
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Gazdasági Bizottság részére 

·:fJ ~). számú előterjesztés 

a "Tisztítószer beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 
intézmények részére" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi 

felhívás és a szerződéstervezet elfogadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az idei év tapasztalatai alapján, a várható költségek figyelembevételével a "Tisztítószer 
beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények részére" 
tárgyú beszerzés 12 OOO OOO Ft összegű előzetesen becsült nettó értékkel került 
meghatározásra, amely alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által az általános közbeszerzési 
tanácsadással megbízott Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. a Jegyzői Iroda 
közreműködésével elkészítette a "Tisztítószer beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ által fenntartott intézmények részére" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz az ajánlattételi 
felhívás és a szerződés tervezetét 
A fentiekben megjelölt feladat elvégzésére az ajánlattételi felhívás szerint a szerződés 
aláírásától számított l éves időtartamig terjedő időszakra javasolunk szállítási keretszerződést 
kötni. 

A közbeszerzési eljárás becsült értékére és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 18. § (2) bekezdésében meghatározott egybeszámítási 
szabályokra figyelemmel a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása a Kbt. Harmadik Rész 
szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli eljárásra irányadó eljárási 
szabályok szerint került összeállításra. 

A közbeszerzési eljárásban a Kbt. rendelkezéseire figyelemmel - a mellékelt ajánlattételi 
felhívásban hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatására teszünk javaslatot. 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ajánlattételi felhívást és a szerződéstervezetet elfogadni 
szíveskedjék. 

II. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági 
Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozat 

Budapest, 2013. november 13. ~J/l 
r. P ~ndo~ 

ontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előte1:jesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gazdasági Bizottsága 

... /2013. ( ... ... )határozata 
a "Tisztítószer beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 

intézmények részére" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi 
felhívás és a szerződéstervezet elfogadásáról 

l. A Gazdasági Bizottság a "Tisztítószer beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ által fenntartott intézmények részére'· tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 

2. A Gazdasági Bizottság a "Tisztítószer beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ által fenntartott intézmények részere tárgyú közbeszerzési eljárás 
szerződéstervezetét a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 

3. A Bizottság a "Tisztítószer beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által 
fenntartott intézmények részére" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 
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A "Tisztítószer beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által 
fenntartott intézmények részére." 

tárgyú közbeszerzés eljárás 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

l. Ajánlatkérő neve, címe telefon-és telefaxszáma: 

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Postai cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Kapcsolattartási pont: 
Címzett: dr. Aziz-Malak Nóra 
Telefon: 06-1-433-8250 
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu 
Fax: 06-1-433-8230 
Ajánlatkérő általános internetcíme: www.kobanya.hu 

További információ a következő címenszerezhető be: 
Az l. pontban említett kapcsolattartási pontokon. 

2. Közbeszerzési eljárás fajtája: 
Jelen közbeszerzési eljárás nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli 
közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 121. §(l) bekezdés b) pont alapján, figyelemmel a 122/A. §-ban foglaltakra. 

3. Dokumentáció 
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen, a jelen Ajánlattételi felhívással egyidejűleg 
megküldi Ajánlattevők részére. 

4. Közbeszerzés tárgya, mennyisége 

Áru beszerzés: 

Tisztítószerek, takarítóeszközök, kiegészítők és egyéb termékek beszerzése a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények részére 12 hónapra, a 
dokumentációban részletesen meghatározottak szerint. 

Közös Közbeszerzési Szájegyzék (CPV): 

Fő tárgy: 39830000-9 

5. A szerződés meghatározása 

Szállítási szerződés keretében tisztítószerek, takarítóeszközök, kiegészítők és egyéb termékek 
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beszerzése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények részére 
12 hónapra. 

6. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat 
A jelen közbeszerzési eljárásban nincs lehetőség sem részajánlat. sem többváltozatú ajánlat 
be adására. 

7. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje 
A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülö szerzödés időtartama: 2014. 
január l-től 2014. december 31-ig. 

