
 

 

Előterjesztésben közreműködött:  
                                                                                                                   Rékasi Éva Számv., Vagyonny.- és kez.oszt.vez. 

HAT/394-     /2022. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási 

Tanácsa ülésének napirendi pontjairól 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Elnöke - Kómár 
József - 2022. szeptember 16-án küldte meg a társulási tanács tagjai részére a 2022. szeptember 30-án 
(pénteken) 10.00 órától tartandó ülésére a meghívót és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések 
határozati javaslatait. A Társulási Tanács ülésének helye: Kerekharaszt, Erkel Ferenc u. 2. (Közösségi 
Ház).  
 
„A napirendi pontok az alábbiak: 
 

1. A társulás 2022. évi költségvetése I.-II. negyedévi módosítása és a 2022. évi I. félévi 
gazdálkodásának beszámolója 

2. A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
„Hulladékgyűjtő jármű, ág, és lombaprító gép” beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának 
lezárása 

3. Döntés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
Szelektív Nonprofit Kft.-be fennálló üzletrésztulajdoni-hányada egyrészének a Heves Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra, a PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságra, illetve az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságra, valamint a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulással hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és bérleti szerződések, valamint a PEVIK 
Közüzemi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, illetve az Egri 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal alvállalkozói és albérleti 
szerződések megkötésének jóváhagyása 

4. Egyebek 
 
 A meghívóban szereplő 1. napirendi pontjával kapcsolatban Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete már döntött 2022. szeptember 1-jei ülésén, továbbá a 3. pontjával kapcsolatos előterjesztés is 
megtárgyalásra kerül.              
A társulás által meghirdetett közbeszerzési eljárást megindító felhívás az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, a TED-en 2022/S 128-363858 számon, 2022. július 6-án jelent meg, az eljárás EKR 
azonosítója: EKR000890012022. 
A közbeszerzés tárgya: 2 db hulladékgyűjtő célgép (a közbeszerzés 1. és 2. része) és 1 db ág és 
lombaprító berendezés (a közbeszerzés 3. része) beszerzése adásvételi szerződés keretében. 
Az ajánlattételi szakaszban a 3. rész: ág és lombaprító berendezés beszerzése vonatkozásában 3 darab 
előzetes vitarendezési kérelem került benyújtásra, melynek eredményeként a műszaki leírás a 
kérelmezők javaslatainak megfelelően pontosításra került, ennek ellenére az ajánlattételi határidőig a 
3. részre sajnos csak egy ajánlat érkezett. Az ajánlattételi határidő 2022. szeptember 1. napja 14:00 óra 
volt, mely határidőre bontási jegyzőkönyvben rögzített ajánlatok érkeztek.  
 
 
 



 

 

Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 
28.) Korm. rendelet célja a verseny szintjének javítása, és ezáltal Magyarországon az egy ajánlattevő 
részvételével zajló közbeszerzések arányának jelentős csökkentése. Az egyajánlatos közbeszerzések 
csökkentése fontos európai uniós elvárás, amelyet Magyarország az Európai Bizottság részére 
benyújtott Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben is vállalt.  
A fenti jogszabály alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok előírásra került az eljárást megindító 
felhívás VI.3) 11. pontjában, melynek lényege, hogy a közbeszerzési eljárás - részekre történő 
ajánlattétel biztosítása esetén a közbeszerzés adott része - eredménytelen, ha nem nyújtanak be az 
ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. 
Fentiek alapján a 3. rész: ág és lombaprító berendezés beszerzése vonatkozásában az eljárás 
eredménytelenné nyilvánítása javasolt a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján, mert az ajánlattételi 
határidőig csak egy ajánlat érkezett.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő 
Társulási Tanácsülésen támogatja, és igennel szavaz, hogy a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Tanácsa az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a 
TED-en 2022/S 128-363858 számon, 2022. július 6-án megjelent ajánlati felhívással induló, 
EKR000890012022 EKR azonosítójú, „Hulladékgyűjtő jármű, ág, lombaprító gép beszerzés” tárgyú 
közbeszerzési eljárásának lezárása kapcsán az alábbi döntésre: 
„1.Az eljárás az 1. rész „Első hulladékgyűjtő célgép beszerzése” tekintetében eredményes. A nyertes 
ajánlat:  

- Ajánlattevő neve: HE Hans Eibinger Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  

- Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Bánki Donát utca 13. 
- Ajánlati ár: nettó 29 750 000 Ft + ÁFA 
- Gépjármű motorjának környezetvédelmi besorolása: EURO 5  
- Felépítmény bedobó szerkezet EN 840-1 és EN 840-2 szabványoknak megfelel: igen 
- Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt teljeskörű alkatrész utánpótlás határideje a 

megrendeléstől számítva munkanapokban megadva: 3  
- Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt Magyarországi javító bázis rendelkezésre állásának 

biztosítása a felépítmény és alépítmény tekintetében is: igen  
- Gépjármű gyártásának éve: 2012  
- Teljeskörű jótállás időtartama a sikeres átadás-átvétel időpontjától számítva:12 hónap 

1. Az eljárás a 2. rész „Második hulladékgyűjtő célgép beszerzése” tekintetében eredményes. A 
nyertes ajánlat:  

- Ajánlattevő neve: HE Hans Eibinger Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  

- Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós Bánki Donát utca 13. 
- Ajánlati ár: nettó 29 750 000 Ft + ÁFA 
- Gépjármű motorjának környezetvédelmi besorolása: EURO 5  
- Felépítmény bedobó szerkezet EN 840-1 és EN 840-2 szabványoknak megfelel: igen 
- Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt teljeskörű alkatrész utánpótlás határideje a 

megrendeléstől számítva munkanapokban megadva: 3  
- Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt Magyarországi javító bázis rendelkezésre állásának 

biztosítása a felépítmény és alépítmény tekintetében is: igen  
- Gépjármű gyártásának éve: 2012  
- Teljeskörű jótállás időtartama a sikeres átadás-átvétel időpontjától számítva:12 hónap  

 
 



 

 

 
 

2. A 3. rész: ág és lombaprító berendezés beszerzése vonatkozásában az eljárás a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen, mert az 
ajánlattételi határidőig csak egy ajánlatot nyújtottak be. 
3. A társulási tanács elfogadja az írásbeli összegezést a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
4. A társulási tanács felkéri a Társulási Tanács Elnökét az eredmény kihirdetésére és a szerződéskötési 
moratóriumot követően az 1-2. részek vonatkozásában a közbeszerzési szerződések megkötésére, a 3. 
rész tekintetében új közbeszerzési eljárás nem indul. 

Felelős: Társulási Tanács Elnöke 
Határidő: azonnal, szerződéskötésre 2022. október 15.” 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy 
a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási 
tanács ülésén vagy a megismételt ülésén jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős:   Hatvan város polgármestere Gazdálkodási Iroda útján 
 

 

Hatvan, 2022. szeptember 28. 

 

 

 Horváth Richárd 
 polgármester 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
                              jegyző 
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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363858-2022:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Hatvan: Hulladékszállító járművek
2022/S 128-363858

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE 
TÁRSULÁS
Nemzeti azonosító szám: 15799737210
Postai cím: Kossuth Tér 2
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kómár József
E-mail: komar.51@freemail.hu 
Telefon:  +36 703397131
Fax:  +36 26347989
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szelektivkft.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.szelektivkft.hu/

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000890012022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000890012022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás

I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Hulladékgyűjtő jármű, ág, lombaprító gép beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000890012022

II.1.2) Fő CPV-kód
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34144510 Hulladékszállító járművek

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
2 db hulladékgyűjtő célgép
1 db ág és lombaprító berendezés
beszerzése adásvételi szerződés keretében

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Első hulladékgyűjtő célgép beszerzése
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
34144510 Hulladékszállító járművek

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:
3000 Hatvan, Hrsz.: 054/14

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db hulladékgyűjtő célgép beszerzése adásvételi szerződés keretében
- Tömörítés rendszerű hulladékgyűjtő és szállító felépítmény,
- Gyűjtőtartály térfogata: 20-25 m3
- Tömörítési arány: 5:1
- Bedobó: kombinált bedobó
- Vezérlés: Nyomtatott áramkörű IC processzoros egység CAN BUS kommunikációval
- Motor: min.: 234 KW
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Gépjármű motorjának környezetvédelmi besorolása (EURO 3-5 között értékelve, előny 
a több) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Felépítmény bedobó szerkezet EN 840-1 és EN 840-2 szabványoknak megfelel (igen/
nem, előny az igen)) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt teljeskörű alkatrész utánpótlás határideje a 
megrendeléstől számítva munkanapokban megadva (1-10 között értékelve, előny a kevesebb) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt Magyarországi javító bázis rendelkezésre 
állásának biztosítása a felépítmény és alépítmény tekintetében is (igen/nem, előny az igen) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Gépjármű gyártásának éve (2005-2022 között értékelve, előny a későbbi) / Súlyszám: 
5
Minőségi kritérium - Név: Teljeskörű jótállás időtartama a sikeres átadás-átvétel időpontjától számítva (12-48 
hónap között értékelve, előny a több) / Súlyszám: 5
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Ár - Súlyszám: 75

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 1
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5) ponthoz kiegészítés:
Értékelés:
1. Gépjármű motorjának környezetvédelmi besorolása értékelési szempont: EURO3 alatti megajánlás esetén 
az ajánlat érvénytelen, EURO3 megajánlás 0 pont, EURO4 megajánlás 50 pont, EURO 5 és annál magasabb 
megajánlás 100 pont
2. Felépítmény bedobó szerkezet EN 840-1 és EN 840-2 szabványoknak megfelel értékelési szempont: igen 
válasz esetén 100 pont, nem válasz esetén 0 pont.
3. Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt teljeskörű alkatrész utánpótlás határideje a megrendeléstől 
számítva munkanapokban megadva értékelési szempont: 1-10 munkanap között értékelve, előny a kevesebb, 
0 munkanap megajánlás esetén és 11, valamint annál több munkanap megajánlás esetén az ajánlat 
érvénytelen. 1 munkanap megajánlás esetén 100 pont, 10 munkanap megajánlása esetén 0 pont, az értékelési 
tartományban megadott egyéb érték megajánlása esetén fordított arányosítás a pontkiosztási módszer.
4. Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt Magyarországi javító bázis rendelkezésre állásának biztosítása a 
felépítmény és alépítmény tekintetében is értékelési szempont esetén: igen válasz: 100 pont, nem válasz 0 
pont.
5. Gépjármű gyártásának éve értékelési szempont esetén 2005-nél régebbi gyártás megajánlás esetén az 
ajánlat érvénytelen. A 2022. gyártású megajánlása esetén 100 pont, 2021. gyártású megajánlása esetén 95 
pont, minden további egy évvel korábbi gyártású megajánlás esetén 5 ponttal kevesebb 2006-os gyártásúig, 
2005-ös gyártású megajánlás esetén 0 pont.
6. Teljeskörű jótállás időtartama a sikeres átadás-átvétel időpontjától számítva értékelési szempont: 12 
hónapnál rövidebb jótállási idő vállalása esetén az ajánlat érvénytelen, a 48 hónap és az ennél hosszabb 
időtartamú megajánlások esetén 100 pont, 12 hónap megajánlása esetén 0 pont az értékelési tartományon 
belüli egyéb megajánlás esetén egyenes arányosítás a pontkiosztási módszer.
7. Az ár értékelési szempontnál a nettó Ft vételár megajánlásokat ajánlatkérő a fordított arányosítás 
módszerével értékeli.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Második hulladékgyűjtő célgép beszerzése
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
34144510 Hulladékszállító járművek

II.2.3) A teljesítés helye
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NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:
3000 Hatvan, Hrsz.: 054/14

