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ALÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
 Építési beruházás 

X Árubeszerzés 

 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 

Telefon: +3620/435-6308 

E-mail: beszerzes@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 és az ajánlat adáshoz szükséges mellékletek a következő címen szerezhető be: Érd és 

Térsége Víziközmű Kft., Duna-parti Vízműtelepe (2030 Érd, Mecset u., Vízműtelep) – dr. Németh Zsolt 

beszerzési csoportvezető (Telefon: +3620/435-6308), Hajdú Tamás műszaki ügyintéző: +3620/529-8711. 

E-mail: beszerzes@erdivizmuvek.hu  

Az ajánlatokat a következő képen lehet benyújtani: 

 Elektronikus úton benyújthatják e-mailben, a beszerzes@erdivizmuvek.hu címen pdf. formátumban, az 

aláírásra jogosult kézjegyével ellátva. 

Továbbá ajánlatukat postai úton a 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C. címre megküldve vagy személyesen az Érd 

és Térsége Víziközmű Kft. 2030 Érd, Mecset utca, Duna-parti Vízműtelep, I. emelet, Beszerzési Csoport 

irodájában adható le sértetlen, lezárt borítékban –lehetőség szerint lebélyegezve- és a nyilatkozattételre jogosult 

személy aláírásával ellátva.  

 

  

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató X 

Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

   

Közjogi szervezet  Egyéb  

 

 

mailto:beszerzes@erdivizmuvek.hu
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I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

 

 Villamos energia  

 

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

 

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és 

kitermelése  

 

x  Víz  

 

 Postai szolgáltatások  

 

 Vasúti szolgáltatások  

 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 

szolgáltatások                            

              

 Kikötői tevékenységek  

 

 Repülőtéri tevékenységek 

 

 Egyéb (nevezze meg):                      

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Nyomtatványok beszerzése 2021. évben 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

 

Építési beruházás                         X Árubeszerzés                              Szolgáltatás megrendelés                           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az ajánlatkérő 

által meghatározott 

követelményeknek megfelelően 

 

 

 Építési koncesszió 

 

 

 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

X

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:         

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 

4. mellékletében) 

 

 

 

 Szolgáltatási koncesszió               

A teljesítés helye: 

2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C., vagy 2030 Érd, Mecset u. Vízműtelep vagy 2030 Érd, Felső u. 2. az eseti 

megrendelésektől függően.  

NUTS-kód                  HU 102                                                       

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya: 

Szállítási keretszerződés nyomtatványok szállítására 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  
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II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség: 

Az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében (ami egyben a felolvasólap melléklete) felsorolva becsült éves (12 

havi) mennyiséggel feltüntetve nyomtatványonként, irodai papírárunként. A megadott mennyiség 12 hónapos 

(éves) időszakra várható teljes mennyiség. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a megadott mennyiségi 

keretet ne merítse ki, illetve többletigényt jelentsen be. A keret túllépése esetén a szerződést a Felek írásban 

módosítják. 

A nyomtatvány típusok jelen ajánlattételi felhívás mellékleteként elektronikus formában kerülnek megküldésre 

az ajánlattételre felhívott vállalkozás részére. A mellékelt nyomtatvány minták szigorúan bizalmas 

dokumentumok, amelyek tartalmát kizárólag az ajánlattételre felhívott, valamint annak jogosult munkavállalói 

ismerhetik meg. A nyomtatványok közzététele, harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele szigorúan tilos. 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

Az időtartam hónapban: 12 (2021.01.01. napján történő hatályba lépéssel)  

  

 

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

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

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. 

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

A Megrendelő jogosult a teljes mennyiség részletekben történő lehívására az egyes időszakokban szükséges 

mértékig. Szállítási határidő: egy-egy megrendeléstől/lehívástól számított 5. naptári nap. 

Szállító gondoskodik a szállításhoz szükséges megfelelő csomagolásról a sérülések megakadályozása 

végett. 

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

érvényesítésére jogot formál.  