8. A teljesítés helye 
A teljesítés helye: ajánlatkérő intézményeinek székhelye az alábbiak szerint: 

Intézmény Gazdasági telefon Igazgató 
ügyintézők 

l. Bem József Ált. Isk. Bán Istvánné 431-0059 Gál Judit 
Bp. Hungária krt. 5- 4332261 
7. 

2. Fekete István Ált. Újvári 260213 6 Gera Zoltán 
Isk. Lászlóné 2606001 
Bp. Harmat u. 196. 

3. Harmat Ált. Isk. Szilágyi Ildikó 2601817 Varga Ildikó 
Bp. Harmat u. 88. 2611837 

4. J anikovszky Éva Doktor 2624990 Sós 
Ált. Isk. Bp. Zsuzsanna Zsuzsanna 
Kápolna tér 4 

5. J anikovszky Éva Kótiné Horváth 2630956 Bartha 
ÁL Tagintézménye Zsuzsanna Kornélia 
Üllői út. 118. Tagint Yez. 

6. Kada Mihály Ált. Rákosi 4 332805 Hanczné 
Isk. Sándorné 2620177 Szmilkó 
Bp. Kada u. 27-29. Katalin 

7. Keresztury D. Ált. Sztankovics 2630367 Kovács 
Isk. Gáborné 2626900 Ferenc 
Bp. Keresztúri út. 7-
9. 

8. Kertvárosi Ált. Isk. Kelemen 262725 2 Ha u er 
Bp. Jászberényi út Boglárka 261627 4 Lászlóné 
89. fax 

9. Szent László Ált. Szalcsányi 2606597 Menyhárt 
Isk. Bp. Szent L. tér De z iré 260655 8 Sándor 
l. Tel: 4317607 

10 Szervátiusz J. Ált. Mészáros Edit 2621012 Demeter 
Isk. Bp. Kőbányai Tel. 2608457 Antal 
út 38. 

2 



ll Széchenyi István Lukács 2651375 Sándor 
Ált. Isk. Bp. Krisztina 2 649846 Zoltán 
Újhegyi stny.l-3. 

12 KOMPLEX Ált.Isk. Bogár Diána 2616863 
Bp. Gém u. 5. 4332666 Fehér 

Gyöngyi 
13 Kroó Gy. Zene és Bán Istvánné 2617497 

Képzöm üvészeti 4317413 Széll Rita 
Iskola Bp. Szent L. 
tér 34. i 

14 Szent László Miklián ' 2623599 Sárkány Péter 
Gimnázium Istvánné 2602264 
Bp. Körösi Cs. S. út 
28. 

15 Nevelési Tanácsadó Némethné 2618527 Bátorné 
Bp. Sibrik M. út 76- Farkas Viktória 262223 9 Páhoki Zita 
78. 

16 Nevelési Tanácsadó l Némethné 2629146 Herczeg 
Pedagógiai Farkas Viktória 262873 9 Katalin 
Szolgáltató Bp. 
Kápolna tér 4. 

NUTS-kód: HU 0101 

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 

A szerződés szerinti és igazolt teljesítés ellenértékének kifizetésére szabályszerűen kibocsátott 
számla alapján, a Kbt. 130. §-ban meghatározottak értelmében a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 292/B. ~ (2) bekezdéseszerint kerülhet sor, 
a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, a szerződés-tervezetben 

részletesen meghatározottak figyelembe vételéveL 

Akifizetésre megfelelően irányadóak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. 

§-ban foglaltak. 

Részszámla kibocsátására a szerződés-tervezetben foglaltak szerint van lehetőség. 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

Az ajánlattéteL a szerződés és akifizetések pénzneme: HUF. 
A teljesítést igazoló okiratok a számla kötelező mellékletét képezik. 

l o. Kizáró okok 

Kizárá okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
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igazolásában olyan gazdasági szereplő. akivel szemben a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) 
pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok fennáll. 

Megkövetelt igazoJási mód: 
Az ajánlatban ajánlattevőnek a Kb t. 122. § (l) bekezdése és a 310/2011. (Xll.23.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. §-a alapján nyilatkoznia kell, hogy nem 
tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pont ke) pontját a 
Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pontj(>) alpontjában foglaltak szerint kell 
igazolnia. 

Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a 
szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontja szerinti 
kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására 
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontja szerinti kizáró 
okok hatálya alá. 

ll. Alkalmassá~i követelmények 
11.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazoJási mód: 

Ajánlattevő köteles csatolni 

i) 
A Kbt. 55. § (l) bekezdése valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (l) bek. b) 
pontja alapján saját vagy jogelődjének a hatályos számviteli jogszabályok szerinti -
mellékletek nélküli - mérlegbeszámolóját 2011. és 2012. évre vonatkozóan, egyszerü 
másolatban, ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. 
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján 
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat 
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

Ha az ajánlattevő jelen pontban meghatározott irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő 
által előírt teljes időszakban, mert az idöszak kezdete után kezdte meg müködését, az 
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételröl szóló nyilatkozattal jogosult 
igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát 
megállapítani, ha müködésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (tisztítószerek szállítása) 
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az 5 
millió HUF-ot. 

11.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazoJási mód: 

Ajánlattevő köteles csatolni 

i) 
A Kbt. 55.§ (1) bekezdés valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. §(l) bekezdés a) 
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pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év 
legjelentősebb szállításainak ismertetését. 

Az ismertetésnek/referencia igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: 
a szerződést kötő másik fél neve; 
a szerződést teljesítö gazdasági szereplö neve: 
a teljesítés ideje; 
a teljesítés tárgya; 
az ellenszolgáltatás összege (nettó összegben); 
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerzödésnek megfelelöen történt. 

Az igazolás módja: 310/2011. (XIl.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében előírtak 
szerint. 

12. Alkalmassági minimumkövetelmények 
12.1.Gazdasági és pénzügyi minimumkövete1mények 

i) 
Alkalmatlan ajánlattevő, ha mérleg szerinti eredménye a 20 ll. évben és 2012. évben negatív 
volt. 

12.2.Müszaki, illetve szakmai minimumkövetelmények 

i) 
Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított megelözö három évben összesen legalább nettó 5 millió 
HUF ellenszolgáltatást elérő értékű, tisztítószerek szállítására vonatkozó. szerződésszerüen 
teljesített referenciával. 

13. Szerződésben megkövetelt biztosítékok 
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződés-tervezetben 

részletesen meghatározottak szerint. 

Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssei érintett áru bruttó 
szerződéses árára vetítve napi 1,5 %, legfeljebb azonban a késedelemmel érintett termékek 
teljes bruttó ellenértékének húsz százaléka; 

Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke az érintett termékek kicserélésének időpontjáig a 
késedelmi kötbérrel azonos vetítési alapú és mértékü: 

A szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén a teljes nettó szerződéses 
érték húsz százaléka. 

14. Az ajánlattétel nyelve: 
Az ajánlattétel nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. 

15. Hiánypótlás: 
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A Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint van lehetőség hiánypótlásra. 

16. Az ajánlatok bírálati szempontja: 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

17. Az ajánlattételi határidő: 2013 . ................. , ......... óra .... ... perc (CET). 

Az ajánlat benyújtásának címe: 

Személyes benyújtás esetén: Ajánlatkérő l. pontban meghatározott postai címén, az I. em. 
131. szobában munkanapokon 8-14.30 óráig: az ajánlattételi határidő utolsó napján 8- ...... 
óráig az I. emelet 133. számú tárgyalóban. 

Postai feladás esetén: Ajánlatkérő l. pontban meghatározott postai címére kérjük az ajánlatok 
küldését. 

18. Az a.iánlat(ok) felbontásának ideje, helye: 2013 . ........... , ....... óra ........ perc 
(CET). 

Helye: ajánlatkérő l. pontban meghatározott címén az I. emelet 133. szám ú tárgyalóban 

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében megjelölt személyek lehetnek jelen. 

