállító a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja
a teljesítés kizárólag a Szállító érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el
10 naptári napot meghaladó késedelem esetén a Szállító él elállási jogával
a leszállított utalványok a szerzıdés teljesítés idıtartama alatt nem biztosítják a
hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti felhasználási cél jogszabályoknak és a
szerzıdés szerinti céloknak megfelelı felhasználását vagy a szerzıdés 3. sz. melléklete
szerinti budapesti és egyéb magyarországi beváltóhelyek bármelyikében 2011.
december 31. napjáig nem beválthatók - kivéve a beváltóhely megszőnése/bezárása
esetén.
e) a Szállítóval szemben csıd- vagy felszámolási eljárás indul.

6.3

A Megrendelı igényérvényesítésre vonatkozó egyoldalú írásbeli jognyilatkozatának - az ok
megjelölésén túl - részletesen tartalmaznia kell a kötbér érvényesítését megalapozó
tényeket, a kötbér alapjául szolgáló értéket, valamint a kötbér jogcímének megjelölését.

7. Alvállalkozók
7.1

A Szállító a szerzıdést saját maga és/vagy az ajánlatában megjelölt alvállalkozó(k)
bevonásával köteles teljesíteni. A Szállító alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körően
és közvetlenül felelıs a jelen szerzıdésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.

7.2

A Szállító kizárólag a Kbt. 304. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feltételek
fennállása esetén vehet igénybe az ajánlatában meg nem jelölt alvállalkozót.

8. Szavatosság
A Szállító szavatol azért, hogy a leszállított utalványok a szerzıdés teljesítés idıtartama
alatt biztosítják a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti felhasználási cél
jogszabályoknak és a szerzıdés szerinti céloknak megfelelı felhasználását, valamint
szavatol azért, hogy az utalványok 2011. december 31. napjáig beválthatók a szerzıdés 3.
sz. mellékletét képezı budapesti és egyéb magyarországi beváltóhelyek bármelyikében.
9. A szerzıdés módosítása
A Felek csak akkor módosíthatják a szerzıdést, ha a szerzıdéskötést követıen - a
szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a
szerzıdés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
10. Vitarendezés
A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülı esetleges jogvitát – fokozott
együttmőködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni.
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11. Aláírások
A Felek jelen szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt cégszerő aláírásukkal
hagyják jóvá. Készült magyar nyelven, 8 eredeti példányban, 6 eredeti példány a
Megrendelıt és kettı eredeti példány a Szállítót illeti meg.

Budapest, 2010. …………

____________________________
Szállító
képviseli:

____________________________
Megrendelı
képviseli:
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1. SZ. MELLÉKLET: ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Alkalmazandó jog és a szerzıdés nyelve
1.1

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

1.2

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

2. Kapcsolattartás
2.1

A szerzıdéssel kapcsolatos nyilatkozatokat írásban kell megtenni.

2.2

Ha valamelyik fél a nyilatkozatának átvételérıl visszaigazolást kíván kapni a másik féltıl
(címzettıl) ezt az igényét fel kell tüntetnie a nyilatkozatában. Abban az esetben, ha
valamely határidı számítása a nyilatkozat átvételétıl kezdıdik, a nyilatkozatot megtevı
félnek a nyilatkozatában kérnie kell a címzettıl az átvétel visszaigazolását.

II. A SZÁLLÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI
3. Általános kötelezettségek
3.1

A Szállító köteles a szerzıdést kellı gondossággal teljesíteni.

3.2

A Szállító köteles betartani a Megrendelı által adott utasításokat. Ha a Szállító úgy ítéli
meg, hogy az utasítás meghaladja a szerzıdés terjedelmét, köteles errıl a Megrendelıt
tájékoztatni az utasítás kézhezvételének napjától számított 3 napon belül.

3.3

Ha a szállítási szerzıdést több Szállító köti meg a Megrendelıvel, a Szállítók
egyetemlegesen felelnek a szerzıdés teljesítéséért, kötelesek továbbá – a Megrendelı
kérésére – kijelölni egy olyan személyt, aki képviselıként jár el a nevükben.