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db hulladékgyűjtő célgép beszerzése adásvételi szerződés keretében
- Tömörítés rendszerű hulladékgyűjtő és szállító felépítmény,
- Gyűjtőtartály térfogata: 20-25 m3
- Tömörítési arány: 5:1
- Bedobó: kombinált bedobó
- Vezérlés: Nyomtatott áramkörű IC processzoros egység CAN BUS kommunikációval
- Motor: min.: 234 KW
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Gépjármű motorjának környezetvédelmi besorolása (EURO 3-5 között értékelve, előny 
a több) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Felépítmény bedobó szerkezet EN 840-1 és EN 840-2 szabványoknak megfelel (igen/
nem, előny az igen)) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt teljeskörű alkatrész utánpótlás határideje a 
megrendeléstől számítva munkanapokban megadva (1-10 között értékelve, előny a kevesebb) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt Magyarországi javító bázis rendelkezésre 
állásának biztosítása a felépítmény és alépítmény tekintetében is (igen/nem, előny az igen) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Gépjármű gyártásának éve (2005-2022 között értékelve, előny a későbbi) / Súlyszám: 
5
Minőségi kritérium - Név: Teljeskörű jótállás időtartama a sikeres átadás-átvétel időpontjától számítva (12-48 
hónap között értékelve, előny a több) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 1
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
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II.2.5) ponthoz kiegészítés:
Értékelés:
1. Gépjármű motorjának környezetvédelmi besorolása értékelési szempont: EURO3 alatti megajánlás esetén 
az ajánlat érvénytelen, EURO3 megajánlás 0 pont, EURO4 megajánlás 50 pont, EURO 5 és annál magasabb 
megajánlás 100 pont
2. Felépítmény bedobó szerkezet EN 840-1 és EN 840-2 szabványoknak megfelel értékelési szempont: igen 
válasz esetén 100 pont, nem válasz esetén 0 pont.
3. Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt teljeskörű alkatrész utánpótlás határideje a megrendeléstől 
számítva munkanapokban megadva értékelési szempont: 1-10 munkanap között értékelve, előny a kevesebb, 
0 munkanap megajánlás esetén és 11, valamint annál több munkanap megajánlás esetén az ajánlat 
érvénytelen. 1 munkanap megajánlás esetén 100 pont, 10 munkanap megajánlása esetén 0 pont, az értékelési 
tartományban megadott egyéb érték megajánlása esetén fordított arányosítás a pontkiosztási módszer.
4. Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt Magyarországi javító bázis rendelkezésre állásának biztosítása a 
felépítmény és alépítmény tekintetében is értékelési szempont esetén: igen válasz: 100 pont, nem válasz 0 
pont.
5. Gépjármű gyártásának éve értékelési szempont esetén 2005-nél régebbi gyártás megajánlás esetén az 
ajánlat érvénytelen. A 2022. gyártású megajánlása esetén 100 pont, 2021. gyártású megajánlása esetén 95 
pont, minden további egy évvel korábbi gyártású megajánlás esetén 5 ponttal kevesebb 2006-os gyártásúig, 
2005-ös gyártású megajánlás esetén 0 pont.
6. Teljeskörű jótállás időtartama a sikeres átadás-átvétel időpontjától számítva értékelési szempont: 12 
hónapnál rövidebb jótállási idő vállalása esetén az ajánlat érvénytelen, a 48 hónap és az ennél hosszabb 
időtartamú megajánlások esetén 100 pont, 12 hónap megajánlása esetén 0 pont az értékelési tartományon 
belüli egyéb megajánlás esetén egyenes arányosítás a pontkiosztási módszer.
7. Az ár értékelési szempontnál a nettó Ft vételár megajánlásokat ajánlatkérő a fordított arányosítás 
módszerével értékeli.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Ág és lombaprító berendezés beszerzése
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
16000000 Mezőgazdasági gépek

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:
3000 Hatvan, Hrsz.: 054/14

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db ág és lombaprító berendezés beszerzése adásvételi szerződés keretében
- funkció: faágak aprítása (Ipari)
- önálló meghajtás
- közúti forgalomba vontatható , műszaki vizsgával és rendszámmal rendelkezzen, valamint munkavédelmi 
szempontból megfelelőségi vizsgálati dokumentációval rendelkezzen
- Ág átmérő: 18 cm átmérőjű ág aprítására még alkalmas legyen
- Gyártási év: 2015 - 2022-ig
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Géphez a jótállás időtartama alatt teljeskörű alkatrész utánpótlás határideje a 
megrendeléstől számítva munkanapokban megadva (1-10 között értékelve, előny a kevesebb) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Géphez a jótállás időtartama alatt Magyarországi javító bázis rendelkezésre állásának 
biztosítása (igen/nem, előny az igen) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Gép gyártásának éve (2015-2022 között értékelve, előny a későbbi) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Teljeskörű jótállás időtartama a sikeres átadás-átvétel időpontjától számítva (12-48 
hónap között értékelve, előny a több) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Gép üzemórájának állása (1-300 üzemóra között értékelve, 300-nál nagyobb 
üzemóraszám esetén az ajánlat érvénytelen) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Gép zajszintje működés közben (100 - 130 dB között értékelve, 130 dB feletti 
megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen) / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 1
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
II.2.5) ponthoz kiegészítés:
Értékelés:
1. Géphez a jótállás időtartama alatt teljeskörű alkatrész utánpótlás határideje a megrendeléstől számítva 
munkanapokban megadva értékelési szempont: 1-10 munkanap között értékelve, előny a kevesebb, 
0 munkanap megajánlás esetén és 11, valamint annál több munkanap megajánlás esetén az ajánlat 
érvénytelen. 1 munkanap megajánlás esetén 100 pont, 10 munkanap megajánlása esetén 0 pont, az értékelési 
tartományban megadott egyéb érték megajánlása esetén fordított arányosítás a pontkiosztási módszer.
2. Géphez a jótállás időtartama alatt Magyarországi javító bázis rendelkezésre állásának biztosítása értékelési 
szempont esetén: igen válasz: 100 pont, nem válasz 0 pont.
3. Gép gyártásának éve értékelési szempont esetén 2015-2022 között értékelve, 2015-nél régebbi gyártás 
megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen. A 2022. gyártású megajánlása esetén 100 pont, 2021. gyártású 
megajánlása esetén 90 pont, minden további egy évvel korábbi gyártású megajánlás esetén 10 ponttal 
kevesebb 2016-os gyártásúig, 2015-ös gyártású megajánlás esetén 0 pont.
4. Teljeskörű jótállás időtartama a sikeres átadás-átvétel időpontjától számítva értékelési szempont: 12 
hónapnál rövidebb jótállási idő vállalása esetén az ajánlat érvénytelen, a 48 hónap és az ennél hosszabb 
időtartamú megajánlások esetén 100 pont, 12 hónap megajánlása esetén 0 pont az értékelési tartományon 
belüli egyéb megajánlás esetén egyenes arányosítás a pontkiosztási módszer.
5. Gép üzemórájának állása értékelési szempont esetén 1-300 üzemóra között értékelve, 300-nál nagyobb 
üzemóraszám esetén az ajánlat érvénytelen, 0 és 1 üzemóra megajánlás esetén 100 pont, 300 üzemóra 
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megajánlás esetén 0 pont, az értékelési tartományon belüli egyéb megajánlás esetén a fordított arányosítás a 
pontkiosztási módszer.
6. Gép zajszintje működés közben értékelési szempont esetén 100 - 130 dB között értékelve, 130 dB feletti 
megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen, 0-100 dB közötti megajánlás esetén 100 pont, 130 dB megajánlás 
esetén 0 pont, az értékelési tartományon belüli egyéb megajánlás esetén a fordított arányosítás a pontkiosztási 
módszer.
7. Az ár értékelési szempontnál a nettó Ft vételár megajánlásokat ajánlatkérő a fordított arányosítás 
módszerével értékeli.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont):
Ajánlattevő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem 
Magyarországon letelepedett
ajánlattevő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a 
céginformációs
szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók 
nyilvántartásának adatai alapján;
nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt 
nyilvántartások szerinti
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok:
- az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak,
- a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasságigazolásában, 
amennyiben vele
kapcsolatban a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok igazolásának módja:
- az ajánlattevőnek ajánlatának a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet II. fejezetnek
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy 
nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) és (2) bekezdésének hatálya alá,
- az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására 
felhívott gazdasági
szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia,hogy nem tartozik az 
eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alá,
- a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a 
Kbt. 69. § (11)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró 
okok hiányát igazoló
adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban megjelölte,
- a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetében említett igazolási módok a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet V. Fejezetének
megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel 
bizonyítja, hogy
megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 
321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet VI. Fejezetének megfelelően jogosult ellenőrizni.
Irányadó még a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az adott rész vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek 
az ajánlatában a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával 
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek, elegendő az alfa szakasz szerint.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § 
(1) bekezdés h) pontja szerint az alkalmasság igazolandó a beszerzendő áru leírásával, fényképének 
bemutatásával, amelynek hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni kell.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő az adott rész vonatkozásában alkalmas a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik 1, 2. rész 
tekintetében: 1 db hulladékgyűjtő célgéppel, 3. rész tekintetében: 1 db ág és lombaprító berendezéssel.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek
Az Eladó számlája kifizetésének feltétele a szerződésszerű teljesítés és a jogszabályoknak megfelelő számla 
és mellékletei hiánytalan beérkezése. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás 
a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a 
Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. A szerződésszerű és a 
jogszabályoknak megfelelő számlák a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
6:130. § (1) bekezdés szerint kerülnek kiegyenlítésre.
Eladó a vételár számla benyújtására az üzembe helyezési, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján jogosult.
Előleg nincs.
A teljesítést a Vevő képviselője írásban igazolja.
Az eredeti számla a Vevőnél marad.
A Gép vételára átutalással kerül megfizetésre Eladó számlájára.
A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vevő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot 
köteles megfizetni Eladónak.
A Kbt. 135. § vonatkozó rendelkezései is irányadók.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/08/2022
Helyi idő: 12:00

06/07/2022 S128
https://ted.europa.eu/TED

9 / 12



HL/S S128
06/07/2022
363858-2022-HU

10 / 12

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült 
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/08/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000890012022/reszletek
Webcímen Elektronikus Közbeszerzési Rendszer a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet hatályos 
rendelkezései szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
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1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5), (6) bek., 67. § (1)-(4) szerinti nyilatkozatokat.
2. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok 
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésében megjelölte.
3. Ajánlati biztosíték nincs.
4. Amennyiben ajánlattevő papíralapú, cégszerűen aláírt dokumentum egyszerű másolatát nyújtja be az eljárás 
során, köteles az EKR-be feltölteni a nyilatkozatot tevő képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, kamarai 
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját is.
5. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a közös ajánlattételi megállapodást, amelyek 
tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2)-(2 a) bek. szerinti meghatalmazást.
6. A kapacitásnyújtó szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak 
tartalmaznia kell meghatalmazást arra, hogy ajánlattevő a szervezet nevében az EKR-ben eljárhat.
7. AT köteles nyilatkozni arról, hogy van-e folyamatban vele szemben változásbejegyzési eljárás. Amennyiben 
igen, köteles ajánlatához csatolni a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást.
8. A jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki és szakmai 
alkalmasságának feltételeit, és ennek igazolását, a minősített AT-k jegyzékéhez képest valamennyi feltétel 
vonatkozásában szigorúbban határozta meg.
9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a fő finanszírozási és fizetési feltételeket a közbeszerzési 
dok. részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
10. Az eljárásban AK oldalon részt vevő FAKSZ: dr. Dóka Zsolt (00271).
11. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
12. AK alkalmazhatja a Kbt. 75. (2) bek. b) pont szerinti eredménytelenségi okot.
13. Az 1 hónapos ajánlati kötöttség alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem önálló, sem 
közös ajánlattevők számára.
15. Tárgyi eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra.
16. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az 
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági 
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
17. Az EKR-ben csatolandó dokumentumok kért formátuma PDF, továbbá a szakmai ajánlat a közbeszerzési 
dokumentumok között kiadott DOC formátumban is.
18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdést.
19. A Kbt. 27/A. § alkalmazandó.
20. A II.2.7) és a IV.2.4) pont szerinti időtartam 30 nap.
21. Amennyiben az AK által meghatározott közbeszerzési műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú 
vagy eredetű dologra ill. konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa 
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy 
adott származásra vagy gyártási folyamatra, ajánlatkérő az előzőekben felsoroltak helyett azzal egyenértékűt 
is elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű megajánlás esetén az egyenértékűséget az 
ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
22. Az AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi 
cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni - ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 
9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű AT esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot 
(amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy 
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ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta); - a cégkivonatban nem szereplő 
kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó 
(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
23. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
24. Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi, internet címe: https://
ujvilag.gov.hu/ Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
25. Ajánlattevő köteles az ajánlathoz szakmai ajánlatot csatolni, melyben részletesen ismerteti a megajánlott 
termék alvázszámát, motorszámát, forgalmi rendszámát az 1-2. rész esetében, a típusjelét, cikkszámát, 
egyéb azonosítóját a 3. rész esetében és valamennyi rész esetében a megajánlott termék gyártóját (név, cím), 
valamint a megajánlott termék származási országát.
26. Ha a közbeszerzési dokumentumokban valamely feltételnél (a dokumentum címében, vagy egyéb 
egyértelmű módon) nincs rögzítve, hogy az a közbeszerzés mely részére vonatkozik, úgy az valamennyi rész 
esetén irányadó.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148-150. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
01/07/2022
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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432212-2022:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Hatvan: Hulladékszállító járművek
2022/S 151-432212