19. A szerződés EU Alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 
Nem. 

20. Az eredményhirdetés tervezett időpont.ia 
Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart az eljárás eredményéről az arról készített írásbeli 
összegezés megküldésével értesíti ajánlattevőket 

21. A szerződéskötés tervezett időpont.ia 
Az írásbeli összegezés megküldése napját követő ll. napon. amennyiben ez a nap nem 
munkanap, úgy az ezt követö elsö munkanapon. 

22. Kiegészítő információk 

l) Ajánlatkérő a Kbt. 67. ~-aszerint teljes körben biztosítja a hiánypótlást 
A hiánypótlásként benyújtandó iratokra az ajánlatra előírt formai követelményeket 
megfelelően kell alkalmazni. 

2) Az ajánlattevönek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelmények alapján kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, egy papír alapú példányban, 
a jelen eljárást megindító felhívásban megadott címre (lásd 17. pont) kell benyújtani. 
Ajánlatkérö előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező. egy elektronikus 
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másolati példány benyújtását CD-n. Az elektronikus másolati példánynak jelszó nélkül 
olvasható, de nem módosítható .pdf, vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű file-nak kell lennie. 

3) A Kbt. 36. ~ (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívásban előírt dokumentumok 
egyszerű másolatban is benyújthatók. 

4) Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral. lapozhatóan össze kell fűzni. a csomót 
malricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni. a matricát le kell bélyegezni. 
vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni. úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az 
aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget 
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de 
lehet. A borítólapot és az esetleges hátlapot nem kell, de lehet számozni; 
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell elhelyezni. mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani. A benyújtott ajánlat 
példányához borítólapot kell készíteni. A benyújtott ajánlat példányának borítólapján 
tűntessék fel a beszerzés tárgyát, az .,ajánlat" kifejezést. az ajánlattevő nevét, címét. A papír 
alapú és az elektronikus másolati példány közötti eltérés esetén a papír alapú példány tartalma 
az irányadó. 

Az ajánlatot tartalmazó csomagoláson/borítékon fel kell tüntetni az eljárás tárgyát és a 
következő szöveget: "Közbeszerzési ajánlat, kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor 
bontható fel". 

Az ajánlatban lévő minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek. vagy személyeknek 
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni. 

Az ajánlattétel és az esetleges hiánypótlás, indokolás, felvilágosítás teljes anyagát 
elektronikus adathordozón (CD) is be kell nyújtani, amit az ajánlat, illetve az esetleges 
hiánypótlás, indokolás, felvilágosítás zárt csomagolásában kérünk elhelyezni. Az elektronikus 
adathordozón benyújtott dokumentumoknak jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható 
.pdf, vagy azzal egyenértékű kiterjesztésü file-nak kell lenniük. 

5) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni kell: 

a) a Kbt. 60. ~ (3) bekezdés szerinti cégszerüen aláírt nyilatkozatot, 

b) a Kbt. 40. ~ (1) bekezdés a)-b) pont szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges 
tartalom ese té n is), 

c) a Kbt. 60. ~ (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot ajánlattevőnek a - 2004. évi XXXIV. 
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törvény 3. §-a szerinti - kis- és középvállalkozás szerinti minősítésére vonatkozóan, 

d) a Kbt. 55. ~ (5) bekezdése nyomán az előírt alkalmassági követelményeknek az 
ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben 
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek 
igazolása érdekében az ajánlattevö ezen szervezet eröforrására (is) támaszkodik. 

Amennyiben ajánlattevö a Kbt. 55. ~ (5) bekezdése alapján az elöírt alkalmassági 
követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva kíván megfelelni, köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 55. § (6) bekezdés a)-c) 
pontjai szerinti nyilatkozatokat. 

e) Az ajánlatnak - az aláírásra jogosult személyek ellenőrzése céljából - tartalmaznia kell az 
ajánlattevö (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek), az ajánlatban megjelölt 
alvállalkozó(k), valamint az alkalmasság igazolásában részt vevö gazdasági szereplő(k) alábbi 
iratait: 

• amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az 
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. 

