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Z-85/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat  

A KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban” című 

pályázat eszközbeszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 

megtárgyalásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. 

törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást a határozat mellékleteként jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés tervezetet megismerte. 

 

3. A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást a következő vállalkozásoknak küldi meg 

figyelembe véve a Kbt. 249. § (1) bekezdését: 

- DÉLITY Bútor Zrt. (6345 Nemesnádudvar, Petőfi út 7. szám) 

- FEBRIL Kft. (1124 Budapest, Törpe utca 8. szám) 
- E-PROFIL Kft. (5000 Szolnok, Hunyadi János út 44/1.) 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik:   

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 Jegyzői Titkárság 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Kár-Mentor Bt. 

 Ajánlattevők 

K.m.f. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   Dr. Vörös Mária s. k. 

       polgármester         aljegyző  

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. április 01. 

 

Farkasné Fazekas Mária jkv. 
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I. Fejezet 

 

 

 

 

 

Ajánlati felhívás 

 

 
 

 
Abony Város Önkormányzata  

„Kreatív Kópévár - Új bölcsőde létesítése Abonyban”  

KMOP-4.5.2-09-2009-0024 

azonosító számú projekt eszköz beszerzése tárgyában 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS 



 

 

 

 

1.) Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszáma: 

 

                Abony Város Önkormányzata 

                2740 Abony, Kossuth tér 1. szám 

                Telefonszám: 06/53/361-571, telefaxszám: 06/53/360-010 

                E-mail: abony@abony.hu 

 

2.)  Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:  

 

KÁR-MENTOR Bt. 5000 Szolnok, Arany János u 20. 

Telefonszám: 06/56/426-226, telefaxszám: 06/56/513-395 

e-mail cím: karmentor@brokerroyal.hu 

 

 

3.) Az eljárás 251. § (2) szerinti jogcíme 

 

Kbt. 251.§ (2) szerint, ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt 

millió forintot, vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nyolcvan millió forintot, az 

ajánlatkérő a 249. § (1) bekezdése szerinti közzététel helyett legalább három ajánlattevőnek 

köteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli - a 249. § (2) bekezdésében foglaltakat tartalmazó - 

ajánlattételi felhívást küldeni. 

 

 

4.)  A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi 

feltételei, ha az ajánlatkérő dokumentációt készít és a dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejűleg 

nem küldte meg:  

 

Ajánlatkérő ajánlati dokumentációt készít, melyet térítésmentesen bocsát az ajánlattevő rendelkezésére oly 

módon, hogy azt az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet teljes terjedelemben papír alapon ajánlott, 

tértivevényes postai küldemény, valamint kérésre elektronikus formában küldi meg az ajánlattevők részére.  

 

5.) A  közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra);  
 

     Fő tárgy: 37524000-7 

 

     További tárgyak:    37527000-8 

37510000-6 

30237140-2 

30237210-4 

30232110-8 

39000000-2 

39141000-2 

 

Teljes mennyiség: 

 

Az Abony, Bethlen Gábor u 3. szám (hrsz: 4894) ingatlanon épített bölcsőde részére eszközök beszerzése az 

alábbi fő részek szerint: 

 

1. rész Udvarok felújítása Európai Uniós szabványok szerint, gyermek csoport 

            szoba,  vezető gondozónői iroda felszerelése 

 

2. rész Gyermekcsoportok játékfelszerelése 

 

3. rész Gyermekek fejlesztését a gondozónők továbbképzését segítő eszközök, 

            konyhatechnológiai mobiliák 
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A megvalósítandó beszerzéseket a dokumentáció melléklete részletesen  tartalmazza, megjelölve a honlap 

elérhetőségeket, melyeken a beszerezni kívánt eszközök, berendezések cikkszámai, termékkódjai és maga a 

termék képe megtekinthető, melyek csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. 