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2022/S 128-363858)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE 
TÁRSULÁS
Nemzeti azonosító szám: 15799737210
Postai cím: Kossuth Tér 2
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kómár József
E-mail: komar.51@freemail.hu 
Telefon:  +36 703397131
Fax:  +36 26347989
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szelektivkft.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.szelektivkft.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Hulladékgyűjtő jármű, ág, lombaprító gép beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000890012022

II.1.2) Fő CPV-kód
34144510 Hulladékszállító járművek

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
2 db hulladékgyűjtő célgép
1 db ág és lombaprító berendezés
beszerzése adásvételi szerződés keretében
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

03/08/2022

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 128-363858

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
1 db ág és lombaprító berendezés beszerzése adásvételi szerződés keretében
- funkció: faágak aprítása (Ipari)
- önálló meghajtás
- közúti forgalomba vontatható , műszaki vizsgával és rendszámmal rendelkezzen, valamint munkavédelmi 
szempontból megfelelőségi vizsgálati dokumentációval rendelkezzen
- Ág átmérő: 18 cm átmérőjű ág aprítására még alkalmas legyen
- Gyártási év: 2015 - 2022-ig
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
Helyesen:
1 db ág és lombaprító berendezés beszerzése adásvételi szerződés keretében
- funkció: faágak aprítása (Ipari)
- önálló meghajtás
- közúti forgalomba vontatható , műszaki vizsgával és rendszámmal rendelkezzen, valamint munkavédelmi 
szempontból megfelelőségi vizsgálati dokumentációval rendelkezzen
- Ág átmérő: 16 cm átmérőjű ág aprítására még alkalmas legyen
- Gyártási év: 2015 - 2022-ig
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 04/08/2022
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 18/08/2022
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 04/08/2022
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 18/08/2022
Helyi idő: 14:00

VII.2) További információk:
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Az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.
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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458854-2022:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Hatvan: Hulladékszállító járművek
2022/S 161-458854

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2022/S 128-363858)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE 
TÁRSULÁS
Nemzeti azonosító szám: 15799737210
Postai cím: Kossuth Tér 2
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kómár József
E-mail: komar.51@freemail.hu 
Telefon:  +36 703397131
Fax:  +36 26347989
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szelektivkft.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.szelektivkft.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Hulladékgyűjtő jármű, ág, lombaprító gép beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000890012022

II.1.2) Fő CPV-kód
34144510 Hulladékszállító járművek

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
2 db hulladékgyűjtő célgép
1 db ág és lombaprító berendezés
beszerzése adásvételi szerződés keretében
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

18/08/2022

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 128-363858

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 18/08/2022
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 01/09/2022
Helyi idő: 14:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 18/08/2022
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 01/09/2022
Helyi idő: 16:00

VII.2) További információk:
Az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak.
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Közbeszerzési eljárás keretében beszerzendő több funkciós használt tömörítő lapos, 3 

tengelyes használt hulladékgyűjtő célgép műszaki adatai (a kép illusztráció): 

   

 
- Tömörítés rendszerű hulladékgyűjtő és szállító felépítmény,   
- Gyűjtőtartály térfogata: 20-25 m3 
- Tömörítési arány: 5:1  
- Bedobó: kombinált bedobó 
- Vezérlés: Nyomtatott áramkörű IC processzoros egység CAN BUS kommunikációval  
 
Alépítmény műszaki adatai: 
 
Járműfajta:    Platós kocsi és alváz 
Tengelytáv:   3900 -4200 mm 
Túlnyúlás:     1950 - 2150 mm 
 
Megengedett tömegek: 

NATZU   TECHN 
 
Összsúly:    26 000 – 28 000 Kg  26 000 – 28 000 Kg 
Mellső tengely:      7 500 -  8 500 Kg           7 500 –  8 500 Kg 
Hátsó tengely:    11 500 – 12 500 Kg  11 500  - 12 500 Kg 
Utánfutótengely      7 500 – 8 500 Kg   7 500  -    8 500 Kg 

Jelmagyarázat: 
NATZU : Nemzeti engedélyezési tömegek 
TECHN : Műszakilag engedélyezett tömegek 
 
Motor/Hűtő/Teng.k.: 
 
Motor:     

-min.: 234 KW   Euro EURO3, vagy EURO4, vagy EURO5, vagy EURO6  Euro 6 SCR – 1800 Nm  
- Víz és töltő levegő-hűtő 35°-ig  
- Visco-Hűtő  
- EDC-motorvezérlés  
- Motor alkalmazási hőmérséklettartomány, mérsékelt  
- Üzemanyag-előszűrő (olaj-/vízleválasztó) keverőszeleppel és vízérzékelővel  
- Csatlakozó külső fordulatszám - vezérléshez  
- Elektronikusan vezérelt erősített kipufogófék  
- Egytárcsás tengelykapcsoló  
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- Sebességhatárolás  maximum 90 km/h  
- Zajhatárérték 80-90 dB  
 

Levegő beszívás, kipufogás: 
- Levegő beszívás fölvezetve száraz levegő -szűrővel  

 
Sebességváltó:  

- Hulladékgyűjtő jármű kapcsolóeleme (ASF) hátul rakodó  
- Sebességváltó szoftver (hulladékgyűjtő járművek, hátsó rakodós)  
- Hulladékgyűjtő jármű sebességváltó, automata 

 
Mellékhajtás:  

- Mellékhajtás a lendkerék-oldalon, folyamatos terhelés, 1000 Nm csúcsterhelés  
 
Első híd / első rugók: 

- Első tengely portáltengely  
- Első rugó parabola  
- Stabilizátor az első tengelyen  

 
Hátsóhíd / hátsórugók:  

- Hátsó rugók légrugók 13 t maximum 
- Differenciálzár  
- légrugóberendezés  
- Stabilizátor a hátsó tengelyen 
- Elindulás segítő 

 
Keréktárcsa:  

- Keréktárcsa  9,00-22,5 1. tengely TL  
- Keréktárcsa 9,00-22,5 1. hátsó teng. TL  
- Keréktárcsa 9,00-22,5 pótkerékhez TL  

         
Abroncs: 

- Mellső tengely 2 * 315/80 R22,5  
- Hátsó tengely 4 *  315/80 R22,5  
- Utánfutótengely 2 *  315/80 R22,5  

 
Üzemanyagtartály: 

- Üzemanyagtartály 200 -500 l 
- Üa. tartály rögzítés 
- Zárható tanksapka - 1 db. szellőzéssel az azonnali záráshoz 

 
 

Kormány Balkormányos:  
- Kormánykerék magassága és dőlés szöge állítható  
 

Alváz:  
- Tengelytáv. 3900 – 4200  + 1350  1400 mm  
- Hátsó kinyúlás 1950 -2050 mm  
- Hátsó aláfutásgátló  
- Első aláfutásgátló  
- Oldalsó aláfutásgátló  
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Fékberendezés:  

- Elektronikus fékrendszer 
- Megállói fék hulladékgyűjtő járműhöz DIN EN 1501-01 szerinti tolatáskorlátozó előkészítéssel  
- Blokkolásgátló berendezés (ABS)  
- Kipörgésgátló berendezés (ASR)  
- Tárcsafék az első tengelyen vagy dobfék 
- Tárcsafék a hátsó tengelyen vagy dobfék 
- Levegő szárító fűthető  

 
Vezetöfülke:  (kívül) 

- Belülről oldható motorháztető- reteszelés  
- Ablaktisztító készlet  
- Fülke felfüggesztés tekercs rugós M' fülke típushoz  
- Rámpatükör jobb  

 - Visszapillantó fűthető és elektromosan állítható, nagylátószögű fűthető  
 

Vezetöfülke (belül) 
- Üléshuzat Standard  
- Komfort vezető ülés légrugóval  
- 2 személyes kísérő ülés (külön ülések)  
- Biztonsági öv.  
- Kapaszkodó balra és jobbra (a B oszlopon)  
- Kapaszkodó balra és jobbra (az A oszlopon)  
 

Kijelző műszerek: 
- Akusztikus figyelmeztető berendezés hátramenet bekapcsolásakor a vázkeret végén 
 

Világítás:  
- Halogén dupla távfényszóró H7, jobb oldali közlekedés  
- Nappali menetfény (ECE R87 konform) 
- Pozíció jelzőfény  
- Oldalsó jelzőfény  

 
Elektromos berendezések:  

-  elektromos kürt  
- Akkumulátor áramtalanító, mechanikus 
- Akkumulátorok 12 V 175 Ah 2 db  
- Akkumulátorszekrény 180 Ah-ig  

 
Egyéb:  

- Üzemeltetési- útmutató   
- Fagyálló -35 C  
- Sárfogó elöl  
- Elsősegély-készlet 
- Elakadásjelző háromszög  
- Figyelmeztető lámpa  
- Emelő 12 t  
- 2 db ék  
 

Ország specifikáció: 
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- Szegmens szerinti paraméterezés hulladék gyűjtőhöz (Üzemi fordulatszám vezérlés) 
-  Hulladékgyűjtő jármű, hátul rakodós 
- Jobboldali közlekedéshez  
 

Össztömegvariációk és egyebek:  
- Forgalomba helyezés N2 járműként, (GG <= 12t)  

 
 

A felépítmény műszaki leírása: 
Hátsó beürítésű gép, a járműfelépítmény egy folyamatosan, ill. szakaszosan működő gyűjtő-tömörítő berende-
zéssel kell felszerelni. A tömörítést az oldalfalakban ferde sínben megvezetve 4 db görgőn futó felhordó 
szerkezet végzi 4 fázisban.  A kombinált bedobó szerkezettel, az EN 840-1 és EN 840-2 szabványok szerinti összes 
használatos tartályméretet ürít, a háztartási, üzleti, kisipari, bio-, és ipari hulladékok elszállítása során. A 
tömörítési arány háztartási hulladéknál: 1:5. A gyűjtőtartály kiürítése hátfal kiemelése után kitoló fallal történik, 
melyet egy kettős működésű teleszkóp munkahenger mozgat. 
A biztonsági felszereltségét tekintve, a hulladékgyűjtő járműfelépítménynek, meg kell felelnie a 98/37/EGK 
gépekre vonatkozó irányelv és az MSZ EN 1501-1 hatályos „Hulladékgyűjtő járművek.  
Általános és biztonsági követelmények: 
Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő járművek” minden követelményének. Ennek megfelelően kell szerelni egy 
hátsótér-figyelő nagylátószögű kamerarendszerrel, valamint kétkezes kapcsolással a hátsórész süllyesztéséhez. 
Egy pozíció-indukált fellépő-figyelőberendezés szintén a biztonsági felszereltség részét képezi, a hulladékgyűjtő 
járművekre vonatkozó minőségi alapelvek (GS-V-20, 1/99 kiadás) teljesítése érdekében. 
 