• a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)nak vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolatát. 

• egyéni vállalkozók egyéni vállalkozói igazolványának sorszámát, továbbá az egyéni 
vállalkozó aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. 

f) a képviseletre nem jogosult személy által tett nyilatkozat esetén a mcghatalmazó(k) és a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó szabályszerű meghatalmazást: 

g) a dokumentációban található Adatlapot az Ajánlattevöre/alvállalkozóra/az alkalmasság 
igazolásában részt vevö szervezetre vonatkozó általános információkról: 

h) a dokumentációban rendelkezésre bocsátott Felolvasólapot és árulistát kitöltve; 

6) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget. Az ajánlatok összeállításával és 
benyújtásával kapcsolatban felmerülö összes költség ajánlattevöt terheli. 

7) Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. 
előírásai szerint kell eljárni. 

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva. 

Az ajánlattételi felhívás megküldésén ek napja: 2013 ............... . 
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Szállítási keretszerződés 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29., bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000-00000000, 
adószáma: 15735739-2-42, képviseli: Kovács Róbert megbízásából Dr. Pap Sándor alpolgármester) 
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a .................................. (székhelye: ..................... , cégjegyzékszáma: 
................. , adószáma: .............. , bankszámlaszáma: .................... , képviseli: ................ ) 
mint szállító (a továbbiakban: Szállító), a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között az alábbi 
feltételekkel: 

Előzmények: 

A Megrendelő mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásaira 

figyelemmel közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek tárgya: "Tisztítószer beszerzése a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények részére." (a 

továbbiakban: projekt). Ezen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevöje Szállító. 

A fentiek alapján a felek az alábbi szerzödést kötik: 

l. Szerződéstárgya 

1.1. A szerzödés tárgya a jelen szerzödéskötés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban 
meghatározott tisztítószerek, takarítóeszközök, kiegészítők és egyéb termékek - a továbbiakban: 
áruk - adásvétele, valamint az ehhez kapcsolódó, jelen szerzödésben részletezett szolgáltatások 
nyújtása. 

1.2. A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelniük a Szállító közbeszerzési eljárás során tett 
ajánlatában foglaltaknak. 

1.3. Jelen szerzödést Szerzödö Felek 2014. december 31-ig tartó határozott idötartamra kötik. 

2. Teljesítés módja 

2.1. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő szervezeti egysége által leadott 
megrendeléseket, saját költségén, a Megrendelő által megjelölt helyszínekre szállítja. Az ár 
tartalmazza az árajánlatkérésben előírt, az ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás 
ellenértékét Ennek megfelelöen az árak a Szállító által jelen szerzödés alapján teljesítendő 

valamennyi termék és szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák, így ezeken túlmenően a Szállító 
semmilyenjogcímen nemjogosult a Megrendelötöl további díj- vagy költségtérítés igénylésére. 

Megrendelő eseti megrendelésre jogosult szervezeti egysége: Jegyzöi Iroda, Gazdasági Csoport 



Megrendelő az eseti megrendeléseket írásban (elsősorban faxon, és/vagy elektronikusan) juttatja el 
Szállítóhoz. Szállító megrendeléseket az alábbi faxon és az alábbi elektronikus levélcímen fogad: 

Telefax: 

Email: 

2.2. Szállító vállalja, hogy a jelen szerződés hatályba lépését követően az írásos megrendeléseket 
azok kézhezvételét követően 5 (öt) munkanapon belül teljesíti, illetve rendkívüli, előre nem 
látható szállítási igények felmerülése esetén soron kívül is teljesít. Megrendelő megbízattai a 
kiszállított termékeket a megjelölt szállítási címeken veszik át szállítólevél alapján, zárt 
egységcsomagként, a teljesítést a szállítólevél aláírásával igazolják. 

2.3. Szállító vállalja, hogy a Megrendelő részére kifogástalan minőségű, rendeltetésszerű 

használatra alkalmas termékeket szállít. Szállító köteles a Megrendelő által megadott 
mennyiségekhez legközelebb eső egységcsomagolást alkalmazni. 