Az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad, figyelemmel a Kbt. 58. §. (7) bekezdésében 

foglaltakra. „Az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly módon, hogy egyes 

ajánlattevőket, illetőleg árukat az eljárásból kizár, vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös 

megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása 

szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 

illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak 

a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal 

egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.” 

Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles részletesen bemutatni és bizonyítani 

a termékek egyenértékűségét. A termékek egyenértékűsége helytállóságának hiánya az ajánlat érvénytelenségét 

jelenti. Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy a 

felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, 

ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli. 

A megjelölt termékekkel egyenértékű termék szállítása csak akkor fogadható el, amennyiben minden, a 

felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, 

ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli. A költségekbe beleértendő 

az egyenértékű termékek használatára visszavezethető azon költségek is, amelyek az eszközök működésével 

összefüggésben keletkező hibák javításából, vagy a garanciák elvesztéséből, illetve az eszközökben 

bekövetkezett kárból erednek. 

 

6.) A szerződés meghatározása, szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: 

 

Szállítási szerződés az Abony Város Önkormányzata „Kreatív Kópévár - Új bölcsőde létesítése Abonyban” 

tárgyú KMOP-4.5.2-09-2009-0024 azonosító számú projekt eszköz beszerzése tárgyában. 

 

  Szállítási határidő legkésőbbi időpontja: 2011. augusztus 31.  

               (A bölcsőde építés befejezésének várható határideje: 2011. augusztus 15.) 

 

7.) A teljesítési hely: 

               

           2740 Abony, Bethlen Gábor u 3. szám Pingvines bölcsőde épülete  

 

8.) A  szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  

 

A Kbt. VI. fejezete szerint nemzeti értékhatárt elérő, hirdetmény nélküli ajánlattételi felhívás megküldésével 

induló egyszerű közbeszerzési (251. § (2) bekezdés) szerinti eljárásban a Kbt. mellékkötelezettségei (53/A. §, 

59. §) helyett 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről (így különösen a Ptk. 246.§., 248.§., 305. §.) 

kerül alkalmazásra.  

 

              1.   Késedelmi kötbér: legalább 100.000.-Ft/naptári nap  

2.   Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér a szerződés szerinti, ÁFA nélkül 

                    számított ellenszolgáltatási ár 5 %-a 

              3.  Legalább 24 hónap teljes körű jótállási kötelezettség a 3.) rész tekintetében 

                   Gyermekek fejlesztését a gondozónők továbbképzését segítő eszközök és a Konyhatechnológiai mobiliák 

részek tekintetében  

              

9.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

 

Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetések pénzneme: HUF. 

Az ajánlatkérő előleget nem fizet.  

Fizetési ütemezés: Számla benyújtására a szerződésszerű teljesítést követően van lehetőség. Az 

ellenszolgáltatás összege az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban meghatározott ár. Az ellenszolgáltatás 

díjának fedezetet kell nyújtani mindazon munkák elvégzésére és felmerülő költségekre, melyek szükségesek a 

felhívásban és a dokumentációban meghatározottak megvalósulásához. Megrendelő semminemű műszaki vagy 

egyéb okok miatt (így például a szállítási szerződés megkötése és a megvalósulás közötti időszakban 

bekövetkezett áremelésből eredő) többletköltség igényt nem fogad el.  A Szállító számlájának és a mindkét fél 

képviselője által aláírt teljesítésigazolásnak a kézhezvétele után, a teljesítést követő 30 napon belül kerül 

kiegyenlítésre a számla. A szerződésszerű teljesítés igazolásnak a szállítólevelek mindkét fél által történő 



 

 

aláírása tekinthető. Az igazolt szállítóleveleket a számla mellékleteként csatolni kell. A számla kifizetése a 

Kbt. 305. § (3) bekezdés a)-i) pontjaival összhangban történik. 

 

10.)  Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:  

                Nem 

 

11.) Részajánlattételi lehetőség biztosítása:         

                  

               Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (3) bekezdés szerinti rész ajánlattételi lehetőséget                  biztosít. Ajánlattevő 

jogosult a beszerzés összes részére, vagy részeire külön-külön ajánlatot tenni. 

