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ALÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
 Építési beruházás 

 Árubeszerzés 

X Szolgáltatás megrendelés 

 Építési koncesszió 

 Szolgáltatási koncesszió 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1.1.) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: Érd és Térsége Víziközmű Kft. 

 

Postai cím: Fehérvári út 63/B-C. 

 

Város/Község: Érd 

 

Postai 

irányítószám:  

2030                   

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: dr. Németh Zsolt beszerzési csoportvezető 

Hajdú Tamás műszaki ügyintéző 

Telefon: +3620/435-6308 

Telefon:+3620/529-8711 

E-mail: nemeth.zsolt@erdivizmuvek.hu 

hajdu.tamas@erdivizmuvek.hu 

Fax: +36-23-521774 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erdivizmuvek.hu 

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

I.1.2.) További kapcsolati pontok: 

 

További információ a következő címen szerezhető be: Érd és Térsége Víziközmű Kft. Duna-parti vízmű 

telepe (2030 Érd, Mecset u., Vízmű-telep) – dr. Németh Zsolt: +3620/435-6308, Hajdú Tamás: +3620/529-

8711 

e-mail: beszerzes@erdivizmuvek.hu   

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: Érd és Térsége Víziközmű Kft. Duna-parti Vízműtelep 

(2030 Érd, Mecset u., Vízműtelep) – Beszerzési Csoport Irodája 

  

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Másológépek bérlése üzemeltetéssel 2021. évben 

 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

 

Építési beruházás                            Árubeszerzés                             X Szolgáltatás megrendelés                           
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A teljesítés helye: 

2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C., 2030 Érd, Mecset u. Vízműtelep, 2030 Érd, Felső u. 2., 2049 Diósd, Rákóczi u. 

Laboratórium, 2045 Törökbálint, Fűzfa u. szennyvíztelep 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya: 

Bérleti szerződés másológépek bérlésére és üzemeltetésére 2021. évben 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel  

    igen     X  nem  

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):                                                                   igen    x  nem  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség: 

Az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében felsorolva éves (12 havi) becsült nyomtatási/másolási mennyiséggel 

feltüntetve, elvárt minőségű nyomtató/másológép típusonként. A megadott éves mennyiség a várható mennyiség, 

eltérés lehetséges +10%-os mértékig a többlet nyomattatási oldalak tekintetében. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot 

arra, hogy a megadott mennyiségi keretet ne merítse ki, illetve többletigényt jelentsen be. A bérbeadási és 

üzemeltetési havidíjnak tartalmaznia kell a festék patronok költségeit, valamint a meghibásodás bejelentésétől 

számított 24 órán belüli kiszállást és hibajavítást (kivéve munkaszüneti napokat).  

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

A (tervezett) időtartam hónapban:   12   

Hatályba lépés napja:2021.01.01. 

Megszűnés: 2021.12.31. 

  

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉS KÖTÉSI KÖTELEZETTSÉG 

Jelen felhívás nem keletkeztet az Ajánlatkérőre vonatkozóan semminemű kötelezettséget, így az Ajánlatkérő kiköti a 

Ptk. 6:74.§ (2) bekezdésében biztosított jogát, ebből eredően az eljárás nem jár megrendelési és/vagy szerződéskötési 

kötelezettséggel. 
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III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és főbb szerződéses feltételek:  

Hibás vagy késedelmes teljesítésből előálló határidő túllépés esetén a Megrendelő kötbér érvényesítésére 

jogot formál. A határidő túllépés vonatkozik az első beüzemelés időpontjára vonatkozó késedelemre, majd 

az esetleges hibabejelentéseket követő 24 órán belüli kiszállásra és hibajavításra vonatkozóan.  

A kötbér mértéke az első beüzemelés határidőjének túllépése esetén a maximális szerződéses érték: 

                                     -      1-től 20 napig napi 0,5 %-a, maximum 10 %, 

- 21-től 30 napig 10 % + napi 1,5 %-a, maximum 25 %. 

- a 30. nap után meghiúsulás áll be, amely megalapozza a Megrendelő jogát arra, 
hogy a szerződést azonnali hatállyal részben vagy egészben felmondja, illetve 
jogosult más szolgáltatótól az adott szolgáltatást megrendelni, azonban ha a 
szóban forgó szolgáltatást magasabb áron tudja megrendelni, akkor a 
Megrendelő kötbérigény követelése mellett, a többletköltségét kártérítési 
jogcímen a Szolgáltató felé érvényesítheti. 

A kötbér mértéke az esetleges hibabejelentéseket követő 24 órán belüli határidő tekintetében a havidíj: 

 

                                      -      1-től 10 napig napi 2 %-a, maximum 20 %, 

- 10-től 30 napig 20 % + napi 3 %-a, maximum 80 %. 

- a 30. nap után meghiúsulás áll be, amely megalapozza a Megrendelő jogát arra, 

hogy a szerződést azonnali hatállyal részben vagy egészben felmondja, illetve 

jogosult más szolgáltatótól az adott szolgáltatást megrendelni, azonban ha a 

szóban forgó szolgáltatást magasabb áron tudja megrendelni, akkor a 

Megrendelő kötbérigény követelése mellett, a többletköltségét kártérítési 

jogcímen a Szolgáltató felé érvényesítheti. 