2.4. Szállító az árukat a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon a 
megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkék feltüntetésre kerülnek. 

2.5. Az áruk leszállítását a Szállító olyan módon köteles megszervezni, hogy az áruk 
fuvareszközből történő lerakása és rendeltetési helyükön történő elhelyezése saját költségére és 
veszélyére Szállító kötelezettsége. A leszállított áruk fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval 
szembeni esetleges kárigények érvényesítése ugyancsak Szállító kötelezettsége. 

A fentieknek megfelelően a ládabontást - külső sérülés esetét kivéve - a rendeltetési helyen, illetve 
szükség esetén rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően a Szállító szakemberei végzik 
Megrendelő jelenlétében. 

A ládabontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a Szerződő Felek jegyzőkönyvet 
vesznek fel. A megállapított hiányokat és sérüléseket Szállító utánszállítással vagy cserével saját 
költségére tartozik orvosoini 2 napon belül. 

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a leszállított áruk tekintetében biztosítja Szállító 
számára az áruk fuvareszközből történő lerakásakor, azok rendeltetési helyükön való azonnali 
elhelyezésének és az érintett helyiségek zárhatóságának lehetőségét. 

2.6. Vállalkozó szerződéses feladatait saját maga által és/vagy alvállalkozó(k) bevonásával köteles 
teljesíteni. V állalkazó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlen ül felelős a jelen 
szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért 

Vállalkozó csak akkor jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, amennyiben azt az ajánlatában jelezte. 
Ezzel összefüggésben Vállalkozó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük 
fennálló szerződés közbeszerzés közvetlen megavalósításához kapcsolódik, továbbá arról is, hogy a 
szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/ A. §-a alá tartozik. Amennyiben a fenti kötelezettségét 
elmulasztja, annak valamennyi következményét Vállalkozónak kell viselnie. 

2.7. A közbeszerzési eljárásban adott ajánlatnak megfelelően a szolgáltatás azon része(i), amelynek 
teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladómértékben alvállalkozót vesz 
igénybe Vállalkozó: .................................. . 
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A közbeszerzési eljárásban adott ajánlatnak megfelelöen Vállalkozó a szerzödés teljesítéséhez a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat veszi igénybe 
és a közbeszerzésnek az a része(i) és százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozó(k) közreműködnek: .................................. . 

2.8. Vállalkozó jótáll azért hogy a szerzödés teljesítésébe bevont alvállalkozó rendelkezik minden 
olyan képesítéssel, engedéllyel, jogosítvánnyal, amely a rá vonatkozó szerzödéses feladatok 
teljesítéséhez szükséges. 

V állalkazó köteles a szerzödés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett alvállalkozóival 
megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes követeléseiket határidöben kielégíteni. 

3. Szerződés ellenértéke, fizetési feltételek 

3.1. A jelen szerzödés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban Szállító által tett ajánlatnak 
megfelelöen a vételár (szerzödés összértéke): ................ HUF +ÁFA. A vételár alapját képező 
tételes egységárakat tartalmazó árlistát a jelen szerződés l. melléklete tartalmazza. Szállító a 
jelen szerzödés l. mellékletében rögzített egységárak figyelembe vételével jogosult a szállított 
termékek ellenértékét meghatározni és ez alapján jogosult az eseti megrendelésekben megrendelt és 
leszállított termékek tekintetében a számla kiállítására. 
A jelen szerzödés l. mellékletében feltüntetett árak a szerzödés időtartama alatt rögzített, fix árak. 

A jelen szerzödés 2. melléklete tartalmazza a szállítási címeket. 

3.2. Megrendelő a szerzödés ellenértékét a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 292/B. § (2) bekezdése szerint, az adott megrendelésben szereplő 

valamennyi árunak a jelen szerződés szerinti maradéktalan és szerződésszerű leszállítását 
követően, a Szállító által kiállított számla alapján - melynek mellékletét képezi az áruk átadására 
vonatkozó szállítólevél -, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Szállítónak a ............ . 
banknál vezetett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . számú számlájára történő átutalással fizeti meg. 
Megrendelő elöleget nem fizet. 