 

12.) Az ajánlatok bírálati szempontja: 

 

Az ajánlat kiválasztás szempontja, mind a három rész tekintetében a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontja szerint a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.  

 

13.) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)  

Ajánlatkérő nyertesség esetére nem írja elő gazdálkodó szervezet alapítását, de közös ajánlattétel esetén az 

ajánlatban a közös ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy megállapodás tervezetet, amely minimálisan 

tartalmazza az ajánlattétel és teljesítés időszakára vonatkozó, külön-külön teljes jogkörű képviselő 

megnevezését, meghatalmazását; a tagok külön-külön felelősségvállalását a munkák megvalósításáért, mint 

oszthatatlan szolgáltatásért; valamint a tagok várható munka- és feladatmegosztását. 

Ajánlatkérő közös Ajánlattevők részére külön felhívja a figyelmet a Kbt. 305. § (3) c) pontjában foglaltakra 

illetve a „A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként 

megkötött szerződések Kbt. 303. §-a szerinti módosításával és 304. §-a szerinti teljesítésével kapcsolatos egyes 

kérdésekről( (KÉ 2010. évi 152. szám; 2010. december 22.”- számában foglaltakra, mely szerint „ A 

hivatkozott előírás kimondja , hogy eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes 

ajánlattevővel kell megkötni. Ez a szabály egyúttal azt is magában foglalja, hogy ha közösen ajánlatot tevők 

nyertek a közbeszerzési eljárásban, mindegyiküknek meg kell kötnie a szerződést az ajánlatkérővel. Ezt 

támasztja alá az is, hogy a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint minden közös ajánlattevő önállóan számláz az 

ajánlatkérő felé, számla kiállítására az ajánlatkérő felé pedig csak az jogosult, aki vele szerződést kötött.” 

 

  

14.) Jogi helyzet (kizáró okok) – megkövetelt igazolási mód: 

 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), alvállalkozó vagy erőforrást 

nyújtó szervezet, akire nézve a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjában, a Kbt. 61. § (1) bekezdése d) pontjában 

meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén 

egyik tag sem), a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire nézve a Kbt. 61. § (1) bekezdése a)-c) pontjában 

meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki, illetőleg 

akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy 

a számára erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak 

A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevőnek, a közbeszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére 

a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell. 

 

15.) Az alkalmassági követelmények: 

 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia 

kell: 

P1) Csatolja az összes (meglévő vagy megszüntetett) jelen hirdetmény megküldésének 

napjánál nem régebbi keltezésű, számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozatot a 

fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a 30 napon túli sorban állásról e hirdetmény 

megküldését megelőző 24 hónapban. Amennyiben Ajánlattevő vagy a közbeszerzés 



 

 

értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó e hirdetmény 

megküldését megelőző 24 hónapban megszüntetett számlákat, úgy ebben az esetben a 

megszüntetett számlákról szóló igazolást is csatolni kell az ajánlathoz, ezen igazolás lehet 30 

napnál régebbi, amennyiben a számla megszüntetését követően került kiállításra. 

 

P2) Az utolsó 2 lezárt üzleti év (2008. és 2009.) - működési formájának megfelelő – a 

számviteli jogszabály szerinti beszámolójának másolatát, kiegészítő mellékletek nélkül; 
 

Az alkalmasság minimum követelménye(i):  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha 

 

P1) ha számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat szerint e hirdetmény megküldését megelőző 24 

hónapban (meglévő vagy megszüntetett) számláján 30 napon túli sorban állás fordult elő. 

 

P2) ha, az utolsó 2 lezárt üzleti év (2008. és 2009.) a mérleg szerinti eredménye negatív volt; 

 

Az ajánlattevő(k)nek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozóknak az 1) és 2) pontban meghatározott alkalmassági követelménynek önállóan kell megfelelniük. 

