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I.1. számú dokumentum
Tisztelt Részvételre jelentkező/Ajánlattevő!
A dokumentáció közreadásával az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk részvételi
jelentkezésének/ajánlatának a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.), és végrehajtása tárgyában hatályba lépett rendeletek előírásainak és
elvárásainknak megfelelő, minden egyes követelményt teljesítő, összeállításához. A
dokumentáció elkészítésének célja – többek között – az is: szeretnénk elérni, hogy
felhívásunkra minél több érvényes részvételi jelentkezést/ajánlatot kapjunk, lehetőséget
biztosítva ez által a számunkra legkedvezőbb részvételi jelentkezés/ajánlat kiválasztásához.
Előzőekre tekintettel a dokumentáció kizárólag a részvételi jelentkezésének/ajánlatának
összeállításához elengedhetetlenül szükséges információkat, nyilatkozatokat, igazolásokat és
egyéb dokumentumokat (továbbiakban: dokumentumok) tartalmazza, a tartalomjegyzékben
meghatározott sorrendben. A tartalomjegyzékben megadott sorrendet részvételi
jelentkezésének/ajánlatának összeállításakor is kérjük betartani, mivel:
• a
részvételre
jelentkezőnek/ajánlattevőnek
megkönnyíti
összeállított
részvételi
jelentkezésének/ajánlatának benyújtás előtti ellenőrzését abból a szempontból, hogy az
valóban tartalmazza-e a Kbt.-ben, a felhívásban, és a dokumentációban előírt
dokumentumokat;
• az ajánlatkérőnek nagymértékben segítséget nyújt a részvételi jelentkezések/ajánlatok –
bontáskori, és/vagy azt követő – alaki, formai- és tartalmi szempontok szerinti vizsgálatánál.
A dokumentációnak nem célja a Kbt. előírásainak illetve a felhívásban meghatározott
feltételeknek a megismétlése.
Azt azonban szükségesnek tartjuk, hogy felhívjuk szíves figyelmüket a Kbt.
rendelkezéseire, amelyek alapos ismerete – megítélésünk szerint – elengedhetetlen az
érvényes részvételi jelentkezés/ajánlat összeállítása és benyújtása szempontjából.
Jogszabályi rendelkezésekkel a dokumentációban kizárólag akkor foglalkozunk, ha a
törvény adta lehetőségekkel élve más, vagy pontosító, illetve kiegészítő információkat
kívánunk közreadni az egységes értelmezés céljából.
Külön rögzíteni szeretnénk, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. szóló törvény
felhatalmazása alapján a Kormány és a Kormány tagjai is adtak ki a Kbt. végrehajtása
tárgyában rendeletet, továbbá a Közbeszerzési Hatóság is tesz közzé állásfoglalásokat,
amelyek szerves részét képezik a közbeszerzési szempontból releváns rendelkezéseknek, így
a dokumentáció összeállítása során szükségesnek tartjuk azok áttanulmányozására történő
felhívást.
Szeretnénk arra is felhívni szíves figyelmüket, hogy – miután a szabályosan lezárt
eljárások dokumentumait 5 évig sértetlenül meg kell őrizni – a részvételi
jelentkezésben/ajánlatban elhelyezett dokumentumokat visszaadni nem áll módunkban,
továbbá ugyanezen okból a részvételi jelentkezéshez/ajánlathoz külön csatolt
dokumentumokat illetve mintadarabokat, mintapéldányokat sem áll módunkban visszaadni.
Amennyiben a hiánypótlás során utólag kapunk Önöktől bármilyen dokumentumot, azokat
mellékelnünk kell az eredeti részvételi jelentkezésükhöz/ajánlatukhoz, így a fentiek e
dokumentumokra is érvényesek.
Bízunk abban, hogy a Kbt., a felhívásunk és a dokumentáció együttesen elegendő
útmutatást nyújt érvényes részvételi jelentkezésük/ajánlatuk összeállításához és
benyújtásához.
Budapest, 2018. ………………...

Tisztelettel
dr. Molnár Terézia
gazdasági igazgatóhelyettes

I.2. számú dokumentum
TARTALOMJEGYZÉK1

„Bérleti szerződés keretében védőruházat biztosítása, bérbeadása, rendszeres tisztítása,
szekrény kiosztó és begyűjtő rendszer biztosítása Érd és Térsége Víziközmű Kft.
részére”
tárgyú a Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárása során
benyújtandó ajánlat összeállításához, ajánlatot tevő által kötelezően csatolandó nyilatkozatok,
igazolások és egyéb dokumentumok megnevezésével, javasolt sorrendjének
meghatározásával.
Dokumentum
száma
I. Fejezet
Bevezető
I.
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2. Tartalomjegyzék

Dokumentum megnevezése

II. Fejezet Az ajánlatban csatolandó dokumentumok
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II.
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Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
II.
4.
Ajánlattevő nyilatkozata a közzétételi szabályokról
II.
5.
Ajánlattevő nyilatkozata a szerződéstervezet tartalmáról
II
6.
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján
II.
7.. Arazott összesítő
..
III. Fejezet: 69. § (4) bekezdése szerinti bírálata során ajánlatkérő felhívására
benyújtandó dokumentumok
III.
1. Ajánlattevő saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított utolsó kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolója a 321/2015. (X. 30.)
Korm. r. 19. § (1) bekezdés b) pont alapján vagy arra vonatkozó nyilatkozat,
hogy a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
III.
2. Ajánlattevőnek a [321/2015. (X. 10.) Korm. r. 21. § (1) bekezdés a) és (1a)
a) pontja alapján, alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől
visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetését,
különösen a közbeszerzés tárgyára (védőruházat biztosítása, bérbeadása és
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése) vonatkozóan.
IV. Fejezet: Szerződéstervezet
IV.
1. Szerződéstervezet
V. fejezet: További, az ajánlat részeként be nem nyújtandó, az ajánlat
összeállításához szükséges dokumentumok
V.
1.
Közbeszerzési Műszaki leírás

A Tartalomjegyzék II-III. fejezete egyben a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolások, nyilatkozatok
jegyzéke.
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II. FEJEZET
AZ AJÁNLATBAN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK
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Az ajánlatban csatolandó dokumentumok
Fedőlap
Felolvasólap - ajánlat
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
Ajánlattevő nyilatkozata a közzétételi szabályokról
Ajánlattevő nyilatkozata a szerződéstervezet tartalmáról
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján
Árazott összesítő

EREDETI
II.1. számú dokumentum

Ajánlat

„Bérleti szerződés keretében védőruházat biztosítása, bérbeadása, rendszeres
tisztítása, szekrény kiosztó és begyűjtő rendszer biztosítása Érd és Térsége
Víziközmű Kft. részére”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Az ajánlat összesen …. számozott oldalt tartalmaz.