A számlán megjelölt érték tartalmazza a felszámított - a szerzödéskötés napJan hatályos 
szabályozás szerint 27 %-os mértékű- ÁFA összegét is. A szállító nem jogosult szállítási felárat 
felszámítani. 

3.3. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő 
számlájátakifizetésre kerülö összeggel megterheli. 
Fizetési késedelem esetén Megrendelő a késedelem időtartamára a Ptk-ban meghatározott mértékű 
késedelmi kamat fizetésére köteles. 

A Felek egyezően rögzítik, hogy a teljesítésen a szerzödéses kötelezettségek Szállító általi 
maradéktalan teljesítését és a számla Megrendelő általi átvételének megtörténtét is értik, ennek 
megfelelöen a teljesítés időpontjának a számla Megrendelő általi átvétele minösül. 

3.4. A Szállító a jelen szerzödésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás vagy nem 
teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Megrendelönek: 
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késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssei érintett áru 
bruttó szerződéses árára vetítve napi 1.5 %, legfeUebb azonban a késedelemmel érintett 
termékek teljes bruttó ellenértékének húsz százaléka; 

hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke az érintett termékek kicserélésének 
időpontjáig a késedelmi kötbérrel azonos vetítési alapú és mértékü: 

a szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén a teljes nettó 
szerződéses érték húsz százaléka. 

Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől elállni. amennyiben a Szállító a jelen szerződésben előírt, 
illetve vállalt teljesítési határidőt bármely termék tekintetében 20 (húsz) naptári nappal túllépi. 

3.5. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a jelen szerződés, és a jelen szerződés teljesítése esetén 
a ki fizetés az Art. 36/ A. §-a alá tartozik. 

3.6. Amennyiben a számla (tartalmi illetve formai okokból) nem befogadható, a 30 napos fizetési 
határidő a befogadható számla (részszámla) beérkezésének napjától számítódik. 

4. Szavatosság 

4.1. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által megrendelt árukat első osztályú 
minőségben szállítja a Megrendelő által megjelölt helyre. 

A Szállító köteles a hibás áru kicserélésére. A kiszállított, de használatba nem vett, értékcsökkent 
termékre a Szállító visszavásárlási kötelezettséget vállal. 

5. Szerződésszegés és a szerződés megszűnésének egyes esetei 

5.1. Szerződésszegés esetén a szerződésszegő fél a felmerült kárt a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek 
megfelelően köteles megtéríteni a másik félnek. 

5.2. Szállító felelőssége megszünik minden olyan esetben, amikor késedelme vagy nem 
teljesítésének oka olyan elháríthatatlan körülmény volt, amit nem a Szállító okozott. Ilyen 
körülmények közé tartoznak különösen a természeti katasztrófák. az el nem kerülhető közúti 
lezárások és korlátozások, tömegmegmozdulások és sztrájkok. 

5.3. Megrendelő jogosult a szállítási szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Szállító 
szállítási kötelezettségeinek határidőben, neki felróható okból, írásbeli felszólítás ellenére. 
rendszeresen nem tesz eleget. 

5.4. Szállító jogosult a szállítási szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Megrendelő a 
Szállítási Szerződésben rögzített lényeges kötelezettségeinek a Szállító írásbeli felszólítása ellenére 
sem tesz eleget, vagy azokat súlyosan megsérti. 

5.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetövé teszi. hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon- ha 
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a) Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 

olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. amely nem 

felel meg a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

b) Szállító közvetetten vagy közvetlen ül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 

olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban. amely 

nem felel meg a Kb t. 56. § (l) bekezdés k) pontjában meghatározott fe !tételeknek. 

A fentiekben hivatkozott felmondás esetén Szállító a szerződés megszünése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerü pénzbeli ellenértékére jogosult. 

5.6. A Szállítási Szerződés bármely okból történő megszünése esetén a Szerződő Felek kötelesek 
haladéktalanul végelszámolást készíteni. 