A kötbér mértéke:        -      1-től 20 napig napi 0,5 %, maximum 10 %, 

- 21-től 30 napig 10 % + napi 1,5 %, 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 késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett termékre, termékekre eső nettó ellenérték. 

 

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

felmondani a szerződést. Szállító szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha a Szállító a 

megrendelések/lehívások kapcsán legalább 4 alkalommal késedelmesen teljesít, vagy legalább 2 alkalommal 

hibásan teljesít, vagy legalább egy alkalommal a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja. 

A termék minőségére vonatkozó előírás: I. osztályú minőség, a magyar és nemzetközi szabványoknak 

történő teljes körű megfelelőség. 

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

(adott esetben) 
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Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. 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 Megrendelő jogosult a teljes mennyiség részekben történő lehívására az egyes időszakokban szükséges 

mértékig, a Szállító pedig jogosult lehívásonként számlázni a Megrendelő felé. 

  

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

alkalmazni. 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott 

esetben) 

Ajánlatkérő közös ajánlatot nem fogad el. 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

Amennyiben az Ajánlattevő nem szerepel a köztartozás mentes 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: 

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

2.: 30 napnál nem régebbi cégkivonat 

3.: Aláírási címpéldány/annak másolata 

IV.  ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

IV.1) Értékelési szempontok: 

Az érvényes ajánlatot benyújtók közül a legalacsonyabb mértékű ellenszolgáltatási díjat tartalmazó 

ajánlat a nyertes ajánlat. 

IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

A dokumentáció megküldésének napja:  

Dátum:  2020/12/01  (év/hó/nap )                                                                       

Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum:  2020/12/08  (év/hó/nap)                                Időpont: 14:00 óra 

 Az ajánlati kötöttség minimális időtartama  

 ••••/ ••/••-ig   (év /hó/nap ) 

VAGY  

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

 Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum:     2020/12/08    (év/hó/nap)                                  Időpont: 14:00 óra 

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

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  
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V.1.) A dokumentáció átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel 

feltétele? (adott esetben) 

      X     igen     nem  

V.2.) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos 

további információk: (adott esetben)  

Az ajánlattételi felhívást és mellékleteit (dokumentáció) az Ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott szervezetek e-

mail címére közvetlenül elektronikus formában megküldi. Ahol iratmintát biztosított az Ajánlatkérő, azokat 

szerkeszthető formában küldi. 

A dokumentáció másra nem ruházható át, nem másolható és nem publikálható. 

 

V.3) Egyéb információk: 

1) Elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az e-mailhez  szükséges az összes dokumentációt csatolni. 

 

2)Papír alapon történő ajánlatadás esetén a következőképpen járjanak el. 

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 „Nyomtatványok beszerzése 2021. évben” tárgyában, 

a bontási eljárásig, 2020.12.08-án 14:00 óráig nem bontható fel.” 
3) Az ajánlatnak a mellékelt Felolvasólapot kell tartalmaznia kitöltve, cégszerűen aláírva. 

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

fizet. 

5) 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.) 

pontban meghatározott helyen. 

6) A jelen ajánlattételi felhívás mellékletei: 

-  Felolvasólap iratminta 

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

 

 

V.4) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2020/12/01 (év/hó/nap) 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a beadási határidőt követően benyújtott ajánlatokat - a meghosszabbított határidő 

esetét kivéve- nem áll módunkban elfogadni. 

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot a felhívás tartalmi/formai feltételeinek megváltoztatására, amennyiben az 

ajánlattételi felhívást követően beálló tényezők befolyásolják a kiírás tartalmát. 

 
 

 

Érd, 2020. 12.01. 

 

dr. Németh Zsolt 

beszerzési csoportvezető 
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IRATMINTÁK 

 

FELOLVASÓLAP 
a „Nyomtatványok beszerzése 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 termékárak a szerződés 12 hónapja alatt érvényesek. 
 