Gyűjtőtartály kitolható fallal: 

- Gyűjtőtartály térfogata:  min.:20 m3 
- Alaktartó, toldásmentes, íves kivitel 
- Emelési helyek a gyűjtőtartály sarokpontjainál  
- Kettős működésű hidraulikus teleszkópos henger, az oldalt hossztartón vezetett kitolható fal 
mozgatásához 
- Fokozatmentesen szabályozható szelep, a kitolható fal ellennyomásának beállításához 
- A tartály homlokfala elől zárt 

 
Fogadószekrény: 

- Nagy betöltő fogadótér  
- Tömörítő berendezés: lapátos,  tömörítő erővel, tömörítő ciklus kivételével gyorsító fokozattal ellátott. 
- Működtető munkahengerek fogadószekrény belsejében az élettartam növelése érdekében,  
- A kanál fedőlemez nagyszilárdságú acélból 
- Fogadószekrény hidraulikus reteszelése a gyűjtőtartályon 
- Fogadószekrény csatlakozás tömítése a gyűjtőtartályon 
- Zárt módon épített, ezáltal nincsen hulladék-lerakódás, és lehetséges a problémamentes tisztítás 
- Felemelt töltőtartály maradék nélküli kiürítése, a tisztítási ciklus által 
- A berendezés vezérlése lehet automata, félautomata és manuális 
- Központi automata zsírzó-berendezés a tömörítő szerkezetnél  
- Kombinált, emelő erejű bedobó szerkezet, amely alkalmas az EN 840-1 és EN 840-2 szabvány szerinti 
kialakítású edényzetek ürítésére (2x70 l; 80 l; 110 l; 120 l; 240 l; 360 l; ill. 1x 660 l; 770l; 1100 literes) 
- Kiürítéskor a nyitási szög: 90 fok 

 
Hidraulikus berendezés: 

- A jármű sebességváltójától függetlenül a motorról levett állandó hajtásról történik a felépítmény 
olajteljesítményét biztosító szivattyú meghajtása  
- Elektrohidraulikus működtetés a következő funkciókhoz: 
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Kitoló fal ELŐRE és VISSZA 
Töltőtartály EMELÉSE automatikus reteszeléssel (működtetés fülkéből) 
Töltőtartály SÜLLYESZTÉSE automatikus reteszeléssel (kétkezes működtetés hátul a gyűjtőtartály 
bal oldalán) 

- Elektro-hidraulikus működtetés a tömörítő szerkezet következő funkcióihoz: 
Gyűjtőkanál nyitás-zárás 
Felhordóasztal fel-le mozgatás 

 
Elektromos berendezés: 
 - Elektromos főkapcsoló a teljes rendszer lekapcsolásához javítás esetén 

- Nyomógomb-kombináció a rendszervezérléshez jobb és baloldalon, a fogadószekrényen 
- Felszabadító kapcsoló hátul a fogadó jobb oldalán 
- Fogadó maradék nélküli ürítése 
- Automatikus motorfordulatszám-szabályozás 
- Automata, félautomata, és manuális vezérlés  
- Vezérlőpanel meghibásodása esetén minden funkció manuálisan működtethető a vezérlőpultról  
- tolatólámpa 

 
Biztonsági berendezések és jelzések az érvényes DIN EN 1501-1 szerint: 

- Pozíció-indukált fellépő-figyelőberendezés a hátramenet megakadályozásához, és az előremeneti 
sebesség 30 km/h-ra történő korlátozásához lehajtott fellépő esetén (az érvényes, a hulladékgyűjtő 
járművekre vonatkozó minőségi alapelveknek megfelelően) 
- Kétkezes kapcsolás az EN 574 szerint a hátsórész leengedéséhez 
- Vészkikapcsoló jobbra és balra a felépítmény hátsó oldalán, a rakodóterületen és a vezetőfülkében 
- 2 db borostyánsárga LED villogó fényű figyelmeztető jelzőlámpa, gallyvédővel, elöl jobb oldalon, hátul 
bal oldalon a felépítményre szerelve 
- Összes kezelőelem egyértelmű szabványos jelölése 
- Figyelmeztető jelzések elhelyezése a DIN 30710 szerint 
-További helyzetjelző-, fék és irányjelző a fogadón fent balra és jobbra 
- Munkafényszóró a munkaterület megvilágításához 

 
 

 
 
Egyéb: 

- Szakműhely nyilatkozat, hogy munkavédelmi szempontból biztonságos  
- Érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezzen  
- Forgalomba helyezés  
- Gépkönyv, alkatrész katalógus és üzemeltetési napló biztosítása átadás-kor a gépkezelők kioktatásával 
egyidejűleg          
- Beüzemelés, beszabályozás. 
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Közbeszerzési eljárás keretében beszerzendő  
használt ág és lombaprító berendezés műszaki adatai (a kép illusztráció): 

 

      

 
 
Az ág és lombaprító alkalmazása: 
Megbízható, használt műszaki berendezés szükséges. A gép hatékonysága csökkenti a munkavégzésre 
fordított időt. A körforgásos gazdálkodás is figyelembe véve szükséges nagy hatékonysággal felaprítani a 
gallyakat, ágakat, lombot és egyéb zöld növényt is. Fontos követelmény a biztonságos és környezetbarát 
munkavégzés. 
 

- funkció: faágak aprítása (Ipari) 
- önálló meghajtás 
- közúti forgalomba vontatható, műszaki vizsgával és rendszámmal rendelkezzen, valamint 

munkavédelmi szempontból megfelelőségi vizsgálati dokumentációval rendelkezzen 
- Ág átmérő: 186 cm átmérőjű ág aprítására még alkalmas legyen 
- Gyártási év: 2015 – 2022-ig 

 
Alépítmény műszaki adatai: 
 
-Járműfajta:     vontatható pótkocsi  
-Vonó szem:    vonóhorog gömb fej 
-Tengely szám:    1 tengelyes  
-Rendszám, forgalmi engedély:  Igen (max. vontatási sebesség: 80 km/h) 
-Ráfutó fékes:    Igen 
-világítás és irányjelző berendezés:  Igen, (gyorsan le és fel szerelhető a munkavégzés idejére, vagy 

védőburkolattal ellátott, vagy ellátható legalább a munkavégzés 
idejére) 

- 2 db gumiabroncs, valamint pótkerék „C” típusú Igen 
- alátámasztó állítható kerék  Igen 
  
Megengedett tömegek: 
 
-Összsúly:     minimum: 200 kg maximum: 1 500 kg 
 
Felépítmény (ágaprító): 
 
-Ág átmérő: 186 cm átmérőjű ág aprítására még alkalmas legyen 
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Motor: 
- Motor Teljesítmény (LE)  minimum 30 (LE) maximum: 38 (LE) 
- Üzemanyag:    dízel  
- Hűtés     léghűtéses vagy vízhűtés 
- Hengerek száma:    3 vagy 4 vagy 5 
- Üzemóra számláló   Igen, 1-300 üzemóra 
- Üzemanyag tank kapacitás  min.: 3027 l  

  
 

Ág-lombaprító: 
- Teljesítmény (m3/h)   min.  10 
- Garat mérete (cm)   min. 125 x 96 x 9075 (megengedett, de nem kötelező, hogy             

összecsukható legyen) 
- Késsorok, kalapácsok száma  minimum. 2 sor x 5 db, kalapácsok száma: min.: 6 db, vagy 12 

ütőcsapos, kenéssel ellátott kalapács és 6 kés. 
- Zajszint (dB)    100 – 130  
- Kifúvókémény magassága (cm)         min.:  230  (elforgatható, min.: 270 fok) 
- Behúzó szerkezet   Igen 
- Biztonsági funkció:    védőburkolat, kivető kinyitása 
- Eltömődés gátló, „NO-Stress”:  Igen, funkció felügyeleti rendszer 
- Központosított ellenőrző rendszer: Igen: 

o üzemóra számláló 
o motor vízhőmérséklet kijelző, vagy a túlmelegedést jelző LED lámpa, egyúttal a motor vezérlő 

panel leállítja a motor működését, ezzel elkerülve annak károsodását. 
o levegő szűrő eltömődés jelző központi figyelmeztetés megengedett, mellyel egyidejűleg a 

motor vezérlő panel leállítja a motort.  
o olajnyomás jelző, vagy olajnyomás hiányát jelző LED lámpa, egyúttal a motor vezérlő panel 

leállítja a motor működését, ezzel elkerülve annak károsodását  
- Vágó tárcsa     nem kötelező 
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS HULLADÉKGYŰJTŐ CÉLGÉP BESZERZÉSÉRE 

/tervezet/ 

Amely létrejött Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) 

egyrészről 

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

törzskönyvi azonosító: 799733 

adószám: 15799737-2-10 

KSH statisztikai számjel: 15799737-7490-327-10 

képviseli: Kómár József László elnök 

mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó, Fél – 

mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) 

másrészről 

Név: 

Cím:  

Képviseli:  

Levelezési cím:  

Adószám: 

Számlavezető pénzintézete:  

Számlaszáma:  

Statisztikai jelzőszáma:  

Nyilvántartó (cég)bíróság, vagy egyéb hatóság:  

Cégjegyzék, vagy egyéb azonosító száma:  

mint Eladó 

között, az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények 

1. A Felek rögzítik, hogy a Vevő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

"Kbt.") szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: "Közbeszerzési eljárás") folytatott le az Eladó 

kiválasztása tárgyában. 

2. A Vevő a Közbeszerzési eljárás eredményét kihirdette azzal, hogy a Közbeszerzési eljárás nyertese az 

Eladó, ezért a Felek a törvényes határidőn belül adásvételi szerződést kötnek. 

3. A Közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, dokumentációja és az Eladó ajánlata (a továbbiakban együtt: 

"Közbeszerzési dokumentáció") jelen szerződés részét képezik abban az esetben is, ha ténylegesen nem 

kerülnek csatolásra jelen szerződéshez.  

4. A megjelölt dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, 

értelmezési nehézség esetén a Vevő számára kedvezőbb rendelkezés az irányadó. 

5. Jelen szerződés aláírásával az Eladó kijelenti, hogy a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges 

valamennyi hatósági engedéllyel és képesítéssel rendelkezik, továbbá a szerződés megkötésére jogosult. 

  

1. A szerződés tárgya 

1.1. A szerződés tárgya a közbeszerzési dokumentumokban (a továbbiakban együtt: Dokumentáció) található 

műszaki leírásnak megfelelő és az Eladó ajánlatában meghatározott, jelen szerződés szerinti több funkciós 

használt tömörítő lapos, 3 tengelyes használt hulladékgyűjtő célgép (a továbbiakban: Gépjármű) adásvétele, 

továbbá jelen szerződésben foglalt valamennyi szerződéses kötelezettség, így különösen – szükség szerint 

- a Gépjármű forgalomba helyezése, a szavatossági és jótállási feladatok teljesítése.  

1.2. Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a ……………………… forgalmi rendszámú, …………………… 

alvázszámú, …………………………….. motorszámú, tehergépjármű járóképes alvázra szerelt 

………………………………………………típusú, több funkciós használt tömörítő lapos, 3 tengelyes 

használt hulladékgyűjtő célgép. Az Eladó kijelenti, hogy a Gépjármű per-, teher- és igénymentes, valamint 

annak tulajdonával szabadon rendelkezik. A Gépjármű tulajdonjoga bizalmi vagyonkezelés alapján 

fennálló kezelt vagyonba nem tartozik, az ingó zálogjogi nyilvántartásban nem szerepel.  

1.3. Eladó a Gépjárművet eladja, a Vevő megveszi jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. 

1.4. Az Eladó kijelenti, hogy Gépjármű Magyarországon forgalomba helyezett, üzemképes állapotú, forgalmi 

engedélye…………………………..ig érvényes, emelőgép vizsgája ………………-ig érvényes. Eladó 

kijelenti, hogy nincs tudomása a Gépjármű rejtett vagy olyan hibájáról, amely annak rendeltetésszerű 

használatát akadályozná, illetőleg korlátozná.  

1.5. A Gépjármű motorjának környezetvédelmi besorolása EURO … (3-5 között értékelve). 

1.6. Felépítmény bedobó szerkezet EN 840-1 és EN 840-2 szabványoknak megfelel (igen/nem.) 
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1.7. A Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt teljeskörű alkatrész utánpótlás határideje a megrendeléstől 

számított … munkanapon belül a 3. pont szerinti teljesítési helyre eljuttatva a szükséges alkatrészt (1-7 

10 munkanap között értékelve, 7 10 munkanapnál hosszabb időtartamú megajánlás esetén az 

ajánlat érvénytelen). 
1.8. A Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt Magyarországi javító bázis rendelkezésre állásának biztosítása a 

felépítmény és alépítmény tekintetében is (igen/nem.) (Igen válasz esetén kérjük cégnév, székhely 

megjelölését!)  
1.9. A Gépjármű gyártásának éve: … (2005-nél régebbi megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen, értékelési 

maximum 2022) 
 

2. A szerződés időtartama, az átadási határidő, az adás-vételi feltételek 

2.1. Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba és a jótállási, szavatossági időszak végéig marad 

érvényben. 

