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Az Ajánlatkérő, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest Széchenyi utca 2.) nevében ezennel felkérem,
hogy az ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint tegye meg
ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
1054 Budapest Széchenyi utca 2.
Tel: +36 1 412 5603
Fax: +36 1 412 5819
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Név: dr. Jónás Lucia Eszter, lajstromszám: 01113
Levelezési cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., III. emelet
E-mail: jonas@witzrt.hu

Lebonyolító szervezet:
WIT Zrt.
1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., III. emelet
Telefon: +361 788 8931
Fax: +36 1 789 6943
E-mail: witzrt@witzrt.hu

Eljárás nyelve:
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.

A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak:
1. kötet: Ajánlati felhívás
2. kötet: Útmutató az érdekelt gazdasági szereplők részére
3. kötet: Szerződéstervezet
4. kötet: Ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták
5. kötet: Műszaki leírás
Külön melléklet: árazó tábla (kizárólag a számítások megkönnyítése és ellenőrzése céljából kerül
rendelkezésre bocsátásra)

1. KÖTET
AJÁNLATI FELHÍVÁS
Az ajánlati felhívás az alábbi linken található:
https://ekr.gov.hu

2. KÖTET
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. Jelen közbeszerzési dokumentáció nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító felhívásban
foglaltakat, a közbeszerzési dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők
kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat és annak
minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy
megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában,
amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.
1.2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor, a Kbt. 3. § 5a. pontja szerinti elektronikus közbeszerzési
rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével.
1.3. Az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlásának módjáról az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) rendelkezik, mely
a Kbt. rendelkezéseitől szükséges mértékben eltérhet.
1.4. Az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges,
melynek ajánlattevőre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 6. § (1) és (6)-(9) bekezdése tartalmazza.
1.5. Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell
kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik
fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan
(alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a közbeszerzési
dokumentumokat, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre,
és az abban leírt szolgáltatások céljára.
1.6. A közbeszerzési dokumentumok letöltésével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban
felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlatért
ellenérték nem igényelhető.
2. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA, FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK
2.1. Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével, az Ajánlatkérő és
a jogszabályok által előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok, űrlapok (a továbbiakban
együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.
2.2. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok gondos
áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a
beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–
kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.
2.3. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt
igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
2.4. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható
be. Az előírt nyilatkozatokat az eljárásnak erre a célra biztosított felületén kell megadni, egyes
igazolások benyújtása pedig a felület, az erre a célra létrehozott helyén az ajánlat összeállítása során
feltöltési lehetőséget biztosít.
2.5. Az EKR-ben benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatos általános előírásokat a Kbt. 41/A. §-a, a Kbt. 57.
§ (1) bekezdés b) pontja, valamint az EKR rendelet 11. § (4) bekezdése és 12. §-a tartalmazza.
2.6. Ajánlattevőnek az alábbi nyilatkozatokat az EKR-ben létrehozott űrlapok kitöltésével köteles benyújtani:

•

Felolvasólap

•

Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (Kbt. 69. § (4) bekezdés
szerint felhívásra)

•

Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében (Kbt. 69. § (4) bekezdés
szerint felhívásra)

•

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (közös ajánlattétel esetén kérjük az űrlapon jelölni,
hogy „Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszem.”)

•

Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat

•

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában

•

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése vonatkozásában

•

Egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)

•

Nyilatkozat változásbejegyezés vonatkozásában

•

Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

•

Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)