Az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott nyomtatvány, irodai papíráru lista beárazva mellékelve a 

felolvasólaphoz (1. sz. melléklet) 

 

A listán szereplő összes áru éves értéke összesen nettó: ………………………………..…………………………Ft 

Az Ajánlattevő nyilatkozza, hogy nincs köztartozása és szerepel a köztartozásmentesadózói adatbázisban. 
Az Ajánlattevő nyilatkozza, hogy megértette az ajánlattételi felhívás feltételeit és ajánlatát annak 
megfelelően tette meg.  

Kelt:                  

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

        cégszerű aláírás
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  ÉTV. Kft. nyomtatvány rendelések 

srsz. Nyomtatvány típusa Mennyiség 
Eseti megrendelés 

minimális darabszáma 
Egységár Nettó érték Bruttó érték 

1 C6/5 enyves, jobb abakos fb-os gép boríték            450 000         0 Ft 0 Ft 

2 Fehér Csekkes számla két kék boxos megszemélyesítés nélkül            300 000         0 Ft 0 Ft 

3 Csoportos számla nyomtatvány két kék boxos            100 000         0 Ft 0 Ft 

4 Ellenőrzési jegyzőkönyv A/3 önátírós                 1 275         0 Ft 0 Ft 

5 Ellenőrzési jegyzőkönyv 2. oldala                    450         0 Ft 0 Ft 

6 
Vízmérőcsere jegyzőkönyv (A/4-es, 3 példányos, önindigós, kék-

piros-fekete, a kék-piros példány fejben perforált és ragasztott, 50 
szett egy tömb 

                   100         0 Ft 0 Ft 

7 
Leolvasó értesítő tömb (ragasztott, sorszám nélküli, perforált, 100 

lap/tömb) 
                   850         0 Ft 0 Ft 

8 Fizetési felszólítás, A/4 90 gr. Fehér csekk, megszemélyesítés nélkül              51 000         0 Ft 0 Ft 

9 
Korlátozási visszaállítási jkv. 3x20 lapos, önátírós, 1-2 oldal 

perforált, 6 számjegyű folyamatos sorszámmal 
                     15         0 Ft 0 Ft 

10 Válaszboríték (110x220mm) enyves                 4 500         0 Ft 0 Ft 

11 
Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendői 

nyilvántartásba történő felvételhez 
                8 500         0 Ft 0 Ft 

12 Számlamagyarázat (színes, kétoldalas, 80 gr-os papírra)              40 000         0 Ft 0 Ft 

13 TC4-es A/4-es szilikonos bélésnyomott boríték                 2 000         0 Ft 0 Ft 

14 Laminált kártya                         4         0 Ft 0 Ft 

15 
C5/C6 szilikonos bélésnyomott levélboríték, jobb oldali nagy 

ablakos, lehúzós 
                5 000         0 Ft 0 Ft 

16 LC5-ös (A/5) szilikonos, bélésnyomott levélboríték, logós                 4 500         0 Ft 0 Ft 

17 Nagyfogyasztói vízmérőakna ell. Jkv.                    250         0 Ft 0 Ft 

18 Felhasználóváltás ellenőrzési jegyzőkönyv                 2 000         0 Ft 0 Ft 

19 Boríték, talpas, A/4-es                    250         0 Ft 0 Ft 

20 Számlapapír 2011. év előtti formátum, csekkes                    500         0 Ft 0 Ft 

21 számlapapír 2011. év előtti formátum, csekk nélkül                    500         0 Ft 0 Ft 

22 A/4 fénymásoló papír (csomag)                 2 500         0 Ft 0 Ft 

23 A/3 fénymásoló papír (csomag)                      25         0 Ft 0 Ft 

24 ÉTV csekk (3 db/ív)                 5 000         0 Ft 0 Ft 

25 C6/C5-ös szilikonos bélésnyomott levélboríték                 5 000         0 Ft 0 Ft 
 Összesen: 0 Ft 0 Ft 

  Cégszerű aláírás  
 