........….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

II..2. számú dokumentum

Felolvasólap2
1.Az ajánlattevő adatai3
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

2. A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Bérleti szerződés keretében védőruházat biztosítása, bérbeadása, rendszeres
tisztítása, szekrény kiosztó és begyűjtő rendszer biztosítása Érd és Térsége
Víziközmű Kft. részére”
3. A bírálati szempontra tett ajánlat
3.1. Nettó havi bérleti díj összesen (HUF)4:

Ft

3.2. Védőruhák legyártásának és szállításának határideje a méretszortiment
felvételét követően (minimum 20 - maximum 60 nap) (nap):

nap

Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján.

........….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevő figyelmét, hogy a felolvasólapon csak az ajánlatkérő által a minta szerint kért
adatok, információk szerepelhetnek! Egyéb adat, információ feltüntetése a felolvasólapon az ajánlat érvénytelenségét
vonhatja maga után.
3
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, kiemelve a képviseletre
feljogosított közös ajánlattevőt megjelöléssel. A felolvasólapot elegendő a konzorciumvezető cégnek aláírnia.
4
A nettó havi bérleti díj összesen meg kell egyezzen az árazott összesítőn szereplő mindösszesen
összegével
2

II..3. számú dokumentum
AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján5
Alulírott/alulírottak……………………………………………., mint a (cég megnevezése, címe)
……………………………………………………………………………………...…… kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a „Bérleti szerződés keretében
védőruházat biztosítása, bérbeadása, rendszeres tisztítása, szekrény kiosztó és begyűjtő
rendszer biztosítása Érd és Térsége Víziközmű Kft. részére” tárgyú eljárás felhívásában,
valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeket megismertük, és
azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk.
Cégünk nyertessége esetén kötelezettséget vállalunk a szerződéstervezet tartalmának
megfelelő szerződés megkötésére és teljesítésére.
A szerződésben rögzített és vállalt kötelezettségeinket
felolvasólapon feltüntetett ajánlatunknak megfelelően.

maradéktalanul

teljesítjük

a

Kelt……………………………., 20.. . …………………. hó ..... napján.

........….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

Ezt a nyilatkozatot közös ajánlattevőknél valamennyi ajánlattevőre külön-külön kell tartalmaznia az ajánlatnak. Az ajánlat papír
alapon benyújtott eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia a
Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján. A nyilatkozatot elegendő a tárgyalások lezárását követően, a végső ajánlatban csatolni.
5

II..4.számú dokumentum
AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a közzétételi szabályokról6

Alulírott...............................................................(név/nevek),
……………………………………………..(cég

megnevezése,

mint

a
székhelye)

kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői kijelentem/kijelentjük, hogy
-

tudomásul vesszük, hogy nyertességünk esetén a megkötendő szerződés a Kbt. 43. § (1)
bekezdése d) pontja szerint a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban, illetve az ajánlatkérő honlapján közzétételre kerül.

Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján

........….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot a közös ajánlattételről szóló (ajánlat részét képező) megállapodás
alapján kötelezettségvállalásra feljogosított cég képviselőjének kell megtennie.
6

II.5. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A SZERZŐDÉSTERVEZET
TARTALMÁRÓL

Alulírott/alulírottak……………………………………………., mint a (cég megnevezése, címe)
……………………………………………………………………………………...……

kötelezettség-

vállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az „Bérleti szerződés keretében
védőruházat biztosítása, bérbeadása, rendszeres tisztítása, szekrény kiosztó és begyűjtő
rendszer biztosítása Érd és Térsége Víziközmű Kft. részére” tárgyú közbeszerzési eljárás
keretében rendelkezésünkre bocsátott adásvételi szerződés tervezetet elfogadjuk / az alábbi
változtatásokat javasoljuk7:

1. ………………………………………………….
2. ………………………………………………….

Kelt……………………………., 2017. …………………. hó ….. napján.

........….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

Ajánlattevőnek aláhúzással, vagy egyéb egyértelmű módon kell jelölnie azt, hogy a szerződéstervezet tartalmát elfogadja-e.
Amennyiben változtatási javaslata van, úgy abban az esetben, azt az érintett részek felsorolásával szükséges jeleznie.
7

10. oldal, összesen: 30

II.6. számú dokumentum

Ajánlattevő Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozata
(kizáró okok)

Alulírott/alulírottak

...............................................................

(név/nevek),

mint

a

…………………………………………… (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője/képviselői jelen közbeszerzéssel összefüggésben nyilatkozom/nyilatkozunk,
hogy
-

az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró okok esetünkben nem állnak fenn;

-

a szerződés teljesítéséhez nem veszek/nem veszünk igénybe olyan alvállalkozó(ka)t,

aki(k) az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá esnek;
-

az eljárást megindító felhívásban meghatározott gazdasági és pénzügyi, továbbá műszaki

és szakmai alkalmasság igazolására nem veszünk igénybe olyan szervezetet, aki(k) az eljárást
megindító felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá esnek;

Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján

........….……………………………………
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

11. oldal, összesen: 30

II.7. számú dokumentum

Árazott összesítő

Termék
kantáros védőnadrág, 3 db/fő
x 90 fő
derekas védőnadrág, 3 db/fő
x 90 fő
védőkabát, 3 db/fő x 90 fő
téli védő kabát, 3 db/fő x 90 fő
póló, 15 db/fő x 90 fő
hosszú ujjú póló, 15 db/fő x
90 fő
pulóver, 3 db/fő x 90 fő
laboráns köpeny, 2 db/fő x 13
fő
laboráns köpeny, 2 db/fő x 1
fő
laboráns tunika, 2 db/fő x 12
fő
laboráns nadrág, 2 db/fő x 12
fő
takarító köpeny, 3 db/fő x 6 fő
férfi alsó ruházat, 7 db/fő x 90
fő
Mindösszesen

Összesen
darabszám

Szervizelés

270

max:3db/fő/hét

270

max:3db/fő/hét

270
270
1350

max:2db/fő/hét
max:2db/fő/hét
max:7db/fő/hét

1350

max:7db/fő/hét

270

max:2db/fő/hét

26

max:2db/fő/hét

2

1db/fő/hét

24

max:2db/fő/hét

24

max:2db/fő/hét

18

max:2db/fő/hét
max:6db/fő/hét/téli
időszak

630

Nettó havi
egységár

Összesen
nettó havi
bérleti díj

A nettó havi egységárnak tartalmaznia kell a védőruházati termékek biztosítását, bérbeadását ,a
bérbe adott termékek tisztítását, a megjelölt telephelyre történő szállítását, a használt ruha
elszállítását, a munkaruhák szükséges méretre igazítását, optimális mennyiség biztosítását és
raktározását, heti rendszerességű szállítását a megjelölt telephelyekre, javítását, karbantartását,
az elhasználódott, nem javítható ruhák azonnali cseréjét, selejtezését, a ruhák címkékkel és
logókkal történő ellátását, szekrényes kiosztó és begyűjtő rendszer biztosítását.