2.2. A Gépjármű és tartozékai, valamint dokumentumai átadás-átvételének határideje: szerződéskötéstől 

számított 30. nap.  

2.3. A fenti határidőn belül az Eladó köteles a szerződés tárgyát képező Gépjárművet leszállítani, birtokba adni 

a Vevő részére (munkanapokon 8oo-14oo óra között). Eladónak az átadás napját 5 munkanappal az átadást 

megelőzően kell jeleznie, a megadott kapcsolattartó részére. 

2.4. A Vevő a Gépjárművet átadás-átvétel előtt szakértővel megvizsgáltathatja. Amennyiben a Gépjármű 

bármely paraméterében Vevő számára kedvezőtlen irányban eltér az ajánlatban megjelölt, adott 

paramétertől – különösen a Gépjármű használatát korlátozza, vagy akadályozza – a teljesítést Vevő nem 

fogadja el. 

2.5. A Gépjármű átadás-átvételéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, mely tartalmazza a Gépjármű állapotát, 

esetleges sérüléseit, a kilométerszámláló műszer által jelzett értéket (km-óra állás). Eladó az átadás-

átvétellel egyidejűleg adja át a gépjármű érvényes magyar forgalmi engedélyét, törzskönyvét, a használati, 

karbantartási, javítási útmutatót, gépkönyvet a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet szerint [angol, vagy 

német, vagy magyar nyelven] és a jótállás és szavatossági igények érvényesítéséhez szükséges 

nyilatkozatot [magyar nyelven]. A Felek a Gépjármű forgalmi engedély, törzskönyv számát, és a fenti 

dokumentumok átadásának tényét, időpontját, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. Az átadás-

átvételi jegyzőkönyvben fel kell jegyezni a Gépjárműben szemrevételezéssel megállapítható károsodást, 

minőségi kifogást is. 

2.6. A Gépjármű minőségi átvételét Vevő az átadás-átvételi jegyzőkönyvön ismeri el.  

2.7. Vevő a Gépjármű átadását követően észlelt minőségi kifogást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni 

(felvett jegyzőkönyv megküldése) az Eladónak.  

2.8. Amennyiben a minőségi kifogással Eladó egyetért, a felek egyeztetnek, az egyeztetés alapján 

jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek Eladó általi kézhezvételétől számított 30 napon belül saját költségére 

kell a hiányosságok pótlását teljesítenie. 

2.9. Amennyiben a szerződő felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak megegyezésre, úgy a bírói út 

igénybevétele előtt független minőségvizsgáló szervezetet bízhatnak meg a Gépjármű megvizsgálásával. A 

független vizsgálat eredményét a felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A vizsgálat költségeit a 

hibáért felelős fél viseli. Eladó hibás teljesítése esetén a hibátlan teljesítésig a késedelemre előírt kötbér 

megfizetésére köteles. 

2.10. A kárveszély viselése az Eladóról a Vevőre az üzembe helyezésről felvett jegyzőkönyv aláírásával száll át. 

2.11. Amennyiben Eladó a megállapított határidőn belül nem tudja a Gépjárművet leszállítani, Vevőnek jogában 

áll harmadik féltől azt beszerezni, és az esetlegesen felmerülő többletköltséget Eladóval szemben 

érvényesíteni. 

2.12. Az Eladónak a szerződésben meghatározott Gépjárművet kompletten, olyan működőképes tartozék-

összeállítással kell szállítania, amely a rendeltetésszerű használatot biztosítja. Az eszközök és tartozékainak 

a teljesítési helyre történő eljuttatása - saját költségére és kockázatára - az Eladó kötelezettsége. A Gépjármű 

elvesztéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély a 2.5. pont szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyvben 

rögzített átvételének időpontjáig az Eladót terheli. 

2.13. Az átadás-átvétel akkor tekinthető sikeresnek, ha: 

– A Dokumentáció és az elfogadott ajánlat valamennyi paraméterét teljesítő Gépjármű megfelelő 

minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas és biztonságos állapotban, sérülésmentesen a teljesítési 

helyszínre leszállításra kerül. 

– Vevő a Gépjármű és annak a Dokumentáció és az elfogadott ajánlat valamennyi paramétere 

működőképességéről meggyőződik, melyhez a megfelelő segítséget és oktatást Eladó biztosítja. 

– A jótállási jegy (jótállási nyilatkozat), 2.5. pont szerinti dokumentumok átadásra kerülnek. 

2.14. A sikeres átadás átvétellel a Gépjármű Vevő tulajdonába kerül. 
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3. A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Hrsz.: 054/14 

 

4. A vételár 

4.1.  A vételár: …………………………………………….….- Ft + áfa, azaz 

……………………………………... forint + áfa. Bruttó összegben: …………………. Ft, azaz 

……………………………………………. forint. 

4.2. A vételár teljes egészében tartalmazza a jelen szerződésben szereplő Gépjármű ellenértékét, így különösen 

az előállítási, beszerzési költséget, valamennyi adót, vámot és más közterhet, a vonatkozó kezelési, 

csomagolási, rakodási, továbbítási, leszállítási, kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb 

adminisztratív költségeket, a kapcsolódó dokumentumok költségét továbbá a szállítási költségeket, az 

üzembe helyezés, magyarországi forgalomba helyezés, emelőgép vizsga, rendszám és hatósági jelzések 

költségeit is. Az ajánlati ár tartalmazza mindazon költségeket, amelyek a jelen szerződés teljesítése során 

akár az Eladó által támasztott feltételekkel, akár jogszabályi kötelezettséggel összefüggésben felmerülnek. 

A fentieknek megfelelően a vételár az Eladó által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi 

szolgáltatás ellenértékét tartalmazza, így ezen túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Vevőtől 

további díj- vagy költségtérítés igénylésére. 

4.3. A jótállás időtartama a sikeres átadás átvételről szóló átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától kezdődik. 

4.4. A vételár fix, a szerződés alatt nem módosítható. 

4.5. A számlázás az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 

 

5. Fizetési feltételek 

5.1. Az Eladó számlája kifizetésének feltétele a szerződésszerű teljesítés és a jogszabályoknak megfelelő számla 

és mellékletei hiánytalan beérkezése.  Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a 

szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a 

Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. A szerződésszerű és a 

jogszabályoknak megfelelő számlák a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdés szerint kerülnek kiegyenlítésre. 

5.2. Eladó a vételár számla benyújtására az üzembe helyezési, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján jogosult. 

5.3. Előleg nincs.  

5.4. A teljesítést a Vevő képviselője írásban igazolja. 

5.5. Az eredeti számla a Vevőnél marad.  

5.6. A Gépjármű vételára átutalással kerül megfizetésre Eladónak a(z) ……………….-nél vezetett 

……………………………………… számú számlájára 

 A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vevő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot 

köteles megfizetni Eladónak. 

5.7. A Felek rögzítik, hogy Eladó  

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 

merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé 

teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti. 

 

6. A felek jogai és kötelességei 

6.1. A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. 

6.2. A jelen szerződés szerinti teljesítése során az Eladó előtt ismert az a körülmény, hogy a késedelmes és/vagy 

hibás teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés teljesítése során 

fokozott gondossággal jár el. 

6.3. Ha a szerződés teljesítése során bármikor az Eladó olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a 

teljesítést, a Vevőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Az 

értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét az Eladó viseli. 

6.4. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott 

levélben, telefaxon, e-mailen) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki 

történő kézbesítéskor áll be. 

6.5. Eladó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, az alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a 

sajátjáért. 

6.6. Vevő csak az Eladóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállakozókkal nem. 

6.7. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben 

egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan kezelnek, kivéve 

a közérdekű adatokat és kivéve a közérdekből nyilvános adatokat. 
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7. Szavatosság, jótállás  

7.1. Eladó jelen szerződés aláírásával teljes körű szavatosságot és jótállást vállal a Gépjármű használhatóságára, 

illetve arra, hogy az megfelel a vonatkozó hatósági előírásoknak és a Dokumentációban foglaltaknak. Eladó 

szavatol azért, hogy a Gépjármű folyamatosan alkalmas a rendeltetésszerű használatra és harmadik 

személynek nincs olyan joga a Gépjárműre, amely a Vevőt használatában korlátozná, vagy akadályozná. 

7.2. Eladó a sikeres átadás-átvétel időpontjától számított ………….. hónap (12-48 hónap között értékelve, 12 

hónapnál rövidebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi) teljes körű jótállást vállal a 

Vevő részére a Gépjármű egésze vonatkozásában, az alépítményt és a felépítményt is beleértve, a Ptk. 

6:171. § szerint. A jótállási időszak alatt meghibásodás esetén az Eladó köteles a Vevő értesítésétől 

számított 1 munkanapon belül a Gépjármű javítását megkezdeni, és azt 7 munkanapon belül befejezni. 

Amennyiben az Eladó a Gépjárművet ezen határidőn belül nem tudja megjavítani, úgy a Vevő a késedelmes 

időszakra késedelmi kötbérre jogosult. A jótállás fenntartásához szükséges kötelező karbantartásért – Vevőt 

semmiféle utólagos fizetési kötelezettség nem terheli sem Eladóval, sem harmadik személlyel (pld: 

márkaszerviz) szemben. 

 

8. Szerződésszegés 

8.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél 

jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja. 

8.2. Amennyiben az Eladó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. Mentesül a 

felelősség alól Eladó, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés 

időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy 

a kárt elhárítsa. 

8.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a szerződésszegést az 

Eladó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv intézkedése okozza. 

8.4. Eladó a szerződésben rögzített kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén (ideértve azt az esetet is, ha 

a Gépjármű nem, vagy nem teljeskörűen rendelkezik a Dokumentációban, vagy a nyertes ajánlatban 

meghatározott valamely tulajdonsággal) a késedelemmel érintett nettó ellenszolgáltatásra, mint vetítési 

alapra (a Gépjármű vételára) tekintettel a késedelem minden napja után 0,5%/nap késedelmi kötbért fizet, 

a késedelmi kötbér maximuma a napi kötbér 30-szorosa. A kötbérfizetés esedékessége minden késedelmes 

naphoz kapcsolódó kötbér esetén az adott késedelmes napot követő első nap. 

8.5. A kötbér összegét Vevő az ellenszolgáltatás összegéből jogosult véglegesen visszatartani. 

8.6. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés Eladó érdekkörében felmerült okból beálló meghiúsulása 

esetén (például 30 napot meghaladó késedelem, ebben az esetben nem szükséges Vevőnek érdekmúlást 

bizonyítani, és jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Ez esetben Eladó a késedelmi kötbéren 

felül a nettó vételár 15%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért tartozik fizetni Vevő részére. A kötbérfizetés 

esedékessége a meghiúsulást követő első nap. 

8.7. Eladó hibás teljesítése esetén köteles a hibát Vevő által megjelölt póthatáridőn belül kijavítani. Ha felhívás 

ellenére Eladó nem javítja ki a hibát, vagy az elvégzett javítás nem megfelelő, Vevő jogosult – Eladó 

költségére - mással kijavíttatni és a jelen szerződésben és a hatályos jogszabályokban foglalt egyéb igényeit 

érvényesíteni. 

8.8. Abban az esetben, ha Eladó a jótállás alá eső hibák kiküszöbölésével késlekedik, a Vevőnek a szerződésből 

eredő egyéb jogainak sérelme nélkül jogában áll bizonyítottan felmerülő kárai megtérítését követelni, 

illetve Eladó köteles azt Vevő részére megtéríteni. 

 

9. Vis maior 

9.1. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, de nem 

kizárólagosan, az alábbiakat: 

– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség akciói, 

mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 

– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból származó 

ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes 

tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag az Eladó alkalmazottaira terjed ki 

– természeti katasztrófa. 

9.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, és ez akadályozza a kötelezettségeinek 

végrehajtásában, a lehető leggyorsabban köteles írásban (elsősorban faxon, vagy e-mailen) értesíteni a 

másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az 

esetben az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen 

egyeztetnek. 
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9.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél köteles törekedni a szerződésből eredő 

kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető. 

 

10. Szerződésmódosítás 

Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják, ha az a Kbt. 141. §-val összhangban 

van. 

 

11. Érvényesség, részleges érvénytelenség 

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy 

érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a 

felek a szerződést nem kötötték volna meg. 