Megrendelő jogosult a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal 

felmondani a szerződést. Szolgáltató oldalán felmerülő, erre szolgáló oknak minősül, ha a Szolgáltató legalább 4 

alkalommal késedelmesen teljesít, vagy legalább 2 alkalommal hibásan teljesít vagy legalább 1 alkalommal a 

teljesítést jogos, alapos ok nélkül megtagadja. 

A Szolgáltató a felhasznált tintapatronokat, festékkazettákat és tonereket köteles elszállítani és gondoskodni a 

megsemmisítésükről.  

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

(adott esetben) 

Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar forint (HUF). Az Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés 

esetén, az ellenérték kifizetését igazolt teljesítések alapján, számla ellenében teljesíti 15 naptári napos fizetési 

határidővel. 

A Szolgáltató jogosult havi rendszerességgel leszámlázni a Megrendelőnek a megelőző hó havidíját és az esetleg 

felmerülő többlet nyomtatási oldalak díját.  

A szerződésre az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)  mindenkor hatályos rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

Amennyiben az Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a beszerzési 

eljárásban kizárásra kerül, illetve szerződéskötés esetén az ajánlattevő jogot formál a szerződés azonnali, 

kártérítés nélküli felmondására. Az Ajánlathoz mellékelni szükséges a következő dokumentumokat: 

-Cégkivonat, 

-Cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánya (elegendő másolatban), 

-Nyilatkozat arról, hogy az Ajánlattevő nem áll csőd-felszámolási eljárás/végelszámolás alatt. 

 

  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV. 1) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

Az érvényes ajánlatot benyújtók közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatási díjat tartalmazó 

ajánlat kerülhet nyertes ajánlatként kiválasztásra. 
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IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

A dokumentáció közvetlen megküldése: 

Dátum:  2020/10/19  (év/hó/nap  

Ajánlattételi határidő  

Dátum:  2020/10/27 (év/hó/nap)                                Időpont: 10:00 óra 

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

 Az EU bármely hivatalos nyelve 

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):                                                        

 Egyéb:                                          

X  Magyar 

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama  

 Az időtartam hónapban:  ••• vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2020/10/27     (év/hó/nap)                                  Időpont: 10:00 óra 

Hely : Érd, Mecset utca, Duna-parti Vízműtelep, Irodaépület I. emeleti tárgyaló 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

1) Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban 1 (egy) papír alapú 

eredeti példányban kell benyújtani.  

Az ajánlatot zárt csomagolásban kell elhelyezni oly módon, hogy az ajánlatok bontásának időpontjában a 

csomagolásnak sértetlennek kell lennie. A zárt csomagoláson kérjük legalább az alábbiak feltüntetését: 

  

 Ajánlattevő neve és székhelye  

Ajánlat az Érd és Térsége Víziközmű Kft. részére 

a „Másológépek bérlése üzemeltetéssel 2021. évben, 

a bontási eljárásig, 2020.10.27-én 10:00 óráig nem bontható fel.” 

 

2) Az ajánlatnak a mellékelt Felolvasólapot kell tartalmaznia kitöltve, cégszerűen aláírva. 

3) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést 

nem fizet. 

4) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat beadási módja megválasztásának kockázatait az 

ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlatot személyesen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 15:00 óra 

között, pénteken 8:00 és 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8:00 és 10:00 óra között lehet leadni 

az I.1.2.) pont szerinti helyen. 

5) A jelen ajánlattételi felhívás mellékletei: 

-  Felolvasólap iratminta 

-  A Felolvasólap 1. sz. melléklete: Igényelt másológépek, oldalszám és díj adatok (külön megküldésre kerül   

elektronikusan kitölthető Excel fájlban is!) 

Az iratminták alkalmazása nem kötelező, de az adott dokumentumnak tartalmilag minimum meg kell felelni. 

 

 

Érd, 2021. október 19.        

      dr. Németh Zsolt 

         beszerzési csoportvezető 
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FELOLVASÓLAP 

a „Másológépek bérlése üzemeltetéssel 2021. évben” tárgyú beszerzési eljárásban 
 

Ajánlattevő neve: 
 

 

Ajánlattevő székhelye: 
 

 

Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 
 

 

Ajánlattevő adószáma: 
 

 

Kapcsolattartó neve: 
                          telefonszáma: 
                          fax száma: 
                          e-mail címe: 

 

 

Közös ajánlattétel esetén  

Képviselő neve: 
                          telefonszáma: 
                          fax száma: 
                          e-mail címe: 

 

 
A megadott díjak: a szerződés 12 hónapja alatt érvényesek. 
 
Az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott „Igényelt másológépek, oldalszámok és díjak” táblázat 

beárazva mellékelve van a felolvasólaphoz 1. sz. mellékletként. 

 

Ajánlati ár: az ajánlat maximális nettó szerződéses értéke  (Ft/12 hónap):…………………………………………Ft 
 
Az Ajánlattevő nyilatkozza, hogy nincs köztartozása és szerepel a köztartozásmentes listában. 
Az Ajánlattevő nyilatkozza, hogy megértette az ajánlattételi felhívás feltételeit és ajánlatát annak 
megfelelően tette meg.  
 

 

kelt: 2020.            

                                       ………………………….. 

        cégszerű aláírás
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