12. oldal, összesen: 30

III. FEJEZET
A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI BÍRÁLATA SORÁN AJÁNLATKÉRŐ
FELHÍVÁSÁRA BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK A
KIZÁRÓ OKOK ÉS ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK IGAZOLÁSÁRA
III.

1.

III.

2.

Ajánlattevő saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított utolsó kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolója a 321/2015. (X. 30.)
Korm. r. 19. § (1) bekezdés b) pont alapján vagy arra vonatkozó nyilatkozat,
hogy a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 10.) Korm. r. 21. § (1) bekezdés a) és (1a) a)
pontja alapján, alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől
visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetését,
különösen a közbeszerzés tárgyára (védőruházat biztosítása, bérbeadása és
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése) vonatkozóan.

Felhívjuk szíves figyelmüket a Kbt. 69. § (4) bekezdésére, amelynek értelmében kizárólag az
ajánlatkérő által felhívott ajánlattevő köteles a kizáró okok és az alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására a jelen fejezetben foglaltak szerint.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

13. oldal, összesen: 30

III.1. számú dokumentum

Az AJÁNLATTEVŐ8
saját vagy jogelődje utolsó kettő lezárt üzleti évről szóló, a számviteli
jogszabályok szerint elkészített beszámolójának benyújtása a kiegészítő
mellékletek nélkül9
[321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés b) pont]

vagy

Nyilatkozat10

Alulírott...............................................................(név/nevek),
mint
a
…………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra
feljogosított képviselője/képviselői kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk számviteli jogszabályok
szerinti elkészített beszámolói a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, ezért a
beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

Kelt……………………………., 20.. . …………………. hó ..... napján.

........….……………………………………
(ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

A közös ajánlattevők esetében elegendő, ha ezen alkalmassági feltételnek egyikük megfelel. [Kbt. 65. § (6)
bekezdés].
9
A beszámoló egyszerű másolati példánya csatolandó. Ajánlattevőnek a kiegészítő mellékleteket nem kell
csatolnia.
10 Amennyiben a beszámoló az ajánlatban csatolása kerül, a fenti nyilatkozat törlendő. Amennyiben ajánlattevő
nyilatkozik, hogy beszámolói a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámolók csatolása az
ajánlatban nem szükséges.
8
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III.2. számú dokumentum
Ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított harminchat hónap legjelentősebb szállításairól,
referenciáiról különösen a közbeszerzés tárgyára (védőruházat biztosítása, bérbeadása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése) vonatkozóan
[321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) bekezdés a) és (1a) a) pontja alapján]
Alulírott/alulírottak………………………………………… (név/nevek), mint a
……………………………..…………………………………… (cég
megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlattételi dokumentációban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1)
bekezdés a) és (1a) a) pontjában foglaltaknak megfelelően –az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított harminchat hónapban
teljesített, - legjelentősebb referenciáink az alábbiak voltak.
A szállítás tárgyának, rövid
leírása11:

A szerződést kötő másik fél
Megnevezése és
címe:

Felvilágosítást
adó személy
neve és
telefonszáma:

A teljesítés
Ideje
(év,hó,nap):

Helye:

Az
ellenszolgáltatás
összege
(védőruházat
biztosítása,
bérbeadása és
kapcsolódó
szolgáltatások
teljesítése)

A saját
teljesítés
mértékét HUFban vagy
naturáliában:12

A teljesítés
előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően történt-e:
(igen/nem)

(nettó Ft):

Kelt………………………., 20.. …………………. hó ….. napján
........….……………………………………
(ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

A referenciákat az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell ismertetni.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmasságát olyan referenciával kívánja alátámasztani, amely konzorciumi vagy alvállalkozói teljesítésre vonatkozik, ajánlatkérő azt a teljesítést
fogadja el, amely konzorciumi tagként vagy alvállalkozóként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételt, ezért ajánlattevő adja meg a saját teljesítés arányát is.
11
12
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IV.1. számú dokumentum

BÉRLETI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a
Érd és Térsége Víziközmű Kft.
Cím:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Kapcsolattartó:
Telefon:
E-mail:

2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.
10819067-2-13
K&H Bank 10200926-22611440-00000000
Lanku Ildikó ügyvezető igazgató
06-23-521-770
06-23-521-774
lanku.ildiko@erdivizmuvek.hu
Novák Ferenc munkavédelmi vezető
06-20-418-1336
novak.ferenc@erdivizmuvek.hu

mint Bérlő (a továbbiakban Bérlő)
más részről a
……………………………
Cím:
Telephely
Adószám
Bankszámlaszám
Képviseli:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Kapcsolattartó:
Telefon:
Fax
E-mail:
Mint bérbeadó (a továbbiakban Bérbeadó)
között (a továbbiakban: Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Bérlő, mint ajánlatkérő részvételi felhívás megküldésével 2017. ………………. napján a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § (1)
bekezdése alapján ……………….. napján tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított „Bérleti
szerződés keretében védőruházat biztosítása, bérbeadása, rendszeres tisztítása,
szekrény kiosztó és begyűjtő rendszer biztosítása Érd és Térsége Víziközmű Kft.
részére” tárgyban. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat
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megvizsgálta, és döntését 2018. …………….. napján kihirdette. Megrendelőnek a
közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Bérbeadó lett.
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1. Bérbeadó vállalja a Bérlő által meghatározott munkavállalói létszám ellátását: a jelen
szerződés tárgyát képező különféle védőruházati termékek (továbbiakban: védőruhák)
bérbeadását az 1. számú mellékletben szereplő műszaki leírásnak megfelelően, valamint a
bérbe adott termékek tisztítását, a megjelölt telephelyre történő szállítását, a használt ruha
elszállítását, a munkaruhák szükséges méretre igazítását, optimális mennyiség biztosítását
és raktározását, heti rendszerességű szállítását a megjelölt telephelyekre, javítását,
karbantartását, az elhasználódott, nem javítható ruhák azonnali cseréjét, selejtezését, a
ruhák címkékkel és logókkal történő ellátását, szekrényes kiosztó és begyűjtő rendszer
biztosítását.
1.2. Bérbeadó a védőruhákat a Bérlő által meghatározott alapanyagból a Bérlő által
elfogadott mintadaraboknak megfelelően, az alábbi mennyiségben bérbe adja:
Sorsz.