4. A szerzıdéses ár megfelelısége
Szállító kijelenti, hogy az ajánlat megtétele elıtt figyelembe vett minden körülményt, amely
a szerzıdés hiánytalan és megfelelı teljesítéséhez szükséges és beépítette az árba a
szerzıdés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét.

III. ÁTVÉTEL
5. Szállítás
5.1

A Szállító köteles az utalványokat a szerzıdésben kikötött feltételeknek megfelelıen
leszállítani. A szállítandó utalványok Megrendelı általi átvételéig a Szállító viseli a
kárveszélyt.
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5.2

A Szállító köteles olyan csomagolásról gondoskodni, amely az utalványokat a szerzıdésben
megadott rendeltetési helyére való szállítás során elıforduló sérülésektıl vagy
értékcsökkenéstıl megóvja.

5.3

A Megrendelı az átvételi eljárás lezárását követıen, de legkésıbb 3 munkanapon belül:
kiállítja az átvételrıl szóló igazolást a Szállító részére vagy
kiállítja az átvételrıl szóló igazolást a Szállító részére, amelyben feltünteti esetleges
fenntartásait; vagy
elutasítja az átvételt, megindokolva döntését és meghatározva, hogy – véleménye
szerint – mit kell a Szállítónak elvégeznie ahhoz, hogy az átvételi igazolást ki
lehessen állítani.

5.4

Ha a Megrendelı nem állít ki átvételi igazolást és nem is utasítja el az átvételt, abban az
esetben úgy tekintendı, mintha kiállította volna az igazolást.

IV. SZERZİDÉSSZEGÉS
6. Szerzıdésszegés
6.1

Az egyik fél szerzıdésszegést követ el, ha nem teljesíti a szerzıdés keretében fennálló
valamely kötelezettségét.

6.2

Ha szerzıdésszegés történik, a szerzıdésszegés folytán kárt szenvedett felet az alábbi jogok
illetik meg:
a) kártérítés és/vagy
b) kötbér és/vagy
c) a szerzıdéstıl való elállás.

Budapest, 2010.…………

____________________________
Szállító
képviseli:

____________________________
Megrendelı
képviseli:
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Szállítási szerzıdés
(tervezet)
-IV. rész-

amely létrejött egyrészrıl a
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
(a továbbiakban: „Megrendelı”)
Székhelye: 1033 Budapest, Fı tér 3.
Képviseli: Bús Balázs Polgármester
Bankszámlaszám: …………………
másrészrıl a(z)
……… (a továbbiakban: „Szállító”)
Székhelye:
Képviseli:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Preambulum
Szerzıdı felek a szerzıdést a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény („Kbt.”)
rendelkezései szerint lefolytatott KÉ-18852/2010. számú közbeszerzési eljárás eredményeként írják
alá. Jelen szerzıdés a Megrendelı, mint ajánlatkérı és a Szállító, mint nyertes ajánlattevı között jön
létre.
A fentiekre tekintettel a felek az alábbiakban állapodnak meg:
1. A szerzıdés tárgya, mennyisége, a teljesítés helye és a szállítási határidı
1.1

A szerzıdés tárgya: A 2010. évi ajándék utalványok beszerzése szállítási szerzıdés
keretében.
A Szállító elvárásai és feltételei:

1.2.

1.1.1.

A megrendelés célja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
(Szja tv.) 69. §-ának (11) bekezdése, illetve 70. § (2) bekezdésének b) pontja
alapján természetbeni juttatásként ajándék utalványok biztosítása ÓbudaBékásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársai számára.

1.1.2.

Az utalványoknak az ajánlatban megjelölésre került és a jelen szerzıdés mellékletét
képezı listában szereplı beváltóhelyeken 2011. december 31. napjáig
beválthatónak kell lenniük. A Szállító vállalja, hogy a beváltói hálózat változásairól
a Megrendelıt szállításonként az aktualizált lista megküldésével tájékoztatja.

1.1.3.

Az utalványok szállításával (rendelkezésre bocsátásával) valamennyi költség, díj,
jutalék a Szállítót terheli, a névértéket, elıállítási költséget, jutalékot, kiszállítási
díjat és minden esetleges további költséget, díjat vagy jutalékot magában foglaló
szállítási díjon felül a Megrendelı semmilyen más további ellenértéket nem fizet.