5.7. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy 

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket 
melyek a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak; 

h) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő 
számára megismerhetövé teszi és a Kb t. 125. ~ (5) bekezdés szerinti ügyletekről 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

6. Egyéb rendelkezések 

6.1. Szerződő Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, ami 
az áruk forgalmazását, vagy a jelen szerződésben szabályozott jogaikat és kötelezettségeiket érinti. 
vagy érintheti. 

6.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés kizárólag írásban szüntethető meg. 

6.3. Szerződő Felek kapcsolattartói jelen szerzödés aláírásakor és annak teljesítése során: 

Megrendelö részéröl: 
Dr. Kardosné Marti Ilona 
Telefon: +36 l 433/8223 
E-mail cím: kardosne.ilona@kobanya.hu 

Szállító részéröl: 
Telefon: 
Fax: 
Telefon: 
E-mail cím: 

6.4. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában 
(telefaxon, e-mailben vagy ajánlott levélben) kell történnie. Az írásos értesítés akkor tekinthető 
átadottnak. amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által kiadott igazolást a küldö fél megkapja, 
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illetve az elektronikus levél olvasásáról a küldö fél a visszaigazolást elektronikusan megkapja, vagy 
amikor a postai úton megküldött levelet a címzett a tértivevény tanúsága szerint átvette. 

Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. 

6.5. A felek közötti levelezés magyar nyelven történik. 

6.6. Szállító a szerzödés aláírásával elfogadja az Allami Számvevőszék ellenőrzési jogosultságát. 

illetve - a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló rendelkezések értelmében - a 

megkötenelő szerzödés lényeges tartalmára vonatkozóan a tájékoztatást üzleti titokra hivatkozással 

nem tagadja meg és e követelményeket a szerzödés teljesítésébe bevonni kívánt valamennyi 

aiSzállítóval szemben is érvényesíti. Szállító tudomásul veszi. hogy az Aliami Számvevöszékröl 

szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az ÁSZ vizsgálhatja az 

államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek 

vagyonát érintő szerzödéseket a megrendelőnéL a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró 

természetes személynél és jogi személynél. valamint azoknál a szerzödö feleknél. akik. illetve 

amelyek a szerzödés teljesítéséért felelősek. továbbá a szerzödés teljesítésében közremüködö 

valamennyi gazdálkodó szervezetnél. Szállító tudomásul veszi, hogy a P tk. 81. §-ának (4) 

bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti 

kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggö és a közérdekből nyilvános adatokra 

vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának 

nyilvánosságára tekintettel a szerzödés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címen nem 

tagadható meg. 

6.7.A szerzödést mindkét fél belegyezésével, kizárólag a Kbt. 132. §-ában foglaltak alapján írásban 

lehet módosítani. Nem minösül a szerzödés módosításának Felek nyilvántartott adataiban, így 

különösen a székhelyében. képviselöiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az említett 

változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől függöen - vagy elözetesen 

írásban l O napos határiclövel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő l O napon belül 

köteles értesíteni. 

6.8. A Szállítási Szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései, a 
Kbt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók. 

6.9. A jelen szerződés annak aláírása napján hatályba lép. 

Jelen szerzödés 5 számozott oldalból áll és hat eredeti példányban készült, amelyből 2 példány 
Szállítót. 4 példány Megrendelőt illeti. 

Jelen szerzödés l. és 2. mellékletei a szerzödés elválaszthatatlan részét képezi. 

6 



Alulírott Szerződő Felek a jelen szerződést elolvastuk, tartalmát értelmeztük, s azt, mint 
akaratunkkalmindenben megegyező jognyilatkozatot a mai napon jóváhagyólag aláírtuk. 

Budapest 2013 ......................... " 

Megrendelő 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 

Kovács Róbert polgármester megbízásából 
Dr. Pap Sándor alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csernák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Dr. Kardosné Marti Ilona 
csoportvezető 
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Szállító 

dr. Aziz-Malak Nóra 
jogász 