 

Amennyiben az ajánlattevő a minimumkövetelmény esetében a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján más 

szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolásán 

túl a 65. § (4) bekezdés szerinti igazolások eredeti vagy hiteles másolati példányát is csatolni kell a Kbt. 4. § 

3/E pontja figyelembevételével. 

      

     Ajánlattevőnek részekre történő ajánlattétel esetén nem szükséges külön-külön 

     benyújtani a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló dokumentumokat. 

 

 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell 

A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pont tekintetében az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban óvodai-

bölcsődei eszközök adásvételére/szállítására vonatkozó referencia igazolása, vagy vagy az ajánlattevő, vagy a 

közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy az 

erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozatával a Kbt. 68. § (1) bekezdés összhangban.  

A referenciának,  legalább az alábbi adatokat tartalmazni kell: a teljesítés idejét, időtartamát, a szerződést kötő 

másik fél nevét, a referenciát nyújtó személy nevét és elérhetőségét, a szállítás tárgyát és a kapcsolódó 

szolgáltatást, az ellenszolgáltatás nettó összegét vagy a korábbi szállítás mennyiségét, az információt nyújtó 

személy nyilatkozatával a szerződésszerű teljesítésről 

 

Amennyiben az ajánlattevő a minimumkövetelmény esetében a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján más 

szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolásán 

túl a 65. § (4) bekezdés szerinti igazolások eredeti vagy hiteles másolati példányát is csatolni kell a Kbt. 4. § 

3/E pontja figyelembevételével. 

   Az alkalmasság minimum követelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha 

1. rész tekintetében: Az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban nem rendelkezik legalább 2 db óvodai-, 

bölcsődei-, irodai bútorok adásvételére/szállítására vonatkozó referenciával, ahol az adásvételi 

szerződés/szállítási szerződés ellenértéke összességében nem éri el a minimum nettó 5 millió forint értéket.  

 

2. rész tekintetében: Az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban nem rendelkezik legalább 2 db óvodai-, 

bölcsődei-, irodai eszközök adásvételére/szállítására vonatkozó referenciával, ahol az adásvételi 

szerződés/szállítási szerződés ellenértéke összességében nem éri el a minimum nettó 5 millió forint értéket.  

 

3. rész tekintetében: Az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban nem rendelkezik legalább 2 db 

konyhafelszerelési, irodai eszközök adásvételére/szállítására vonatkozó referenciával, ahol az adásvételi 

szerződés/szállítási szerződés ellenértéke összességében nem éri el a minimum nettó 5 millió forint értéket.  



 

 

 

A műszaki-szakmai alkalmasság körében ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a 71 § (1) bekezdés b) pontja 

szerinti alvállalkozónak a fenti követelményeknek együttesen is megfelelhetnek  

 

Ajánlattevőnek részekre történő ajánlattétel esetén a választott részre/részekre vonatkozó 

referenciát(kat) szükséges becsatolni, amennyiben valamennyi részre kíván ajánlatot 

benyújtani, úgy mindegyik részre szükséges a referencia igazolásokat benyújtani. 

 
16.) A hiánypótlás lehetősége, vagy annak kizárása: 

 

 Az Ajánlatkérő a Kbt. 83. §- a szerint hiánypótlási lehetőséget biztosít.  

 

17.) Az ajánlattételi határidő:  

 

               2011. április 16-án 10:00 óra 

 

18.) A szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal  

       kapcsolatos 

  

Ajánlatkérő az KMOP-4.5.2-09-2009-0024 azonosító számú elnyert pályázat alapján valósítja meg a projektet.  

Az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet nettó 25.000.000.-HUF. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 92. 

§. c) pontjára, melynek fennállása esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja. 