A szállítandó mennyiség: 843.000 HUF névértékő utalvány:
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-

1000 Ft-os címletekben
Dolgozónként névre szóló csomagolásban

A felek megállapodnak, hogy Megrendelı a teljesítés során a mennyiségi adatoktól
- 40%-os mértékben eltérhet.
A pontos mennyiséget a Megrendelı a szállítást megelızıen 5 munkanappal bocsátja a
Szállító rendelkezésére, a névszerinti csomagoláshoz szükséges adatokkal.
1.3

A teljesítés (szállítás) helye:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Fıosztály
1033 Budapest, Fı tér 1.
Magyarország

1.4

A szállítási határidı: A jelen szerzıdés megkötését követıen 1 alkalommal, november
hónapban, a rendelés leadását követı 5 munkanapig. A Megrendelı elıteljesítést elfogad,
de részteljesítést nem köteles elfogadni. Amennyiben a szállítás napja munkaszüneti nap,
akkor az azt követı munkanap a szállítás határideje.
A Szállítónak a szállítás pontos idıpontjáról legalább 1 (egy) munkanappal elıbb értesíteni
kell a Megrendelıt.

2. Mennyiségi és minıségi átvétel
2.1

Az utalványok mennyiségi átvételét az átadás-átvétel idıpontjában ellenırizni kell. Az
ellenırzés helye megegyezik a teljesítés helyével.

2.2

A Megrendelı csak hibátlan, kifogástalan, forgalomképes, illetve az 1.2 pont szerinti
címlető, a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti felhasználási célt biztosító
utalványokat vesz át, ettıl eltérı esetben az átvételt megtagadja. A Szállító a minıségileg
hiányos, forgalomképtelen címlető, a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti
felhasználási célnak meg nem felelı utalványokat köteles 2 (kettı) munkanapon belül
forgalomképes utalványra becserélni.

2.3

A Szállító vállalja, hogy a sérült címlető utalványokat forgalomképes utalványra becseréli.

2.4

A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az utalványok érvényességi idejének lejártát
követıen a lejárt érvényességő fel nem használt utalványokat – a munkáltató által a
munkavállalóknak ki nem adott és ezáltal fel nem használt címleteket –díjmentesen,
névértéken visszaváltja legkésıbb 2011. március 31. napjáig.

3. Az utalványok ellenértéke és kifizetésének feltételei
3.1

Az utalványok ellenértéke (a továbbiakban: szállítási díj) számla ellenében, a teljesítést
követıen esedékes. A díj a névérték 100+…%-a.

3.2

A fenti 3.1 pontban hivatkozott ár az egyetlen ellenszolgáltatás, amellyel a Megrendelı a
Szállítónak az utalványok ellenértékeként tartozik.

3.3

A szállítási díj kifizetési feltételeit a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása,
dokumentációja és a jelen szerzıdés határozzák meg.
Egyéb irányadó jogszabályok:
a) az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.12.) Korm. rendelet;
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b) az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §.
A szerzıdésre egyebekben a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.),
illetve a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2009. CXX. törvény rendelkezései az irányadók.
3.4

Az ellenszolgáltatás kifizetése - a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban - a
szerzıdésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstıl számított 30 napos
határidıre történik. A Megrendelı elıleget nem fizet. A szerzıdés és a kifizetések
pénzneme forint (HUF). A Szállító bankszámlája, ahová szállítási díjat teljesíteni kell:
....………… A megjelölt bankszámla tulajdonosa nem térhet el a Szállítótól.

3.5

A Kbt. 99.§ (1) és 305.§ (4) bekezdése alapján Megrendelı felhatalmazza a Raiffeisen
Bank-ot (Pénzforgalmi Szolgáltató), hogy amennyiben Szállító szerzıdésszerő teljesítése
ellenére a Megrendelı a 3. pont szerint esedékes ellenszolgáltatást jelen szerzıdés 6. pont
szerinti határidıben nem fizeti meg, a Szállító által a Megrendelı a Pénzforgalmi
Szolgáltatója által vezetett költségvetési elszámolási számlája terhére benyújtott beszedési
megbízás esetén a megbízást teljesítse (4. sz. melléklet: felhatalmazó levél).