 

12. A szerződés megszűnése 

12.1. A szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető vagy felbontható, illetve a szerződésben 

foglalt feladatok teljesítésével (a szavatossági és jótállási időszak lejártával) megszűnik. 

12.2. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén – amennyiben szerződő felek a 

szerződésszegés megítélésének tekintetében 30 napon belül tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni – a 

sérelmet szenvedő fél jogosult – kártérítési igényének fenntartása mellett – a szerződésnek még nem 

teljesített részétől azonnali hatállyal elállni a másik félhez intézett ajánlott levél útján megküldött írásos 

nyilatkozattal. 

12.3. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé 

teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha  

a) az Eladóban 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 feltétel; 

b) az Eladó 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 feltétel. 

 

13. Alkalmazandó jog 

Jelen szerződést a magyar jogrend szerint kell értelmezni és alkalmazni. A szerződésben nem szabályozott 

kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni: 

 a Ptk., 

 a Kbt. 

 

14. Eljárás jogvita esetén 

Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek megoldani. 

A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek a pertárgy értékétől függően a 

Vevő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 

 

15. Kapcsolattartók 

15.1. Vevő részéről: 

Név:  Farkas Zsolt 

Cím: 3000 Hatvan, Hrsz.:054/14 

Telefon: +36/20/290-4796 

E-mail:  info@szelektivkft.hu, farkas.zsolt@szelektivkft.hu  

 

15.2. Eladó részéről: 

Név:  

Cím: 

Telefon: 

E-mail:  

 

16. Egyéb rendelkezések 

16.1. Jelen szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatása után jött létre, mely közbeszerzési eljárás árubeszerzésre 

irányult.  

16.2. Eladó feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Vevő a Kbt-ben meghatározott 

nyilvánosság biztosításával kapcsolatosan, valamint egyéb előírt kötelezettségének eleget tehessen.  

16.3. A Vevő a birtokbavétel napjától kezdődően köteles a Gépjárművel kapcsolatos valamennyi teher viselésére. 

mailto:info@szelektivkft.hu
mailto:farkas.zsolt@szelektivkft.hu
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16.4. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást – a változástól 

számított 8 napon belül – bejelenti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda) jelen 

magánokirat vagy annak másolata, postai vagy elektronikus úton történő benyújtásával vagy 

megküldésével. 

16.5. Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, 

valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének 

jogkövetkezményeit, továbbá tisztában vannak azzal, hogy a teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmi 

követelményeinek meg nem felelő magánokirat a közlekedési igazgatási eljárásban alkalmatlan a változás 

nyilvántartásba történő bejegyeztetésére. 

16.6. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 

illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat 

az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

16.7. Eladó köteles tűrni a Vevő, illetőleg a jogszabályban meghatározott szervek és személyek helyszíni, 

illetőleg egyéb ellenőrzéseit és azok során együttműködni köteles, szükség szerint adatot, iratot szolgáltat, 

a Vevő, vagy fenti szervezetek által igényelt esetekben és módon, Eladó a kért tájékoztatást üzleti titok 

címén nem tagadhatja meg. 

16.8. A Kbt. 35. § (9) szerinti gazdálkodó szervezet alapítására nincs lehetőség. 

16.9. Eladó a jelen szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési 

eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.  

16.10. Jelen szerződés 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 4 db eredeti 

példánya a Vevőt és 2 db eredeti példánya pedig az Eladót illeti meg. 

16.11. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták. 

 

Hatvan, 2022. …………….. 

 

 

 

Vevő Eladó 
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÁG ÉS LOMBAPRÍTÓ BERENDEZÉS BESZERZÉSÉRE 

/tervezet/ 

Amely létrejött Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) 

egyrészről 

Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

törzskönyvi azonosító: 799733 

adószám: 15799737-2-10 

KSH statisztikai számjel: 15799737-7490-327-10 

képviseli: Kómár József László elnök 

mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó, Fél – 

mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) 

másrészről 

Név: 

Cím:  

Képviseli:  

Levelezési cím:  

Adószám: 

Számlavezető pénzintézete:  

Számlaszáma:  

Statisztikai jelzőszáma:  

Nyilvántartó (cég)bíróság, vagy egyéb hatóság:  

Cégjegyzék, vagy egyéb azonosító száma:  

mint Eladó 

között, az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények 

1. A Felek rögzítik, hogy a Vevő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

"Kbt.") szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: "Közbeszerzési eljárás") folytatott le az Eladó 

kiválasztása tárgyában. 

2. A Vevő a Közbeszerzési eljárás eredményét kihirdette azzal, hogy a Közbeszerzési eljárás nyertese az 

Eladó, ezért a Felek a törvényes határidőn belül adásvételi szerződést kötnek. 

3. A Közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, dokumentációja és az Eladó ajánlata (a továbbiakban együtt: 

"Közbeszerzési dokumentáció") jelen szerződés részét képezik abban az esetben is, ha ténylegesen nem 

kerülnek csatolásra jelen szerződéshez.  

4. A megjelölt dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, 

értelmezési nehézség esetén a Vevő számára kedvezőbb rendelkezés az irányadó. 

5. Jelen szerződés aláírásával az Eladó kijelenti, hogy a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges 

valamennyi hatósági engedéllyel és képesítéssel rendelkezik, továbbá a szerződés megkötésére jogosult. 

  

1. A szerződés tárgya 

1.1. A szerződés tárgya a közbeszerzési dokumentumokban (a továbbiakban együtt: Dokumentáció) található 

műszaki leírásnak megfelelő és az Eladó ajánlatában meghatározott, jelen szerződés szerinti ág és 

lombaprító berendezés (a továbbiakban: Gép) adásvétele, továbbá jelen szerződésben foglalt valamennyi 

szerződéses kötelezettség, így különösen – szükség szerint - a Gép leszállítása, oktatása, valamint a 

szavatossági és jótállási feladatok teljesítése.  

1.2. Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a … azonosítójú Gép. Az Eladó kijelenti, hogy a Gép per-, teher- és 

igénymentes, valamint annak tulajdonával szabadon rendelkezik. A Gép tulajdonjoga bizalmi 

vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba nem tartozik, az ingó zálogjogi nyilvántartásban nem 

szerepel.  

1.3. Eladó a Gépet eladja, a Vevő megveszi jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. 

1.4. Az Eladó kijelenti, hogy Gép üzemképes állapotú. Eladó kijelenti, hogy nincs tudomása a Gép rejtett vagy 

olyan hibájáról, amely annak rendeltetésszerű használatát akadályozná, illetőleg korlátozná.  

1.5. A Géphez a jótállás időtartama alatt teljeskörű alkatrész utánpótlás határideje a megrendeléstől számított 

… napon belül a 3. pont szerinti teljesítési helyre eljuttatva a szükséges alkatrészt (1-10 munkanap 

között értékelve, 10 munkanapnál hosszabb időtartamú megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen). 
1.6. A Géphez a jótállás időtartama alatt Magyarországi javító bázis rendelkezésre állásának biztosítása 

(igen/nem.) (Igen válasz esetén kérjük cégnév, székhely megjelölését!)  
1.7. A Gép üzemórájának állása: … (1-300 üzemóra között értékelve, 300 üzemóránál nagyobb 

üzemóraszám esetén az ajánlat érvénytelen.) 
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1.8. A Gép gyártásának éve: … (2015-nél régebbi megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen, értékelési 

maximum 2022) 
1.9. A Gép zajszintje működés közben … dB (100 – 130 dB között értékelve, 130 dB feletti megajánlás 

esetén az ajánlat érvénytelen. 
 

2. A szerződés időtartama, az átadási határidő, az adás-vételi feltételek 

2.1. Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba és a jótállási, szavatossági időszak végéig marad 

érvényben. 

2.2. A Gép és tartozékai, valamint dokumentumai átadás-átvételének határideje: szerződéskötéstől számított 30. 

nap.  

2.3. A fenti határidőn belül az Eladó köteles a szerződés tárgyát képező Gépet leszállítani, birtokba adni a Vevő 

részére (munkanapokon 8oo-14oo óra között). Eladónak az átadás napját 5 munkanappal az átadást 

megelőzően kell jeleznie, a megadott kapcsolattartó részére. 

2.4. A Vevő a Gépet átadás-átvétel előtt szakértővel megvizsgáltathatja. Amennyiben a Gép bármely 

paraméterében Vevő számára kedvezőtlen irányban eltér az ajánlatban megjelölt, adott paramétertől – 

különösen a Gép használatát korlátozza, vagy akadályozza – a teljesítést Vevő nem fogadja el. 

2.5. A Gép átadás-átvételéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, mely tartalmazza a Gép állapotát, esetleges 

sérüléseit, az üzemóra számláló műszer által jelzett értéket, gyári számát. Eladó az átadás-átvétellel 

egyidejűleg adja át a Gép használati, karbantartási, javítási útmutatóját, gépkönyvét a 16/2008. (VIII. 30.) 

NFGM rendelet szerint [angol, vagy német, vagy magyar nyelven] és a jótállás és szavatossági igények 

érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatot [magyar nyelven]. A Felek a Gép gyári számát, üzemóra állását 

és a fenti dokumentumok átadásának tényét, időpontját, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. Az 

átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel kell jegyezni a Gépben szemrevételezéssel megállapítható károsodást, 

minőségi kifogást is. 

2.6. A Gép minőségi átvételét Vevő az átadás-átvételi jegyzőkönyvön ismeri el.  

2.7. Vevő a Gép átadását követően észlelt minőségi kifogást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni (felvett 

jegyzőkönyv megküldése) az Eladónak.  

2.8. Amennyiben a minőségi kifogással Eladó egyetért, a felek egyeztetnek, az egyeztetés alapján 

jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek Eladó általi kézhezvételétől számított 30 napon belül saját költségére 

kell a hiányosságok pótlását teljesítenie. 

2.9. Amennyiben a szerződő felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak megegyezésre, úgy a bírói út 

igénybevétele előtt független minőségvizsgáló szervezetet bízhatnak meg a Gép megvizsgálásával. A 

független vizsgálat eredményét a felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A vizsgálat költségeit a 

hibáért felelős fél viseli. Eladó hibás teljesítése esetén a hibátlan teljesítésig a késedelemre előírt kötbér 

megfizetésére köteles. 

2.10. A kárveszély viselése az Eladóról a Vevőre az átadás-átvételről felvett jegyzőkönyv aláírásával száll át. 

2.11. Amennyiben Eladó a megállapított határidőn belül nem tudja a Gépet leszállítani, Vevőnek jogában áll 

harmadik féltől azt beszerezni, és az esetlegesen felmerülő többletköltséget Eladóval szemben 

érvényesíteni. 

2.12. Az Eladónak a szerződésben meghatározott Gépet kompletten, olyan működőképes tartozék-összeállítással 

kell szállítania, amely a rendeltetésszerű használatot biztosítja. Az eszközök és tartozékainak a teljesítési 

helyre történő eljuttatása - saját költségére és kockázatára - az Eladó kötelezettsége. A Gép elvesztéséből 

vagy rongálódásából eredő kárveszély a 2.5. pont szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített 

átvételének időpontjáig az Eladót terheli. 

2.13. Az átadás-átvétel akkor tekinthető sikeresnek, ha: 

– A Dokumentáció és az elfogadott ajánlat valamennyi paraméterét teljesítő Gép megfelelő minőségben, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas és biztonságos állapotban, sérülésmentesen a teljesítési helyszínre 

leszállításra kerül. 

– Vevő a Gép és annak a Dokumentáció és az elfogadott ajánlat valamennyi paramétere működőképességéről 

meggyőződik, melyhez a megfelelő segítséget és oktatást Eladó biztosítja. 

– A jótállási jegy (jótállási nyilatkozat), 2.5. pont szerinti dokumentumok átadásra kerülnek. 