 

 

19.) Az ajánlat benyújtásának címe: 

 

            Az ajánlatok munkanapokon 8:00 – 16:00 óra, pénteki munkarend esetében 8:00 –   12:00 

óra, az ajánlattételi határidő napján 8:00 – 10:00 óra között nyújthatók be,  az alábbi címen: 

Abony Város   Önkormányzata,  2740 Abony, Kossuth tér 1. szám,  titkárság 

 

 

20.) Az ajánlattétel nyelve:  

             

                  magyar 

 

21.) Fenntartott szerződések: 

                 

                Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 253. § (1) bekezdését. 

 

 

 

22.) Az ajánlatok felbontásának helye és ideje: 

 

                Abony Város Önkormányzata, 2740 Abony, Kossuth  tér 1. szám, titkárság 

                 

2011. április 16-án 10:00 óra 

 

 

23.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak;  

               A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint. 

 

 

24.) A tárgyalás helye, ideje: 

           

          Ajánlatkérő tárgyalást nem tart. 

 

 

25.) A szerződéskötés tervezett időpontja, helye: 

 



 

 

          Várhatóan, 2011. május 09-én 10:00 órakor Abony Város Önkormányzata, 2740   Abony, Kossuth  tér 1. szám, 

Polgármesteri Iroda 

    

26.) Az  ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 

 

 2011. április 01. 

 

Abony, 2011. március 29.                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Fejezet 

 

 

 

 

 

Szállítási szerződés tervezet 
 

 

az 

 
Abony Város Önkormányzata  

„Kreatív Kópévár - Új bölcsőde létesítése Abonyban”  

KMOP-4.5.2-09-2009-0024 

azonosító számú projekt eszköz beszerzése tárgyában 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 

TERVEZET 
 

amely létrejött  Abony Város Önkormányzata  

 Székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1 

 Képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Adószám: 15390709-2-13 

 Számlaszám: 11993609-06147486-10000104 

                              Telefon/Fax: 06/53/361-571, 06/53/360-010 

   

mint Megrendelő, 

             

valamint a  ……………………….. 

 Székhely: …………………… 

 Képviseli: ……………. ügyvezető/igazgató 

 Adószám: ………………… 

 Cg: …………………. 

 Számlaszám(ok): ………………………. 

 Tel.: ……………….. 

 Fax: ……………….  

mint Szállító (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel: 

 

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő 2011. április 01-én megküldött ajánlattételi felhívás alapján 

közbeszerzési eljárást indított a szerződés tárgyában megjelölt szállítás teljesítésére. Az eljárás nyertese a Szállító, mint 

ajánlattevő lett.  

 

1. A szerződés tárgya 
 

1. rész Udvarok felújítása Európai Uniós szabványok szerint, gyermek csoport 

            szoba,  vezető gondozónői iroda felszerelése  

2. rész Gyermekcsoportok játékfelszerelése  

3. rész Gyermekek fejlesztését a gondozónők továbbképzését segítő eszközök, 

            konyhatechnológiai mobiliák  

megfelelő rész aláhúzandó 



 

 

1.1. A megrendelő megrendeli, a Szállító elvállalja, leszállítja és üzembe helyezi Abony Város  

Önkormányzata a KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódszámú, „Kreatív Kópévár - Új bölcsőde 

létesítése Abonyban ” eszközbeszerzése tárgyú ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentáció 

műszaki specifikációjában meghatározott minőségi és mennyiségi feltételeknek megfelelő 

áruféleségeket a jelen szerződésben meghatározott teljesítési helyre, jelen szerződés 3.1. pontjában 

meghatározott időpontig, hiba-, és hiánymentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, 

egyes áruféleségeket telepítéssel együtt. A műszaki specifikáció – Szállító által beárazott példánya 

– jelenszerződés 2. sz. mellékletét képezi. 

1.2 A szerződés jogalapja a …………/2011 számú Képviselő-testületi határozat a  közbeszerzési 

eljárást lezáró döntésről. 

 

 
2. A vállalkozói díj 

 
2.1. A Megrendelő a 1.1. pontban rögzített szerződésszerű teljesítése után nettó………. 

……….+ áfa (25%), összesen bruttó ………...-Ft, azaz ………………………………. 

forint árat fizet a Szállítónak, amely az ajánlattétel  időpontjában a felolvasólapon és ajánlati lapon meghatározott ár. 