4. Szerzıdéses dokumentumok
A szerzıdés az alábbi dokumentumokból áll, fontossági sorrendben:
- a jelen szállítási szerzıdés;
- az Általános feltételek (1. sz. Melléklet).
- a Szállító ajánlata (2. sz. Melléklet)
- a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti ajándék utalvány felhasználását
biztosító budapesti és egyéb magyarországi beváltó helyek megnevezése és címe
(3. sz. Melléklet)
A szerzıdéses dokumentumok közötti eltérés esetén a fent meghatározott sorrendben kell
a dokumentumokat figyelembe venni.
5. Kapcsolattartás, a nyilatkozatok megtétele
A szerzıdı felek közötti kapcsolattartás írásban történik. A nyilatkozatokat postán, faxon,
vagy e-mailen kell elküldeni vagy személyesen kézbesíteni az alábbi címekre:
A Megrendelı részére:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
e-mail:
A Szállító részére:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
e-mail:
6. Kötbérfizetési kötelezettség a teljesítés késedelme esetén
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6.1

Ha a Szállító a vállalt szállítási határidıt olyan okból, amelyért felelıs elmulasztja, akkor
késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek összege minden késedelmes naptári nap után
1.000 Ft. A Megrendelı részteljesítést nem fogad el. A Megrendelı a késedelmi kötbér
igényét legfeljebb 10 (tíz) naptári napig érvényesíti, ezt követıen jogosult a szerzıdéstıl
egyoldalú nyilatkozattal elállni és meghiúsulási kötbér igényét érvényesíteni.

6.2

A szerzıdés Szállítónak felróható okból történı meghiúsulása esetén a Megbízót 15.000 Ft
meghiúsulási kötbér illeti meg. A szerzıdés akkor tekinthetı meghiúsultnak, ha
a)
b)
c)
d)

a Szállító a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja
a teljesítés kizárólag a Szállító érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el
10 naptári napot meghaladó késedelem esetén a Szállító él elállási jogával
a leszállított utalványok a szerzıdés teljesítés idıtartama alatt nem biztosítják a
hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti felhasználási cél jogszabályoknak és a
szerzıdés szerinti céloknak megfelelı felhasználását vagy a szerzıdés 3. sz. melléklete
szerinti budapesti és egyéb magyarországi beváltóhelyek bármelyikében 2011.
december 31. napjáig nem beválthatók- kivéve a beváltóhely megszőnése/bezárása
esetét.
e) a Szállítóval szemben csıd- vagy felszámolási eljárás indul.
6.3

A Megrendelı igényérvényesítésre vonatkozó egyoldalú írásbeli jognyilatkozatának - az ok
megjelölésén túl - részletesen tartalmaznia kell a kötbér érvényesítését megalapozó
tényeket, a kötbér alapjául szolgáló értéket, valamint a kötbér jogcímének megjelölését.

7. Alvállalkozók
7.1

A Szállító a szerzıdést saját maga és/vagy az ajánlatában megjelölt alvállalkozó(k)
bevonásával köteles teljesíteni. A Szállító alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körően
és közvetlenül felelıs a jelen szerzıdésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.

7.2

A Szállító kizárólag a Kbt. 304. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feltételek
fennállása esetén vehet igénybe az ajánlatában meg nem jelölt alvállalkozót.

8. Szavatosság
A Szállító szavatol azért, hogy a leszállított utalványok a szerzıdés teljesítés idıtartama
alatt biztosítják a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerinti felhasználási cél
jogszabályoknak és a szerzıdés szerinti céloknak megfelelı felhasználását, valamint
szavatol azért, hogy az utalványok 2011. december 31. napjáig beválthatók a szerzıdés 3.
sz. mellékletét képezı budapesti és egyéb magyarországi beváltóhelyek bármelyikében.
9. A szerzıdés módosítása
A Felek csak akkor módosíthatják a szerzıdést, ha a szerzıdéskötést követıen - a
szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a
szerzıdés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
10. Vitarendezés
A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülı esetleges jogvitát – fokozott
együttmőködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni.
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11. Aláírások
A Felek jelen szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt cégszerő aláírásukkal
hagyják jóvá. Készült magyar nyelven, 8 eredeti példányban, 6 eredeti példány a
Megrendelıt és kettı eredeti példány a Szállítót illeti meg.