Termék megnevezése

Mennyiség

Összes termék:
1.3. Bérlő a szerződés időtartama alatt a jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott
mennyiségen felül biztosít az újonnan belépők illetve az elhasználódott termékek cseréjére
10% többlet mennyiséget.
1.4. Amennyiben a Bérlő az 1.2. pontban meghatározott létszámellátásán felül további
védőruhákra és ennek megfelelően további tároló szekrényekre tart igényt, - az 1.3 pontban
foglalt kereteken belül - úgy erről Bérbeadó az erre vonatkozó írásos Bérlői megrendelés
Bérbeadó általi írásos visszaigazolástól számítva 15 munkanapon belül gondoskodik.
2. A SZERZŐDÉS IDŐBENI HATÁLYA
2.1. Felek a szerződést határozott időtartamra kötik a szerződéskötés napjától számított 36
hónapos időtartamra.
3. A SZERZŐDÉS ALAPJÁN A FELEK NEVÉBEN ELJÁRNI JOGOSULT SZEMÉLYEK
3.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az átadással/átvétellel kapcsolatban (különösen
annak pontos helyére és idejére vonatkozóan), illetve a teljesítés kapcsán felmerült egyéb
kérdésekben a következő személyek jogosultak eljárni:
Bérlő részéről:

Közvetlen kapcsolat
Novák Ferenc
Tel.: 06-20-418-1336
e-mail: novak.ferenc@erdivizmuvek.hu
Varga Emília
Tel.: 06-20-510-0369
e-mail: varga.emilia@erdivizmuvek.hu

Bérbeadó részéről:

Közvetlen kapcsolat
Tel.:
Fax.:
e-mail:
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4. BÉRBEADÓ FELADATÁT KÉPEZI:
4.1. Bérlő szerződéskötést követően Bérbeadó által
színárnyalatminta alapján kiválasztja a megfelelő árnyalatot.

5

napon

belül

bemutatott

4.2. Bérbeadó a megfelelő színárnyalat kiválasztását követő 5 napon belül bemutat egyegy etalon mintadarabot, az 1.2. pontban megjelölt valamennyi termék esetében. Bérlő
ellenőrzi a műszaki ajánlatnak megfelelően, véleményezi és adott esetben módosíttat vagy
elfogadja a bemutatott mintadarabot, amelyről fényképpel kiegészített jegyzőkönyvet
vesznek fel a Felek.
4.3. Bérbeadó a megfelelő méretszortiment elkészítéséhez munkavállalónként
méretfelvételt készít, amelynek befejezését Felek jegyzőkönyvben rögzítik.
4.4. Az 1.2. pontban szereplő védőruhákat legkésőbb a méretszortiment felvételét (4.3.
pont szerinti jegyzőkönyvben meghatározott időpont) követő……………… 13napon belül
Bérbeadó köteles leszállítani.
4.5. Bérbeadó a véglegesen elfogadott védőruhák egy-egy etalon mintadarabját átadja
Bérlőnek, amelyet Bérlő a szerződés időtartama alatt megőriz és a szerződés lejártakor
visszaadja Bérbeadónak.
4.6. A védőruhákat azonosító címkével kell ellátni. A címkének tartalmazni kell a
munkavállaló nevét, a munkahelyének megnevezését, a termék méretét és a gyártás évét.
4.7. A szállítást megelőzően Bérbeadó - a Bérlővel egyeztetett helyiségekben és általa
megadott elosztásban - megszervezi a szolgáltatásokat és elhelyezi Bérlő kilenc telephelyén
a szükséges mennyiségű gyűjtő és tároló szekrényeket.
4.8. A védőruházat szekrényes elhelyezése a Bérlő alábbi telephelyein történik:
1.
Érd, központi telephely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.
2.
Érd, Duna-parti vízműtelep: 2030 Érd, Mecset u. hrsz. 029.
3.
Törökbálint, vízműtelep: 2045 Törökbálint, Kazinczy u. 14.
4.
Törökbálint, szennyvíztisztító telep: 2045 Törökbálint, Fűzfa u. 10.
5.
Sóskút-Pusztazámor, vízműtelep: 2038 Sóskút hrsz. 120/12. - 2039
Pusztazámor, hrsz. 028/28.
6.
Pusztazámor, szennyvíztisztító telep: 2039 Pusztazámor, Móricz Zs. u. 55.
7.
Diósd, környezetvédelmi laboratórium: 2049 Diósd, Rákóczi F. u. 19.
8.
Herceghalom, szennyvíztisztító telep: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út hrsz.
022/1.
9.
Sóskút, szennyvíztisztító telep: 2038 Sóskút, hrsz. 052/79.
4.9. A tároló szekrényeket a tűzbiztonsági, munkavédelmi követelmények betartásával kell
elhelyezni.
4.10. Bérbeadó köteles a szennyes védőruházat szállításához szükséges csomagoló- vagy
szállítóberendezéseket Bérlő rendelkezésére bocsátani, melyeket Bérlő kizárólag erre a
célra használhat fel. Bérlő köteles a használt védőruházatot megfelelően a szennyes
védőruhák számára biztosított alkalmatosságban összegyűjteni.
4.11. Bérbeadó Bérlő telephelyeiről hetente egy alkalommal elszállítja tisztításra a leadott
ruhákat, ugyanakkor az előző héten leadott és megtisztított ruhákat visszahozza. A szállítás
minden hétfőn 700 – 1400 óra között teljesítendő.
4.12. A ruhák tisztítása során alkalmazott tisztítószerek nem tartalmazhatnak irritatív,
allergén, vagy más egészségre ártalmas összetevőket. Az alkalmazott tisztító szereket Bérlő
a szerződés időtartama alatt bármikor ellenőrizheti Bérbeadó telephelyén.
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4.13. Bérlő kérésére Bérbeadó 1 héten belül elvégzi a védőruházat méretre való igazítását,
javítását.
4.14. Amennyiben a védőruhák tisztítását követően vagy a normál munkafolyamat során
természetes elhasználódás miatt nem felelnek meg a Felek által meghatározott minőségnek,
Bérbeadó köteles a termékeket új darabra kicserélni. Ennek díját a szerződéses ellenérték
tartalmazza.
4.15. A Bérbeadó a 18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet alapján a védőruházati termékek
minőségével kapcsolatban a védőruhák leszállításakor a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot
átadja Bérlőnek.
4.16. Bérbeadó köteles a védőruhák leszállításakor az alábbi dokumentumokat Bérlőnek
átadni:
- akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyvet a különböző
anyagfajták minőségi megfelelőségéről, kivéve férfi alsó ruházat.
- a tisztításhoz használt szerek biztonsági, egészségügyi adatlapját
- gyártói megfelelőségi nyilatkozatot
4.17. A szerződéses időszak alatt a Bérbeadó a Bérlő kijelölt képviselőjének jelenlétében 12
havonta leltárt készít a bérelt munkaruhákról.
5.