A Megrendelő által fizetett ár magában foglalja a 1.1. pontban meghatározott valamennyi 

teljesítés ellenértékét, amely ár az ajánlat benyújtásakor érvényes forintárat jelenti, melynek utólagos módosítására 

nincs lehetőség. 

A fizetés megtörténtének időpontja az a nap, amikor Megrendelő számláját a számlavezető bank a kifizetésre kerülő 

összeggel megterheli. 

 
2.2. Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetések pénzneme: HUF. 

Az ajánlatkérő előleget nem fizet.  

Fizetési ütemezés: Számla benyújtására a szerződésszerű teljesítést követően van lehetőség. Az ellenszolgáltatás 

összege a Szállító által benyújtott ajánlatban meghatározott ár. Az ellenszolgáltatás díjának fedezetet kell nyújtani 

mindazon munkák elvégzésére és felmerülő költségekre, melyek szükségesek a felhívásban és a dokumentációban 

meghatározottak megvalósulásához. Megrendelő semminemű műszaki vagy egyéb okok miatt (így például a szállítási 

szerződés megkötése és a megvalósulás közötti időszakban bekövetkezett áremelésből eredő) többletköltség igényt nem 

fogad el.  A Szállító számlájának és a mindkét fél képviselője által aláírt teljesítésigazolásnak a kézhezvétele után, a 

teljesítést követő 30 napon belül kerül kiegyenlítésre a számla. A szerződésszerű teljesítés igazolásnak a szállítólevelek 

mindkét fél által történő aláírása tekinthető. Az igazolt szállítóleveleket a számla mellékleteként csatolni kell. A számla 

kifizetése a Kbt. 305. § (3) bekezdés a)-i) pontjaival összhangban történik. 

 
 
3. A szerződés teljesítési határidői 

 
3.1. A szállítás megkezdésének időpontja: 2011. augusztus 16. 

A szállítás véghatárideje, a teljesítési határidő: 2011. augusztus 31. 

A Szállító a Megrendelő engedélyével előteljesíthet. 

Jelen szerződést a Felek határozott időtartamra kötik meg. 

 
 

3.2. A teljesítés helye: 2740 Abony, Abony, Bethlen Gábor u 3. szám (hrsz: 4894) ingatlanon épített bölcsőde  
 
3.3. A Szállító köteles az árukat eredeti, gyári csomagolásban leszállítani, amely áru épségét a fuvarozáskor, illetve a 

tároláskor megóvja. 

 
3.4. A Szállító az árut, a jelen szerződés 3.2. pontjában rögzített teljesítési helyre köteles 

leszállítani a saját költségén és veszélyére, illetve azon árukat, amelyekre a Megrendelő az ajánlattételi felhívásban 

telepítést, bekötést is kért, köteles a saját költségén, a Megrendelő által elfogadott helyre telepíteni, bekötni. 

 
3.5. Fuvarozóval történő szállítás esetén az árut, a Szállító köteles a fuvarozótól átvenni, és a fuvarozóval szembeni 

esetleges kárigényeket érvényesíteni. 

 



 

 

3.6. A szerződés teljesítésének időpontjáról a Szállító 3 nappal megelőzően írásban értesíti a Megrendelőt. A kitűzött 

időpontban történik az áru mennyiségi átvétele, és ekkor kezdődik a Megrendelő minőségi átvételi vizsgálata. A 

mennyiségi átvétel a szállító által kiállított szállítólevélen történik. 

 
3.7. A Szállító a Megrendelő által a 3.2. pontban rögzített címen rendelkezésre bocsátott zárható helyiségben az általa 

leszállított vagy a fuvarozó által leszállított árut kicsomagolja és ellenőrzi, hogy az áru az előírt mennyiségben és 

darabszámban sértetlenül és épségben megérkezett e. Az általa észlelt mennyiségi hiányt vagy hibát a Szállító az előírt 

teljesítési határidőn belül saját költségére köteles pótolni. 