2.14. A sikeres átadás átvétellel a Gép Vevő tulajdonába kerül. 

 

3. A teljesítés helye: 3000 Hatvan, Hrsz.: 054/14 

 

4. A vételár 

4.1.  A vételár: …………………………………………….….- Ft + áfa, azaz 

……………………………………... forint + áfa. Bruttó összegben: …………………. Ft, azaz 

……………………………………………. forint. 
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4.2. A vételár teljes egészében tartalmazza a jelen szerződésben szereplő Gép ellenértékét, így különösen az 

előállítási, beszerzési költséget, valamennyi adót, vámot és más közterhet, a vonatkozó kezelési, 

csomagolási, rakodási, továbbítási, leszállítási, kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb 

adminisztratív költségeket, a kapcsolódó dokumentumok költségét továbbá a szállítási költségeket, az 

üzembe helyezés költségeit is. Az ajánlati ár tartalmazza mindazon költségeket, amelyek a jelen szerződés 

teljesítése során akár az Eladó által támasztott feltételekkel, akár jogszabályi kötelezettséggel 

összefüggésben felmerülnek. A fentieknek megfelelően a vételár az Eladó által jelen szerződés alapján 

teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazza, így ezen túlmenően semmilyen jogcímen nem 

jogosult Vevőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. 

4.3. A jótállás időtartama a sikeres átadás átvételről szóló átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától kezdődik. 

4.4. A vételár fix, a szerződés alatt nem módosítható. 

4.5. A számlázás az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 

 

5. Fizetési feltételek 

5.1. Az Eladó számlája kifizetésének feltétele a szerződésszerű teljesítés és a jogszabályoknak megfelelő számla 

és mellékletei hiánytalan beérkezése.  Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a 

szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a 

Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. A szerződésszerű és a 

jogszabályoknak megfelelő számlák a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdés szerint kerülnek kiegyenlítésre. 

5.2. Eladó a vételár számla benyújtására az üzembe helyezési, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján jogosult. 

5.3. Előleg nincs.  

5.4. A teljesítést a Vevő képviselője írásban igazolja. 

5.5. Az eredeti számla a Vevőnél marad.  

5.6. A Gép vételára átutalással kerül megfizetésre Eladónak a(z) ……………….-nél vezetett 

……………………………………… számú számlájára 

 A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vevő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot 

köteles megfizetni Eladónak. 

5.7. A Felek rögzítik, hogy Eladó  

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 

merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé 

teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti. 

 

6. A felek jogai és kötelességei 

6.1. A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. 

6.2. A jelen szerződés szerinti teljesítése során az Eladó előtt ismert az a körülmény, hogy a késedelmes és/vagy 

hibás teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés teljesítése során 

fokozott gondossággal jár el. 

6.3. Ha a szerződés teljesítése során bármikor az Eladó olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a 

teljesítést, a Vevőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Az 

értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét az Eladó viseli. 

6.4. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott 

levélben, telefaxon, e-mailen) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki 

történő kézbesítéskor áll be. 

6.5. Eladó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, az alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a 

sajátjáért. 

6.6. Vevő csak az Eladóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállakozókkal nem. 

6.7. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben 

egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan kezelnek, kivéve 

a közérdekű adatokat és kivéve a közérdekből nyilvános adatokat. 

 

7. Szavatosság, jótállás  

7.1. Eladó jelen szerződés aláírásával teljes körű szavatosságot és jótállást vállal a Gép használhatóságára, 

illetve arra, hogy az megfelel a vonatkozó hatósági előírásoknak és a Dokumentációban foglaltaknak. Eladó 

szavatol azért, hogy a Gép folyamatosan alkalmas a rendeltetésszerű használatra és harmadik személynek 

nincs olyan joga a Gépre, amely a Vevőt használatában korlátozná, vagy akadályozná. 

7.2. Eladó a sikeres átadás-átvétel időpontjától számított ………….. hónap (12-48 hónap között értékelve, 12 

hónapnál rövidebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi) teljes körű jótállást vállal a 
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Vevő részére a Gép egésze vonatkozásában, a Ptk. 6:171. § szerint. A jótállási időszak alatt meghibásodás 

esetén az Eladó köteles a Vevő értesítésétől számított 1 munkanapon belül a Gép javítását megkezdeni, és 

azt 7 munkanapon belül befejezni. Amennyiben az Eladó a Gépet ezen határidőn belül nem tudja 

megjavítani, úgy a Vevő a késedelmes időszakra késedelmi kötbérre jogosult. A jótállás fenntartásához 

szükséges kötelező karbantartásért – Vevőt semmiféle utólagos fizetési kötelezettség nem terheli sem 

Eladóval, sem harmadik személlyel (pld: márkaszerviz) szemben. 

 

8. Szerződésszegés 

8.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél 

jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja. 

8.2. Amennyiben az Eladó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. Mentesül a 

felelősség alól Eladó, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés 

időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy 

a kárt elhárítsa. 

8.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a szerződésszegést az 

Eladó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv intézkedése okozza. 

8.4. Eladó a szerződésben rögzített kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén (ideértve azt az esetet is, ha 

a Gép nem, vagy nem teljeskörűen rendelkezik a Dokumentációban, vagy a nyertes ajánlatban 

meghatározott valamely tulajdonsággal) a késedelemmel érintett nettó ellenszolgáltatásra, mint vetítési 

alapra (a Gép vételára) tekintettel a késedelem minden napja után 0,5%/nap késedelmi kötbért fizet, a 

késedelmi kötbér maximuma a napi kötbér 30-szorosa. A kötbérfizetés esedékessége minden késedelmes 

naphoz kapcsolódó kötbér esetén az adott késedelmes napot követő első nap. 

8.5. A kötbér összegét Vevő az ellenszolgáltatás összegéből jogosult véglegesen visszatartani. 

8.6. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés Eladó érdekkörében felmerült okból beálló meghiúsulása 

esetén (például 30 napot meghaladó késedelem, ebben az esetben nem szükséges Vevőnek érdekmúlást 

bizonyítani, és jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Ez esetben Eladó a késedelmi kötbéren 

felül a nettó vételár 15%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért tartozik fizetni Vevő részére. A kötbérfizetés 

esedékessége a meghiúsulást követő első nap. 

8.7. Eladó hibás teljesítése esetén köteles a hibát Vevő által megjelölt póthatáridőn belül kijavítani. Ha felhívás 

ellenére Eladó nem javítja ki a hibát, vagy az elvégzett javítás nem megfelelő, Vevő jogosult – Eladó 

költségére - mással kijavíttatni és a jelen szerződésben és a hatályos jogszabályokban foglalt egyéb igényeit 

érvényesíteni. 

8.8. Abban az esetben, ha Eladó a jótállás alá eső hibák kiküszöbölésével késlekedik, a Vevőnek a szerződésből 

eredő egyéb jogainak sérelme nélkül jogában áll bizonyítottan felmerülő kárai megtérítését követelni, 

illetve Eladó köteles azt Vevő részére megtéríteni. 

 

9. Vis maior 

9.1. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, de nem 

kizárólagosan, az alábbiakat: 

– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség akciói, 

mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 

– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból származó 

ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes 

tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag az Eladó alkalmazottaira terjed ki 

– természeti katasztrófa. 

9.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, és ez akadályozza a kötelezettségeinek 

végrehajtásában, a lehető leggyorsabban köteles írásban (elsősorban faxon, vagy e-mailen) értesíteni a 

másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az 

esetben az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen 

egyeztetnek. 

9.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél köteles törekedni a szerződésből eredő 

kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető. 

 

10. Szerződésmódosítás 

Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják, ha az a Kbt. 141. §-val összhangban 

van. 

 

11. Érvényesség, részleges érvénytelenség 
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Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy 

érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a 

felek a szerződést nem kötötték volna meg. 

 

12. A szerződés megszűnése 

12.1. A szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető vagy felbontható, illetve a szerződésben 

foglalt feladatok teljesítésével (a szavatossági és jótállási időszak lejártával) megszűnik. 

12.2. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén – amennyiben szerződő felek a 

szerződésszegés megítélésének tekintetében 30 napon belül tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni – a 

sérelmet szenvedő fél jogosult – kártérítési igényének fenntartása mellett – a szerződésnek még nem 

teljesített részétől azonnali hatállyal elállni, vagy azt felmondani a másik félhez intézett ajánlott levél útján 

megküldött írásos nyilatkozattal. 

12.3. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé 

teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha  

a) az Eladóban 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 feltétel; 

b) az Eladó 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 feltétel. 

 

13. Alkalmazandó jog 

Jelen szerződést a magyar jogrend szerint kell értelmezni és alkalmazni. A szerződésben nem szabályozott 

kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni: 

 a Ptk., 

 a Kbt. 

 

14. Eljárás jogvita esetén 

Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek megoldani. 

A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek a pertárgy értékétől függően a 

Vevő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 

 

15. Kapcsolattartók 

15.1. Vevő részéről: 

Név:  Farkas Zsolt 

Cím: 3000 Hatvan, Hrsz.:054/14 

Telefon: +36/20/290-4796 

E-mail:  info@szelektivkft.hu, farkas.zsolt@szelektivkft.hu  

15.2. Eladó részéről: 

Név:  

Cím: 

Telefon: 

E-mail:  

 

16. Egyéb rendelkezések 

16.1. Jelen szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatása után jött létre, mely közbeszerzési eljárás árubeszerzésre 

irányult.  

16.2. Eladó feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Vevő a Kbt-ben meghatározott 

nyilvánosság biztosításával kapcsolatosan, valamint egyéb előírt kötelezettségének eleget tehessen.  

16.3. A Vevő a birtokbavétel napjától kezdődően köteles a Géppel kapcsolatos valamennyi teher viselésére. 

16.4. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 

illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat 

az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

16.5. Eladó köteles tűrni a Vevő, illetőleg a jogszabályban meghatározott szervek és személyek helyszíni, 

illetőleg egyéb ellenőrzéseit és azok során együttműködni köteles, szükség szerint adatot, iratot szolgáltat, 

a Vevő, vagy fenti szervezetek által igényelt esetekben és módon, Eladó a kért tájékoztatást üzleti titok 

címén nem tagadhatja meg. 

16.6. A Kbt. 35. § (9) szerinti gazdálkodó szervezet alapítására nincs lehetőség. 

16.7. Eladó a jelen szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési 

eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.  

mailto:info@szelektivkft.hu
mailto:farkas.zsolt@szelektivkft.hu
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16.8. Jelen szerződés 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 4 db eredeti 

példánya a Vevőt és 2 db eredeti példánya pedig az Eladót illeti meg. 

16.9. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták. 

 

Hatvan, 2022. …………….. 

 

 

 

Vevő Eladó 
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Érdeklődések

RÉSZ SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE: 1 - ELSŐ HULLADÉKGYŰJTŐ CÉLGÉP 
BESZERZÉSE

Érdeklődő neve Érdeklődő székhelye Érdeklődő kapcsolattartói adatok Rész

Pappas Auto Magyarország
Kereskedelmi és Szervíz Kft.

1133 Budapest Kárpát Utca
21.

Neve: Tárnai Zoltán 
 Tel.: +36 14512200

Email: tarnai.zoltan777@gmail.com

1 - Első
hulladékgyűjtő

célgép beszerzése
HE Hans Eibinger

Magyarország Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

2310 Szigetszentmiklós
Bánki Donát Utca 13

Neve: dr. Németh Ferenc 
 Tel.: +36 309310621

Email: nemeth.ferenc@nftender.hu

1 - Első
hulladékgyűjtő

célgép beszerzése

MENTO Környezetkultúra
Korlátolt Felelősségű

Társaság
3527 Miskolc Besenyői út 26.

Neve: 
 Tel.: +36 302837714

Email: vallalkozas@mentokft.hu

1 - Első
hulladékgyűjtő

célgép beszerzése
Continus Nova

Hulladékgazdálkodási és
Vagyonkezelő Korlátolt
Felelősségű Társaság

8000 Székesfehérvár Sörház
Tér 3.

Neve: 
 Tel.: +36 22507419

Email: titkarsag@continusnova.hu

1 - Első
hulladékgyűjtő

célgép beszerzése

Összesen: 4 sor (1 / 1)

RÉSZ SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE: 2 - MÁSODIK HULLADÉKGYŰJTŐ CÉLGÉP 
BESZERZÉSE

Érdeklődő neve Érdeklődő székhelye Érdeklődő kapcsolattartói adatok Rész

Pappas Auto Magyarország
Kereskedelmi és Szervíz Kft.