A SZERZŐDÉS ÉRTÉKE, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A védőruhák nettó bérleti díja:
Sorsz.

Termék megnevezése

Havi nettó
bérleti
díj/darab

5.2. A termékenként megadott bérleti díj tartalmazza a védőruhák előállítását/beszerzését,
bérbeadását, címke és szitanyomás költségeit, a bérbe adott termékek tisztítását, a megjelölt
telephelyre történő szállítását, a használt ruha elszállítását, a munkaruhák szükséges
méretre igazítását, optimális mennyiség biztosítását és raktározását, heti rendszerességű
szállítását a megjelölt telephelyekre, javítását, karbantartását, az elhasználódott, nem
javítható ruhák azonnali cseréjét, selejtezését, a ruhák címkékkel és logókkal történő
ellátását, szekrényes kiosztó és begyűjtő rendszer biztosítását.
5.3. A védőruházat bérleti díja és minden egyéb díj Bérbeadónak a tárgyi közbeszerzési
eljárásban benyújtott ajánlati árain alapul a szerződés 36 hónapos időbeli hatálya alatt.
5.4. Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg.
5.5. A Bérlő előleget nem biztosít. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar
forint (HUF).
5.6. Bérbeadó a védőruhák leszállítását követő hónaptól, havonta egy számlát köteles
kiállítani telephelyenkénti bontásban a havi bérleti díjról. Bérbeadó a számlá(ko)n köteles
feltüntetni a szerződés számát és a teljesítési időszakot, A számlá(ka)t az Érd és Térsége
Víziközmű Kft. (cím: 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.) kell benyújtani.
5.7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Bérbeadó a tárgyhavi számlát a tárgyhót
követő hónap 10. napjáig nyújthatja be Bérlő részére. Bérlő a bérleti díjat számla ellenében,
igazolt teljesítés alapján, annak megérkezésétől számított 15 napon belül banki átutalással
fizeti meg.
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5.8. Amennyiben a bérleti díj nem egész hónapra terjed ki, Bérbeadó a tényleges használat
idejének megfelelő arányos bérleti díjat jogosult felszámolni Bérlő felé.
5.9. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül Bérbeadónak, ebben az
esetben Bérlő nem eshet késedelembe.
5.10. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell Bérlő képviselője által aláírt és
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát.
5.11. Amennyiben Bérbeadó közös ajánlattevőként (konzorciumi megállapodás alapján)
teljesíti a szerződést, valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) legkésőbb a teljesítés
elismerésének időpontjáig köteles Bérlőnek nyilatkozni, hogy közülük melyik mekkora
összegre jogosult az adott teljesítésért járó ellenszolgáltatásból.
6.

VÉTELI FELTÉTELEK

6.1. Jelen szerződés alapján bérbe adott védőruhák és tároló szekrények Bérbeadó
tulajdonát képezik a szerződés teljes időtartama alatt. Azoknak a védőruháknak a
tulajdonjoga, amelyek kihordási ideje a szerződés időtartamának lejártával egyidejűleg jár le,
a szerződés megszűnésekor térítésmentesen Bérlőre száll.
6.2. Kihordási idő: 34 hónap
6.3. A tároló szekrények a bérleti szerződés bármelyik okból történő megszűnését követően
is Bérbeadó tulajdonát képezik.
6.4. Bérlő azokat a védőruhákat, amelyeknek a kihordási ideje a szerződés határozott
időtartamának lejártakor még nem járt le maradványértéken megvásárolhatja.
6.5. A nettó maradvány megvásárlási érték meghatározása: a kihordási időből hátralevő
napok számának a jelen szerződés 3. számú melléklet szerinti nettó előállítási költség
szorzata osztva (3x365)-…….14 nap.(szerződés időtartama (36 hónap)-szállítási idő 4.7.
pont)
(pl: ha a kihordási idő 34 hónap de csak 30 hónapot hordták a megmaradt 120 napot
megszorozzuk pl. a védőnadrág előállítási költségével = 4500 Ft és osztjuk a (3x365)-60 nap
(120X4500)/1035 = 522 Ft)

6.6. Az ellenérték megfizetése után a védőruhák Bérlő tulajdonába mennek át.
7.

FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.1. Bérlő jogai és kötelezettségei
7.1.1.
Bérlő vállalja, hogy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információkat
és egyéb adatokat Bérbeadó alkalmazottainak, képviselőinek a rendelkezésére
bocsátja.
7.1.2.
Bérlő a jelen szerződés aláírását követően előkészítő tevékenységet végez,
amelynek keretén belül megszervezi és Bérbeadóval leegyezteti a munkavállalóiról
történő méretfelvétel helyét és idejét.
7.1.3.
Bérlő a méretszortiment vételezésekor Bérbeadó rendelkezésére bocsátja a
munkavállalók névsorát, amely tartalmazza a munkavállalókhoz tartózó védőruha
termékenkénti lebontását, amelyet Bérlő folyamatosan naprakészen tart és adott
esetben, azonnal tájékoztatja Bérbeadót a változásokról.
7.1.4.
Bérlő köteles a szerződésnek megfelelő védőruhákat átvenni, valamint az
elfogadott teljesítést követően a számla szerinti bérleti díjat megfizetni.
7.1.5.
Bérlő köteles helytállni a védőruhák, valamint a tároló szekrények nem
rendeltetésszerű használatából eredő károkért, a szándékos károkozásért.
14
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7.1.6.
Bérlő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a termék(ek) alapanyagának
megfelelőségét a Bérbeadó írásbeli értesítésének terhe mellett szúrópróbaszerűen
ellenőriztesse bármely akkreditált laboratórium által. Az ellenőrzés során, az akkreditált
laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv(ek)/adatlap(ok) alapján feltárt
eltérésekről Bérlő tájékoztatja Bérbeadót, aki a jelen szerződésnek megfelelően köteles
megtenni a szükséges intézkedéseket.
7.2. Bérbeadó jogai és kötelezettségei
7.2.1.
Bérbeadó szavatol azért, hogy a védőruházatok alkalmasak a rendeltetés- és
szerződésszerű használatra.
7.3. Alvállalkozó igénybevétele
7.3.1.
Bérbeadó a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében a
Kbt.-ben rögzített szabályok betartásával alvállalkozót vehet igénybe. Bérbeadó a jelen
szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alvállalkozó(k)
bevonásával teljesíti:
…………………………………… (székhely: ……………………………..)
7.3.2.
A teljesítésbe Bérbeadó – a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint vonhat be további alvállalkozót. Bérbeadó a jogosan
igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan
igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett
volna be.
7.3.3.
Bérbeadó köteles Bérlőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni,
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll Bérlő által – a
megelőző közbeszerzési eljárásban – előírt Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt.
Bérbeadó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó(k) személyében bekövetkező
változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával van lehetőség.
7.3.4.
Bérbeadó köteles Bérlőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti,
illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Bérbeadó felelősséggel
tartozik.
7.3.5.
Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérlőt haladéktalanul értesíti
abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg
alvállalkozója ellen csőd-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.
7.3.6.
Bérbeadó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek Bérbeadó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
7.3.7.
Bérbeadó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét Bérlő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés 8.3.
pontjában meghatározott ügyletekről a Bérlőt haladéktalanul értesíti.
7.3.8.
Bérbeadó ugyancsak köteles Bérlőt értesíteni, ha saját cégében, vagy
alvállalkozójánál a fentieken túl a jelen szerződés teljesítését megelőzően tulajdonos
változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra,
összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Bérbeadó felelős az értesítés
elmulasztásából eredő kárért.
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8.

SZERZŐDÉSSZEGÉSEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK

8.1. Bérlő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse.
8.2. Bérlő kötbérigényét írásban köteles közölni Bérbeadóval, megjelölve annak jogalapját
és összegét.
8.3.

Hibás teljesítés
8.3.1.
Bérbeadónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint
Bérlő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő
teljesítés hibás teljesítésnek minősül.
8.3.2.
Hibás teljesítés esetén Bérbeadó köteles a Ptk. szabályai szerint eljárni, Bérlő
pedig követelheti a kijavítást, illetve a kicserélést. A további szabályokat illetően a Ptk.
hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.
8.3.3.
Bérbeadónak felróható hibás teljesítés esetén a kötbér alapja a hibásan
teljesített termékek darabszámának szorzata a termékenkénti havi nettó bérleti díjjal. A
kötbér mértéke a kötbér alap 15%-a.

8.4.

Késedelmes teljesítés
8.4.1. Bérbeadó késedelme esetén
8.4.2.
Bérbeadó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben 4.4. és 4.11
pontokban meghatározott feladatokat késedelmesen teljesíti.
8.4.2.1.
A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke
késedelmes naponként a nettó havi bérleti díj 1%-a, de maximum a 15 %-a.
8.4.2.2.
Bérbeadó késedelmes teljesítése esetén Bérlő kötbér iránti igényét
akkor is jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A
késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Bérbeadót a teljesítési
kötelezettség alól.
8.4.3. Bérlő késedelme esetén
8.4.3.1.
Bérlő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott
fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Bérlő késedelmes teljesítése esetén
Bérbeadót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a hatályos Polgári
Törvénykönyv (Ptk.) szerint meghatározott mérték.
8.4.3.2.
A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet
szenvedett számla ÁFA nélküli értéke.
8.4.3.3.
Bérbeadó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles
közölni Bérlővel, megjelölve annak jogalapját, és összegét.

8.5.

Meghiúsulás
8.5.1.
Bérbeadó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható
okból nem teljesít. Amennyiben a jelen szerződés meghiúsul és/vagy ellehetetlenül
olyan okból, amelyért Bérlő felelős, a kötbér összege a havi nettó bérleti díj
háromszorosa.

8.6.

Kártérítés
8.6.1.
Amennyiben a védőruházatot a nem rendeltetésszerű használat, vagy
szándékos rongálás miatt többé már nem lehet bérbe adni, vagy ha a birtokában lévő
védőruházatot a Bérlő elvesztette, eltulajdonították, akkor a Bérlő köteles a Bérbeadótól
az ”Előállítási érték” (3. sz melléklet) szerint az adott védőruházat tényleges bérleti
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idejének függvényében számolt megtérítési értéken, Bérbeadó számlája ellenében
ezen védőruházatot/ megvásárolni.
8.6.2.
A tároló szekrény nem rendeltetésszerű használatából eredő vagy szándékos
rongálással keletkező károkért, amennyiben a károsodások mértéke miatt
gazdaságosan nem lehet javítani és használhatatlanná vált, úgy Bérlő köteles a
szekrényt az előállítási áron megvásárolni. Amennyiben a szekrények javíthatóak úgy
Bérlő köteles a javítás költségét megfizetni Bérbeadó számára.
8.6.3.
Bérbeadó az első szállítás alkalmával átadja Bérlőnek a védőruhák és tároló
szekrény nettó előállítási értékét tartalmazó táblázatot. (3. sz. melléklet)
8.6.4.
9.
9.1.

Megtérítési, vásárlási érték kiszámítása a jelen szerződés 6.5. pontja alapján.

SZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSE, MÓDOSÍTÁSA
A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel
9.1.1.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a Kbt. 141.
§-a alapján, közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve – a rendkívüli
felmondás kivételével – csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. Említetteket
előzetes egyeztetésnek kell megelőznie.
9.1.2.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés – a 9.2. és 9.3.
pontban rögzítettek kivételével – csak közös megegyezéssel szüntethető meg, amelyet
előzetes egyeztetésnek kell megelőznie.

9.2.

Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás
9.2.1.
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik fél
súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a
másik féllel írásban tértivevényes levélben kell közölni.

Súlyos szerződésszegésnek minősül:
9.2.2.

Bérbeadó részéről:

9.2.2.1.
Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Bérlő írásbeli felszólítása
ellenére sem teljesíti és Bérbeadónak a további teljesítés nem áll érdekében;
9.2.2.2.

Bérbeadó 10 (tíz) munkanapot meghaladó késedelme;

9.2.2.3.
esetén;

A szállítás nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése

9.2.2.4.

A szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi;

9.2.2.5.
Bérbeadó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene
felszámolási eljárást kezdeményeztek.
9.2.3. Bérlő részéről:
9.2.3.1.
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 30 (harminc) naptári napot
meghaladóan, külön indoklás nélkül késedelembe esik, és tartozását a Bérbeadó
írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy a Bérbeadó a számlát
az 5. pontnak megfelelően nyújtotta be.
9.3.

A Kbt. 143. § szerinti felmondás
9.3.1. Bérlő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha:
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9.3.1.1.
Bérbeadóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;
9.3.1.2.
Bérbeadó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
9.3.2. Bérlő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő
fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki
kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
10.

VIS MAIOR

10.1. Amennyiben a védőruházat egyik Félnek sem felróható okból megrongálódik,
megsemmisül, vagy használatra alkalmatlanná válik, illetve ha a jelen szerződés szerinti
bármely szolgáltatás teljesítése egyik Félnek sem felróható külső okból lehetetlenné válik, az
erről először tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles a másik Felet írásban értesíteni.
10.2. Vis maior okozta károkért kártérítési kötelezettség egyik Fél vonatkozásában sem áll
fenn.
10.3. A vis maior körbe nem tartozó, a Bérbeadónál esetlegesen fellépő, ideiglenes műszaki
problémák, gépkarbantartás, stb. esetén a Bérlőt azonnal tájékoztatni kell.
11.

SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK

11.1. Bérbeadó a szerződéshez csak és kizárólag a Bérlő által (esetlegesen) előírt vagy a
Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat.
Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél
cégszerűen aláírja és minden oldalát szignálja.
11.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő dokumentumok:
1. számú melléklet: a közbeszerzési dokumentáció műszaki specifikációja
2. számú melléklet: ajánlatban megadott bérleti díjak
3. számú melléklet: nettó előállítási értékét tartalmazó táblázat termékenként
12.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik.
12.2. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás
nincs folyamatban.
12.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról,
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan
kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz
eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében
hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.
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12.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik.
12.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni.
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és
döntést írásban rögzíteni, és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.
12.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező
illetékes bírósághoz.
12.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a
Kbt. előírásait, továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell
alkalmazniuk. Nem válik a jelen szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi
szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által
széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.
Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a
létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt
szignáltak.
Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült.

Érd, 2018. ……………………………….

……………………………………..
Bérlő

……………………………………
Bérbeadó
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V. FEJEZET
További, az ajánlat részeként be nem nyújtandó, az ajánlat összeállításához
szükséges dokumentumok
V.

1.

Közbeszerzési Műszaki leírás
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V.1. számú dokumentum
Műszaki leírás
Műszaki specifikáció
Ajánlattevő feladata az ajánlatkérő részére védőruha biztosítása, bérbeadása, a tiszta védőruha megjelölt telephelyre történő szállítása, a használt ruha
elszállítása, ruházatok mosása, a munkaruhák szükséges méretre igazítása, optimális mennyiség biztosítása és raktározása, heti rendszerességű szállítása a
megjelölt telephelyekre, javítása, karbantartása, az elhasználódott, nem javítható ruhák azonnali cseréje, selejtezés, a ruhák emblémákkal történő ellátása,
szekrényes kiosztó és begyűjtő rendszer biztosítása.

Termék

összesen
darabszám

kantáros
védőnadrág
3 db/fő x 90 fő

270

derekas
védőnadrág
3 db/fő x 90 fő

270

védőkabát
3 db/fő x 90 fő

270

Műszaki leírás termék
(termék specifikáció)
sötétkék (gyártást megelőzően 4-5 sötétkék színárnyalat anyagminta bemutatását
kérjük), Klopman Aréna, vagy azzal egyenértékű munkaruházati anyagból. Az eleje
gombos, tűzött hasítékkal záródó. A hasítékon elhelyezett 3 db gomb egyenletesen
elosztva záródik a vízszintes egyenes gomblyukakkal. Zsebek: 1 mell, 2 alsó, 1
combzseb, gumírozott derék, gumírozott kantár, oldalt farmergombos kivitel, az aljától
számított 10 cm-re 5cm széles ezüstszínű fényvisszaverő csík,
EN 13688:2013
Logó: mell zseben 5x10 cm, szitázott fehér színű ÉTV logóval.
sötétkék (gyártást megelőzően 4-5 sötétkék színárnyalat anyagminta bemutatását
kérjük), Klopman Aréna, vagy azzal egyenértékű munkaruházati anyagból. Az eleje
gombos, tűzött hasítékkal záródó. A hasítékon elhelyezett 3 db gomb egyenletesen
elosztva záródik a vízszintes egyenes gomblyukakkal. Zsebek: 2 alsó, 1 combzseb,
gumírozott derék, az aljától számított 10 cm-re 5 cm széles ezüstszínű fényvisszaverő
csík,
EN 13688:2013
Logó: bal oldali zseben, 5x10 cm, szitázott fehér színű ÉTV logóval.
sötétkék (gyártást megelőzően 4-5 sötétkék színárnyalat anyagminta bemutatását
kérjük), Klopman Aréna, vagy azzal egyenértékű munkaruházati anyagból, rejtett
zipzáras, zsebek: 2 alsó, 2 felső, 1 mobilzseb, mellrészen, hátrészen és alkarokon 5 cm
széles ezüstszínű fényvisszaverő csík, gumírozott mandzsettás, patent záródással,
pamut bélés, hátul derékvédő, EN 13688:2013
Logó: 5x10 cm, szitázott fehér színű ÉTV logóval, szívtájékon elhelyezve.

Szervizelés

max:3db/fő/hét

max:3db/fő/hét

max:2db/fő/hét

27. oldal, összesen: 30

téli védő kabát
3 db/fő x 90 fő

270

póló
15 db/fő x 90 fő

1350

hosszú ujjú póló
15 db/fő x 90 fő

1350

pulóver
3 db/fő x 90 fő

270

laboráns köpeny 2
db/fő x 13 fő

26

laboráns köpeny
2 db/fő x 1 fő

2

laboráns tunika
2 db/fő x 12 fő

24

laboráns nadrág
2 db/fő x 12 fő

24

takarító köpeny
3 db/fő x 6 fő

18

férfi alsó ruházat
7 db/fő x 90 fő

630

sötétkék (gyártást megelőzően 4-5 sötétkék színárnyalat anyagminta bemutatását
kérjük), Klopman Aréna, vagy azzal egyenértékű munkaruházati anyagból, rejtett
zipzáras, zsebek: 2 alsó, 2 felső, 1 mobilzseb, mellrészen, hátrészen és alkarokon
fényvisszaverő 5 cm széles csík, gumírozott mandzsettás, patent záródással, 3D air
membrán töltőanyag, pamut bélés, hátul derékvédő, levehető ujjú, EN 13688:2013
Logó: 5x10 cm, szitázott fehér színű ÉTV logóval, szívtájékon elhelyezve.
világoskék (gyártást megelőzően 2-3 világoskék színárnyalat anyagminta bemutatását
kérjük), 205 +/-5 % grammos alapanyag, 100% pamut, rövidujjas, környakas.
Logó: 5x10 cm, szitázott fehér színű ÉTV logóval, szívtájékon elhelyezve.
világoskék (gyártást megelőzően 2-3 világoskék színárnyalat anyagminta bemutatását
kérjük), 205 +/-5 % grammos alapanyag, 100% pamut, hosszúujjas, környakas.
Logó: 5x10 cm, szitázott fehér színű ÉTV logóval, szívtájékon elhelyezve.
sötétkék (gyártást megelőzően 2-3 sötétkék színárnyalat anyagminta bemutatását
kérjük), 305 +/-5 % grammos alapanyag, 50% pamut – 50% poliészter ± 5% összetétel
eltérés, hosszúujjas, környakas.
Logó: 5x10 cm, szitázott fehér színű ÉTV logóval, szívtájékon elhelyezve.
Női, fehér, hosszú ujjú, két alsó és felső zsebbel, 190 +/-5 % grammos 70% pamut-30%
PE +/-5 % – Pamut kevert szálas alapanyagból.
Logó: 5x10 cm, szitázott kék színű ÉTV logóval, szívtájékon elhelyezve.
Férfi, fehér, hosszú ujjú két alsó és felső zsebbel, 190 +/-5 % grammos 70% pamut-30%
PE +/-5 % – Pamut kevert szálas alapanyagból.
Logó: 5x10 cm, szitázott kék színű ÉTV logóval, szívtájékon elhelyezve.
Női, fehér, hosszú ujjú két alsó zsebbel. 190 grammos +/-5 %70% pamut-30% +/-5 % PE
– Pamut kevert szálas alapanyagból.
Logó: 5x10 cm, szitázott kék színű ÉTV logóval, szívtájékon elhelyezve.
Női, fehér 190 +/-5 % grammos Erősített zsebekkel. Erősített varrással. 70% pamut-30%
+/-5 % PE – Pamut kevert szálas alapanyagból
Logó: bal oldali zseben, 5x10 cm szitázott kék színű ÉTV logóval.
Női, fehér 190 +/-5 % grammos két alsó és felső zsebbel. 70% pamut-30% +/-5 % PE –
Pamut kevert szálas alapanyagból.
Logó: 5x10 cm, szitázott kék színű ÉTV logóval, szívtájékon elhelyezve.
Thermó funkciós, hosszú lábmandzsetta, megerősített fenék rész. Belső oldala 52%
polipropilén, külső oldala 48% pamut. 205 grammos.