Az áru elvesztéséből vagy rongálásából eredő kárveszély az áru leszállítását követő és a 

Megrendelő mennyiségi átvételét igazoló jegyzőkönyv átadásáig a Szállítót terheli. 

 

3.8. A minőségi átvétel helye a szállítói szerződés 3.2. pontja szerinti teljesítés helye. A minőségi átvételt a mennyiségi 

átvételtől számított 3 napon belül kell elvégezni. Minőségi hiba esetén a hibáról a Szállítót írásban kell értesíteni, és 

meg kell hívni a minőségi hiba megállapításának jegyzőkönyvezésére záros határidőn belül. 

 
3.9. A Szállító a sikeres átadás-átvételt követő első naptól számítva a jelen szerződés mellékletét képező, az ajánlatban 

megadott 24 hónap jótállást vállal a Gyermekek fejlesztését a gondozónők továbbképzését segítő eszközök és a 

Konyhatechnológiai mobiliák tekintetében.   

Amennyiben az áru a jótállási idő alatt meghibásodik és funkciójának megfelelően nem használható, a jótállási idő 

annyi nappal hosszabbodik meg a hiba közlésétől számítva, amennyi napig a hiba miatt az áru a rendeltetésszerű 

használatra nem alkalmas. 

 
4. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

4.1. Késedelmi kötbér 

Amennyiben a Szállító a megrendelt eszközök leszállításával késedelembe esik, köteles ………….Ft/nap mértékű 

kötbért megfizetni. Az Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét legfeljebb 30 napig érvényesíti. 30 napot meghaladó 

késedelem esetén – a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott károk megtérítésére vonatkozó Ajánlatkérői 

igényeket nem érintve – az Ajánlatkérő fenntartja a szerződés rendkívüli felmondásának jogát, mivel a 30 napot 

meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti.  

A számla kiegyenlítésének feltétele a felmerült kötbér összegének az ajánlatkérő 11993609-06147486-10000104 

fizetési számlájára történő megfizetése. 
 

4.2. Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér összege a vállalkozási díj nettó értékének 5 %-a, ………..-Ft, azaz 

…………………Ft a szerződéskötéstől a mennyiségi és minőségi átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásáig tart. A számla 

kiegyenlítésének feltétele a felmerült kötbér összegének az ajánlatkérő 11993609-06147486-10000104 fizetési 

számlájára történő megfizetése. 
 

4.3. A Vállalkozó köteles jótállás vállalni a sikeres átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárásától számított 

ajánlattevői vállalás alapján ………….hónapra, az esetlegesen felmerülő hibák kijavítására a Gyermekek fejlesztését a 

gondozónők továbbképzését segítő eszközök és a Konyhatechnológiai mobiliák tekintetében.  

 

4.4.A kötbérek lejárt pénzkövetelésnek minősülnek. 

 

4.5. Szavatossági időtartam: Jogszabály szerint 

 

5. A szerződés megszűnése 

 

5.1. Jelen szerződés felek határozott időtartamra kötik és a csak közös megegyezéssel 

       vagy rendkívüli felmondással szüntethető meg. 

 

6. Vegyes rendelkezések 
 

6.1 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok 

      rendelkezései az irányadók. 

 

6.2 A Kbt. 99.§ (1) és 305.§ (6) bekezdése alapján Megrendelő felhatalmazza  az ERSTE Bank Nyrt-t (Pénzforgalmi 

Szolgáltatóját), hogy amennyiben a Szállító szerződésszerű teljesítése ellenére a Megrendelő a jelen szerződés 



 

 

szerint esedékes ellenszolgáltatást jelen szerződés 2.2. pont szerinti határidőben nem fizeti meg, a Szállító 

Megrendelő költségvetési elszámolási számlája terhére az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében benyújtott 

beszedési megbízását teljesítse, kivéve ha a Szállító a Kbt. 305.§  (3) bekezdés e), illetőleg f) pontja 

szerinti kötelezettségét nem teljesítette. (felhatalmazó levél) 
 

6.3. A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet. 

A Kbt. 303. §-ban foglaltaknak megfelelően a felek csak akkor módosíthatják a 

jelen szerződésnek az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az 

ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően 

beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 

 

6.4.Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból fakadó bármely  jogvitájukat elsődlegesen peren kívüli 

megegyezés útján rendezik. Felek peres eljárás esetén a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos 

illetékességét kötik ki. 