1133 Budapest Kárpát Utca
21.

Neve: Tárnai Zoltán 
 Tel.: +36 14512200

Email: tarnai.zoltan777@gmail.com

2 - Második
hulladékgyűjtő

célgép beszerzése
MENTO Környezetkultúra

Korlátolt Felelősségű
Társaság

3527 Miskolc Besenyői út 26.
Neve: 

 Tel.: +36 302837714
Email: vallalkozas@mentokft.hu

2 - Második
hulladékgyűjtő

célgép beszerzése
HE Hans Eibinger

Magyarország Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

2310 Szigetszentmiklós
Bánki Donát Utca 13

Neve: dr. Németh Ferenc 
 Tel.: +36 309310621

Email: nemeth.ferenc@nftender.hu

2 - Második
hulladékgyűjtő

célgép beszerzése

Összesen: 3 sor (1 / 1)

HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-
GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS

Ajánlatkérő 
neve:

Hulladékgyűjtő jármű, ág, lombaprító gép beszerzésKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000890012022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz



EKR000890012022

RÉSZ SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE: 3 - ÁG ÉS LOMBAPRÍTÓ BERENDEZÉS 
BESZERZÉSE

Érdeklődő neve Érdeklődő székhelye Érdeklődő kapcsolattartói adatok Rész

ZOFIELD Gépi Berendezés
Kereskedelmi, és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű
Társaság

2040 Budaörs Bimbó Utca 21
Neve: Deckerné Zoltán Andrea 

 Tel.: +36 703789085
Email: info@zofield.hu

3 - Ág és
lombaprító
berendezés
beszerzése

Városkert Gépipari és
Kereskedelmi Kft.

2051 Biatorbágy Tormásrét
Utca 5/a

Neve: Nagy Attila 
 Tel.: +36 203723770

Email: kozbeszerzes@varoskert.hu

3 - Ág és
lombaprító
berendezés
beszerzése

MENTO Környezetkultúra
Korlátolt Felelősségű

Társaság
3527 Miskolc Besenyői út 26.

Neve: 
 Tel.: +36 302837714

Email: vallalkozas@mentokft.hu

3 - Ág és
lombaprító
berendezés
beszerzése

Agrolánc Ipari,
Mezőgazdasági,

Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

2151 Fót Jedlik Ányos Utca 35
Neve: 

 Tel.: +36 27539640
Email: info@agrolanc.hu

3 - Ág és
lombaprító
berendezés
beszerzése

Összesen: 4 sor (1 / 1)



BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁS 
 (Magyarország, 3000 Hatvan Kossuth Tér 2 ), mint Ajánlatkérő által megindított „FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS

” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Hulladékgyűjtő jármű, ág, lombaprító gép beszerzés
törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott .Nyílt eljárás ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2022.09.01 14:00) a fenti tárgyú eljárásban 5 darab, azaz öt 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Első hulladékgyűjtő célgép beszerzése 1

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 30000000 HUF

A rész neve és száma: Második hulladékgyűjtő célgép beszerzése 2

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 30000000 HUF

A rész neve és száma: Ág és lombaprító berendezés beszerzése 3

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 6000000 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft. (vezető ajánlattevő)
 1133 Budapest Kárpát Utca 21.Székhelye:

Rész neve: Első hulladékgyűjtő célgép beszerzése (1)

Ajánlati ár (nettó Ft) :
76 041 000

Gépjármű motorjának környezetvédelmi besorolása EURO ... (EURO 3-5 között értékelve, előny a 
több):
6

Felépítmény bedobó szerkezet EN 840-1 és EN 840-2 szabványoknak megfelel (igen/nem, előny az 
igen):
igen

Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt teljeskörű alkatrész utánpótlás határideje a megrendeléstől 
számítva munkanapokban megadva (1-10 között értékelve, előny a kevesebb):
10

Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt Magyarországi javító bázis rendelkezésre állásának 
biztosítása a felépítmény és alépítmény tekintetében is (igen/nem, előny az igen):
igen

Gépjármű gyártásának éve (2005-2022 között értékelve, előny a későbbi):
2 022

Teljeskörű jótállás időtartama a sikeres átadás-átvétel időpontjától számítva (12- 48 hónap között 
értékelve, előny a több):
12



Rész neve: Második hulladékgyűjtő célgép beszerzése (2)

Ajánlati ár (nettó Ft) :
76 041 000

Gépjármű motorjának környezetvédelmi besorolása EURO ... (EURO 3-5 között értékelve, előny a 
több):
6

Felépítmény bedobó szerkezet EN 840-1 és EN 840-2 szabványoknak megfelel (igen/nem, előny az 
igen):
igen

Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt teljeskörű alkatrész utánpótlás határideje a megrendeléstől 
számítva munkanapokban megadva (1-10 között értékelve, előny a kevesebb):
10

Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt Magyarországi javító bázis rendelkezésre állásának 
biztosítása a felépítmény és alépítmény tekintetében is (igen/nem, előny az igen):
igen

Gépjármű gyártásának éve (2005-2022 között értékelve, előny a későbbi):
2 022

Teljeskörű jótállás időtartama a sikeres átadás-átvétel időpontjától számítva (12- 48 hónap között 
értékelve, előny a több):
12

Ajánlattevő neve: ZOFIELD Gépi Berendezés Kereskedelmi, és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(vezető ajánlattevő)

 2040 Budaörs Bimbó Utca 21Székhelye:

Rész neve: Ág és lombaprító berendezés beszerzése (3)

Ajánlati ár (nettó Ft) :
16 850 000

Géphez a jótállás időtartama alatt teljeskörű alkatrész utánpótlás határideje a megrendeléstől 
számítva munkanapokban megadva (1-10 között értékelve, előny a kevesebb):
2

Géphez a jótállás időtartama alatt Magyarországi javító bázis rendelkezésre állásának biztosítása 
(igen/nem, előny az igen):
Igen

Gép gyártásának éve (2015-2022 között értékelve, előny a későbbi):
2 022

Teljeskörű jótállás időtartama a sikeres átadás-átvétel időpontjától számítva (12- 48 hónap között 
értékelve, előny a több):
24

Gép üzemórájának állása (1-300 üzemóra között értékelve, 300-nál nagyobb üzemóraszám esetén az 
ajánlat érvénytelen):
1

Gép zajszintje működés közben (100 – 130 dB között értékelve, 130 dB feletti megajánlás esetén az 
ajánlat érvénytelen):
126



Ajánlattevő neve: HE Hans Eibinger Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (vezető ajánlattevő)

 2310 Szigetszentmiklós Bánki Donát Utca 13Székhelye:

Rész neve: Első hulladékgyűjtő célgép beszerzése (1)

Ajánlati ár (nettó Ft) :
29 750 000

Gépjármű motorjának környezetvédelmi besorolása EURO ... (EURO 3-5 között értékelve, előny a 
több):
5

Felépítmény bedobó szerkezet EN 840-1 és EN 840-2 szabványoknak megfelel (igen/nem, előny az 
igen):
igen

Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt teljeskörű alkatrész utánpótlás határideje a megrendeléstől 
számítva munkanapokban megadva (1-10 között értékelve, előny a kevesebb):
3

Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt Magyarországi javító bázis rendelkezésre állásának 
biztosítása a felépítmény és alépítmény tekintetében is (igen/nem, előny az igen):
igen

Gépjármű gyártásának éve (2005-2022 között értékelve, előny a későbbi):
2 012

Teljeskörű jótállás időtartama a sikeres átadás-átvétel időpontjától számítva (12- 48 hónap között 
értékelve, előny a több):
12

Rész neve: Második hulladékgyűjtő célgép beszerzése (2)

Ajánlati ár (nettó Ft) :
29 750 000

Gépjármű motorjának környezetvédelmi besorolása EURO ... (EURO 3-5 között értékelve, előny a 
több):
5

Felépítmény bedobó szerkezet EN 840-1 és EN 840-2 szabványoknak megfelel (igen/nem, előny az 
igen):
igen

Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt teljeskörű alkatrész utánpótlás határideje a megrendeléstől 
számítva munkanapokban megadva (1-10 között értékelve, előny a kevesebb):
3

Gépjárműhöz a jótállás időtartama alatt Magyarországi javító bázis rendelkezésre állásának 
biztosítása a felépítmény és alépítmény tekintetében is (igen/nem, előny az igen):
igen

Gépjármű gyártásának éve (2005-2022 között értékelve, előny a későbbi):
2 012

Teljeskörű jótállás időtartama a sikeres átadás-átvétel időpontjától számítva (12- 48 hónap között 
értékelve, előny a több):
12



Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.



"Hulladékgyűjtő jármű, ág, lombaprító gép beszerzés” tárgyú közbeszerzés
Első hulladékgyűjtő célgép beszerzése 1 Második hulladékgyűjtő célgép beszerzése 2

név

Pappas Auto 
Magyarország 

Kereskedelmi és Szervíz 
Kft.

HE Hans Eibinger 
Magyarország 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság név

Pappas Auto 
Magyarország 

Kereskedelmi és Szervíz 
Kft.

HE Hans Eibinger 
Magyarország 

Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság
Ajánlati ár 76 041 000                      29 750 000                        Ajánlati ár 76 041 000                         29 750 000                            
pont 39,12                               100,00                               pont 39,12                                   100,00                                   
súlyozott pont (súlyszám: 75) 2 934,27                          7 500,00                            súlyozott pont (súlyszám: 75) 2 934,27                              7 500,00                                
Gépjármű motorjának 
környezetvédelmi besorolása 
(EURO 3-5 között értékelve, előny 
a több) 6 5

Gépjármű motorjának 
környezetvédelmi besorolása 
(EURO 3-5 között értékelve, előny 
a több) 6 5

pont 100,00                             100,00                               pont 100,00                                 100,00                                   
súlyozott pont (súlyszám: 10) 1 000,00                          1 000,00                            súlyozott pont (súlyszám: 10) 1 000,00                              1 000,00                                

Felépítmény bedobó szerkezet EN 
840-1 és EN 840-2 szabványoknak 
megfelel (igen/ nem, előny az 
igen) igen igen

Felépítmény bedobó szerkezet 
EN 840-1 és EN 840-2 
szabványoknak megfelel (igen/ 
nem, előny az igen) igen igen

pont 100,00                             100,00                               pont 100,00                                 100,00                                   
súlyozott pont (súlyszám: 1) 100,00                             100,00                               súlyozott pont (súlyszám: 1) 100,00                                 100,00                                   
Gépjárműhöz a jótállás 
időtartama alatt teljeskörű 
alkatrész utánpótlás határideje a 
megrendeléstől számítva 
munkanapokban megadva (1-10 
között értékelve, előny a 
kevesebb) 10 3

Gépjárműhöz a jótállás 
időtartama alatt teljeskörű 
alkatrész utánpótlás határideje a 
megrendeléstől számítva 
munkanapokban megadva (1-10 
között értékelve, előny a 
kevesebb) 10 3

pont 0 100 pont 0 100
súlyozott pont (súlyszám: 1) 0 100 súlyozott pont (súlyszám: 1) 0 100

Gépjárműhöz a jótállás 
időtartama alatt Magyarországi 
javító bázis rendelkezésre 
állásának biztosítása a 
felépítmény és alépítmény 
tekintetében is (igen/nem, előny 
az igen) igen igen

Gépjárműhöz a jótállás 
időtartama alatt Magyarországi 
javító bázis rendelkezésre 
állásának biztosítása a 
felépítmény és alépítmény 
tekintetében is (igen/nem, előny 
az igen) igen igen

pont 100,00                             100,00                               pont 100,00                                 100,00                                   
súlyozott pont (súlyszám: 3) 300,00                             300,00                               súlyozott pont (súlyszám: 3) 300,00                                 300,00                                   



Gépjármű gyártásának éve (2005-
2022 között értékelve, előny a 
későbbi) 2022 2012

Gépjármű gyártásának éve (2005-
2022 között értékelve, előny a 
későbbi) 2022 2012

pont 100,00                             50,00                                  pont 100,00                                 50,00                                     
súlyozott pont (súlyszám: 5) 500,00                             250,00                               súlyozott pont (súlyszám: 5) 500,00                                 250,00                                   

Teljeskörű jótállás időtartama a 
sikeres átadás-átvétel 
időpontjától számítva (12-48 
hónap között értékelve, előny a 
több) 12 12

Teljeskörű jótállás időtartama a 
sikeres átadás-átvétel 
időpontjától számítva (12-48 
hónap között értékelve, előny a 
több) 12 12

pont 0 0 pont 0 0
súlyozott pont (súlyszám: 5) 0 0 súlyozott pont (súlyszám: 5) 0 0
összpont 4 834,27                          9 250,00                            összpont 4 834,27                              9 250,00                                
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