Budapest, 2010. …………

____________________________
Szállító
képviseli:

____________________________
Megrendelı
képviseli:
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1. SZ. MELLÉKLET: ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Alkalmazandó jog és a szerzıdés nyelve
1.1

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

1.2

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

2. Kapcsolattartás
2.1

A szerzıdéssel kapcsolatos nyilatkozatokat írásban kell megtenni.

2.2

Ha valamelyik fél a nyilatkozatának átvételérıl visszaigazolást kíván kapni a másik féltıl
(címzettıl) ezt az igényét fel kell tüntetnie a nyilatkozatában. Abban az esetben, ha
valamely határidı számítása a nyilatkozat átvételétıl kezdıdik, a nyilatkozatot megtevı
félnek a nyilatkozatában kérnie kell a címzettıl az átvétel visszaigazolását.

II. A SZÁLLÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI
3. Általános kötelezettségek
3.1

A Szállító köteles a szerzıdést kellı gondossággal teljesíteni.

3.2

A Szállító köteles betartani a Megrendelı által adott utasításokat. Ha a Szállító úgy ítéli
meg, hogy az utasítás meghaladja a szerzıdés terjedelmét, köteles errıl a Megrendelıt
tájékoztatni az utasítás kézhezvételének napjától számított 3 napon belül.

3.3

Ha a szállítási szerzıdést több Szállító köti meg a Megrendelıvel, a Szállítók
egyetemlegesen felelnek a szerzıdés teljesítéséért, kötelesek továbbá – a Megrendelı
kérésére – kijelölni egy olyan személyt, aki képviselıként jár el a nevükben.

4. A szerzıdéses ár megfelelısége
Szállító kijelenti, hogy az ajánlat megtétele elıtt figyelembe vett minden körülményt, amely
a szerzıdés hiánytalan és megfelelı teljesítéséhez szükséges és beépítette az árba a
szerzıdés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét.

III. ÁTVÉTEL
5. Szállítás
5.1

A Szállító köteles az utalványokat a szerzıdésben kikötött feltételeknek megfelelıen
leszállítani. A szállítandó utalványok Megrendelı általi átvételéig a Szállító viseli a
kárveszélyt.
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5.2

A Szállító köteles olyan csomagolásról gondoskodni, amely az utalványokat a szerzıdésben
megadott rendeltetési helyére való szállítás során elıforduló sérülésektıl vagy
értékcsökkenéstıl megóvja.

5.3

A Megrendelı az átvételi eljárás lezárását követıen, de legkésıbb 3 munkanapon belül:
kiállítja az átvételrıl szóló igazolást a Szállító részére vagy
kiállítja az átvételrıl szóló igazolást a Szállító részére, amelyben feltünteti esetleges
fenntartásait; vagy
elutasítja az átvételt, megindokolva döntését és meghatározva, hogy – véleménye
szerint – mit kell a Szállítónak elvégeznie ahhoz, hogy az átvételi igazolást ki
lehessen állítani.

5.4

Ha a Megrendelı nem állít ki átvételi igazolást és nem is utasítja el az átvételt, abban az
esetben úgy tekintendı, mintha kiállította volna az igazolást.

IV. SZERZİDÉSSZEGÉS
6. Szerzıdésszegés
6.1

Az egyik fél szerzıdésszegést követ el, ha nem teljesíti a szerzıdés keretében fennálló
valamely kötelezettségét.

6.2

Ha szerzıdésszegés történik, a szerzıdésszegés folytán kárt szenvedett felet az alábbi jogok
illetik meg:
d) kártérítés és/vagy
e) kötbér és/vagy
f) a szerzıdéstıl való elállás.

Budapest, 2010.

____________________________
Szállító
képviseli:

____________________________
Megrendelı
képviseli:
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