 

 

6.5. Az  Abony Város Önkormányzata „Kreatív Kópévár - Új bölcsőde létesítése Abonyban ” KMOP-4.5.2-09-2009-

0024 azonosító számú projekt eszköz beszerzése tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, 

ajánlati dokumentációja, az ajánlattevők által feltett kérdésekre adott válaszok, az eljárás során rögzített egyéb 

dokumentumok, valamint a Szállítónak az eljárásban ………………………-én adott ajánlata a jelen szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik és a Felekre nézve kötelező érvényűek (azok fizikai értelemben jelen szerződéshez 

nem kerülnek csatolásra). Amennyiben a szállítói szerződés, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi 

dokumentáció, illetve az ajánlat között eltérés van, úgy a felsorolt dokumentumokat ebben a sorrendben kell 

irányadónak tekinteni. 

 

 

  Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely                ellentétes a fentiekben rögzített 

dokumentumok bármelyikével. Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben 

érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha 

e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.  

 

6.6. Jelen szerződés …………… számozott oldalból és a csatolt mellékletekből áll. 

 

A szerződés a Szerződő felek egybehangzó véleménye alapján, cégszerű aláírásukkal lép életbe. A szerződés 

……………eredeti példányban kerül aláírásra. 

 

Abony, 2011.  ……. napján 

 

 

 

 

 

 ……………………………… …………………………………… 

 Megrendelő Szállító 

  

 

 

 

 

A szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 

 

- felhatalmazó levél 

- 2. számú melléklet (beárazott eszközlista) 

 

 

 

 

                      szerződés 1. számú melléklete 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 



 

 

Azonnali beszedési megbízás benyújtására 

Erste Bank Hungary Nyrt.  

Budapest 

Népfürdő u. 24-26.  

1138 

 

Megbízom/megbízzuk Önöket a Kbt 54. §.(1) bekezdése alapján, az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább 

megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére, a mindenkor hatályos 

pénzforgalmi jogszabály szerinti előnyösen rangsorolt fizetési megbízásokat és az Erste Bank Hungary Nyrt beszámítási 

jogának gyakorlását követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően a következőkben foglalt feltételekkel: 

Kötelezett számlatulajdonos 

megnevezése: 
Abony Város Önkormányzata 

Kötelezett felhatalmazással érintett 

bankszámlájának pénzforgalmi 

jelzőszáma: 

11993609-06147486-10000104 

Jogosult neve:  

Jogosult bankszámlájának 

pénzforgalmi jelzőszáma: 

 

A felhatalmazás érvényessége……… év, ……….hó ….. naptól ….. év, …………hó ….. napig  

visszavonásig* 

További feltételek*: a) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár: ……………………... Ft 

b) pénzügyi fedezet hiánya esetén kérem/kérjük sorban tartani a mindenkor hatályos pénzforgalmi jogszabály által az 

előnyösen rangsorolt fizetési megbízásokra előírt határidőig 

c) a felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza 

Kelt, ………………………, …… év, ………………. hó ….. nap 

      …………………………………….. 

       Kötelezett számlatulajdonos 

       banknál bejelentett aláírása 

A bejelentésben foglaltakat tudomásul vettük: 

Kelt, ………………………, …… év, ………………. hó ….. nap 

………………………………………………………. 

Kötelezett számlavezető bankjának cégszerű aláírása 

 

 

                                                           

 nem kívánt rész törlendő 