max:2db/fő/hét

max:7db/fő/hét
max:7db/fő/hét

max:2db/fő/hét

max:2db/fő/hét
1db/fő/hét
max:2db/fő/hét
max:2db/fő/hét
max:2db/fő/hét
max:6db/fő/hét/téli időszak

A védőfelszerelések 18/2008. (XII.3.) SZMM szerint 1 – es kategóriába tartoznak EN13688:2013.
Feladatok:
- védőruha bérbeadása a kért mennyiségeknek megfelelően

28. oldal, összesen: 30

-

-

-

védőruha tisztítása
heti rendszerességű el- és visszaszállítása hétfő 07 órától 14 óráig.
védőruhák méretre való igazítása, javítása, karbantartása, az elhasználódott, nem javítható ruhák azonnali cseréje,
- selejtezés,
az ÉTV emblémával történő ellátása; kék alapanyagon fehér szitanyomással, vagy a fehér alapanyagon kék szitanyomással. Szitanyomásra vonatkozó
információk: A festéket a termék alapanyagának megfelelően kell megválasztani (az alapanyag színtartósságával megegyező színtartósággal). A
nyomatnak tartósnak kell lennie a termék egész élettartamára.
szekrényes kiosztó és begyűjtő rendszer biztosítása.
azonosító címkével történő ellátása: címkének tartalmazni kell a munkavállaló nevét, a munkahelyének megnevezését, a védőruha méretét és a gyártás
évét. A címke mérete: 5cm x 2cm. A kabátoknál, a pólóknál, a laboráns köpeny, a laboráns tunika, a takarítónői köpeny és a pulóvernél nyakbelső részén
legyen elhelyezve, a nadrágokon és a férfi alsó ruházaton a derékrész belső részére kerüljön.
a megfelelő méretszortiment elkészítéséhez munkavállalónként méretetfelvétel készítése
12 havonta leltár készítése
színárnyalat bemutatása gyártást megelőzően
etalon mintadarab készítése termékenként szállítást megelőzően
vizsgálati jegyzőkönyv a különböző anyagfajták minőségi megfelelőségéről

Alapanyag műszaki követelményei: Klopman Aréna, vagy azzal egyenértékű munkaruházati anyag az alábbi műszaki paramétereknek megfelelően.
Minőségi jellemzők

Követelmények

Nyersanyag-összetétel:
- láncfonal
- vetülékfonal

- pamut, poliészter
- pamut, poliészter

Nyersanyag összetétel (%)
- pamut
- poliészter

- 60 %
- 40 %

Megengedett
eltérés

Vizsgálat
szabványszám

± 5%, ahol legalább
57%
a
pamut
nyersanyag

Kötésmód

2x2-es
(Twill)

„S” sávoly

Területi sűrűség (g/m2)

245 g/m2

Fonalsűrűség (db/10cm)
- lánc
- vetülék

- legalább 376
- legalább 237

± 3%,

Szakítóerő(legnagyobb erő) (N):

29. oldal, összesen: 30

- láncirány
- vetülékirány

- legalább 726
- legalább 445

Kopásállóság (fordulat)

min. 30 000

Göbösödési
(fokozat)

és

bolyhosodási

hajlam 4-5

Színtartósság (fokozat):
Fénnyel szemben

6

60ºC-os mosással szemben
- Színváltozás
- Lefogás (poliészter/pamut)

4-5
4-5/4-5

Dörzsöléssel szemben (száraz/nedves)

4-5/2-3

Savas-lúgos izzadsággal szemben
-Színváltozás
-lefogás (poliészter/pamut)

4-5
4-5/4-5

MSZ EN 105-B02
MSZ EN 20105- CO
3

MSZ EN ISO 105EO4

Mosással és szárítással (5 mosás
legalább 60°-on) szembeni zsugorodás
(%):
- láncfonal
- legfeljebb 0,6
- vetülékfonal
- legfeljebb 0,5

Telephely

Cím

Érd, Fehérvári út telephely: Fehérvári út + Ügyfélszolgálat
Érd, Duna-parti vízműtelep
Diósd, Környezetvédelmi laboratórium
Sóskút szennyvíztisztító telep
Törökbálint szennyvíztisztító telep
Pusztazámor szennyvíztisztító telep
Herceghalom szennyvíztisztító telep
Sóskút-Pusztazámor vízműtelep
Törökbálint vízműtelep

2030 Érd Fehérvári út 63/b-c.
2030 Érd Mecset utca hrsz. 029.
2049 Diósd Rákóczi F. u. 19.
2038 Sóskút hrsz. 052/79.
2045 Törökbálint Fűzfa u. 10.
2039 Pusztazámor Móricz Zs. u. 55.
2053 Herceghalom, Zsámbéki út hrsz. 022/1.
2038 Sóskút hrsz 120/12 – 2039 Pusztazámor hrsz. 028/28.
2045 Törökbálint Kazinczy F. u. 14.

Védőruhával ellátott
munkavállalók száma
telephelyenként
(fő)
36 fő + 13 fő
9 fő
17 fő
2 fő
15 fő
2 fő
2 fő
4 fő
5 fő

30. oldal, összesen: 30