2.7. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező
– nem EKR űrlapon benyújtandó - dokumentumokat .pdf formátumú fájlban készítsék el, melyeket a
végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
2.8. Aláírás igazolása: A cégkivonatban szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó aláírási címpéldány vagy a Ctv. 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintát kell az
ajánlatban benyújtani. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)
írásos meghatalmazást kell az ajánlatban benyújtani teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
Elektronikus aláírás hitelességének igazolása esetén kérjük olyan aláírási címpéldány vagy aláírás
minta benyújtását, amely az elektronikus aláíró tanúsítvány adatait is tartalmazza. Amennyiben az
elektronikus aláírói tanúsítvány adatai (tulajdonos, kibocsátó, sorszám, SHA-256 (vagy ennek
megfelelő) lenyomat, érvényesség kezdete, érvényesség vége) a cégkivonatban szerepelnek, az
aláírási címpéldány / aláírás minta benyújtása mellőzhető.
Amennyiben Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, ajánlatot illetőleg meghatalmazást aláíró képviselője
nem rendelkezik a Cégkivonatban bejegyzett „Elektronikus aláírói tanúsítvány:”-nyal, akkor a Ctv. 9. §
(1) bekezdése szerinti igazolást szükséges csatolnia arról, hogy az adott személy rendelkezik legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással, melynek az alábbiak a főbb adatai:
• Név
• Sorszám
• Érvényesség kezdete
• Érvényesség vége.
Az igazolást tartalmilag a Ctv. 9. § (1) bekezdése szerinti irat fenti adatokkal történő kiegészítésével
szükséges elkészíteni, mely dokumentum szkenneléssel készített PDF formátumban is csatolható az
ajánlathoz.
2.9. Az ajánlat módosítására a Kbt. 55. § (7) bekezdésében foglaltak szerint van lehetőség.

2.10. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A
beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
2.11. A teljes ajánlati felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép
európai helyi idő szerint értendő (CET)
2.12. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak
magyar nyelvű hiteles vagy ajánlattevő általi fordítása is benyújtandó. A hiteles fordítás esetén az adott
fordítást a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet, illetve az annak
végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI.26.) IM rendelet alapján az arra jogosult fordító végzi, és azt a
rendeleteknek megfelelő módon hitelesíti.
Ajánlattevő általi fordítás alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy a fordítás tartalmáért az ajánlattevő teljes
felelősséget vállal. Az utóbbi esetben ajánlattevő képviseletére jogosult személyé(/ei)nek az
ajánlatban nyilatkoznia(/iuk) kell, hogy a fordítás tartalmilag mindenben megegyezik az eredeti
szöveggel és ezért az ajánlattevő felelősséget vállal. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlattevő
általi fordítást tartalmilag az OFFI megbízásával bármikor ellenőriztesse.”
3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
3.1. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § alapján.
3.2. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az
ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást, melynek tartalmaznia szükséges az alábbi
pontokat:


a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra)
jogosult képviselő szervezet megnevezését;



a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;



A meghatalmazásnak a Kbt. 35. § (2a) bekezdés alapján ki kell terjednie arra, hogy a közös
ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében
eljárhat.

4. ÜZLETI TITOK VÉDELME
4.1. A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban az EKRben erre szolgáló funkció alkalmazásával, elkülönített módon elhelyezett, az üzleti titok védelméről
szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §. szerinti üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
4.2. Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait a Kbt. 44.
§ és az EKR rendelet 11. § (4) bekezdése tartalmazza.
4.3. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik személyek
(különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben ajánlattevő az
üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok
tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is.

5. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

5.1. Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor a Kbt. 68. §
rendelkezései és az EKR rendelet 15. § (2) bekezdés szerint.
5.2. A Kbt. 68. § (1c) bekezdés alapján az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)
bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a
tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
5.3. Az ajánlattételi határidő vonatkozásában a Kbt. 52. §-a és az EKR rendelet 16. §-a irányadó.

6. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
6.1. Az ajánlatok elbírálása a Kbt. 69-72. §-a alapján történik.
6.2. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (3) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
megfelelőnek talált ajánlatokat az értékelési szempontok szerint értékeli.
6.3. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és adott
esetben a (6) bekezdés alapján az ajánlattevő(ke)t felhívja a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények, valamint az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.
6.4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5) bekezdésében foglaltakra.
6.5. Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét,
valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának
tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér. A hiánypótlás és felvilágosítás kérésre
vonatkozó szabályokat a Kbt. 71. §-a és az EKR rendelet 11. § (2)-(3) bekezdése tartalmazza.

7. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA
7.1. Az ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján a legalacsonyabb ár
alapján értékeli. Az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár vizsgálata során egy darab képzett árat („Nettó
ajánlati összár- képzett ár”) értékel, amely képzett árat az alábbi szerint állapítja meg:
1.2. számú mellékletként kiadott árazó táblában valamennyi tevékenységre megajánlott egységárakat
(Ft/kg) össze kell adni és ezt az összeget kell a „Képzett ár – nettó ajánlati összár” sorába beírni, és
ugyanezt az összeget kell a felolvasólapon ajánlati árként feltüntetni.
Az árazó táblában valamennyi sorhoz tartozó egységárat meg kell adni, ellenkező esetben az ajánlat
érvénytelen. Az egységárat minden esetben egész, pozitív számban kérjük megadni.
Sorszám

HAK szám

Hulladéktípus megnevezése

1.

20 01 21*

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék

2.

07 02 15

adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től

3.
16 02 11*

klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont
berendezés

20 01 35*

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól

4.

5.

16 01 20

üveg

6.

16 01 03

hulladékká vált gumiabroncsok

7.

16 03 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék

20 01 33*

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy
a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is
megtalálhatók

15 01 10*

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett
csomagolási hulladék

15 02 02*

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve
a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők,
védőruházat

12 01 09*

halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat

08 01 11*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és
lakk-hulladék

13.

09 01 01*

vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat

14.

09 01 08

ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír

15.

09 01 07

ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír

8.

9.

10.

11.
12.

16.
08 01 13*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és
lakk-iszap

17.

08 01 12

festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től

18.

A 08 főcsoportba
tartozó HAK számú
hulladékok melyek
külön nem
szerepelnek

19.

11 01 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék

13 02 05*

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és
kenőolaj

04 01 08

krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték,
csiszolási por)

20.

21.

bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és
nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és
felhasználásából származó hulladék

22.
16 05 04*

nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok
(ideértve a halonokat is)

07 06 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

08 04 15*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint
ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék

08 01 15*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és
lakk tartalmú vizes iszap

18 01 03*

egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális
követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

27.

09 01 04*

rögzítő (fixír) oldat

28.

09 01 05*

halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat

29.

06 01 05*

salétromsav és salétromossav

30.

06 01 06*

egyéb sav

16 05 06*

veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi
vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is

32.

13 05 07*

olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz

33.

-

az ismeretlen összetételű hulladékok bevizsgálásának díja

-

Gyűjtő egységár- azon hulladékok elszállításának és ártalmatlanításának
díja melyek HAK száma nem szerepel

23.
24.

25.

26.

31.

34.

7.2 Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és
semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó ajánlati árakat úgy kell
megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától,
különös tekintettel az alábbi feladatokra:
•

szükséges az ingatlanon található veszélyes és nem veszélyes hulladék elszállítása, kezelésre
történő átadása, ártalmatlanítása, a jogszabályoknak megfelelő a teljesítés jogszabályok szerinti
módon történő igazolása,

•

a szállításhoz szükséges ADR minősített csomagolóeszközök biztosítása,

•

a rakodáshoz szükséges kézi és gépi munkaerő biztosítása,

•

elszállítandó hulladék mérlegelése hitelesített mérlegeken

•

a hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő, ADR minősített csomagolóeszközbe történő
rakodása, amelynek keretében különösen a sérült csomagolású veszélyes hulladékok új
csomagolóeszközbe történő átfejtése, átcsomagolása, raklapokra történő felrakodása és

lepántolása. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló és takarítóeszközök épségéről rendszeres
ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni. A sérült és
ezáltal az átcsomagolás során hulladékká váló göngyöleget hulladékként kell kezelni,
•

címkék, bárcák biztosítása és azok csomagolóeszközökön történő elhelyezése,

•

szállítógépjárműre történő felrakodás,

•

az előírásoknak megfelelő szállítási dokumentumok kiállítása,

•

a hulladékok közúti, ADR szerinti szállítása,

•

a hulladékok jellemzőinek figyelembevételével az ártalmatlanítási műveletek meghatározása, a
szükséges előkezelési műveletek elvégzése és az azt követő ártalmatlanítás,

•

a kezelést, ártalmatlanítást igazoló dokumentumok átadása

Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak
ez lehet.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan
az Ajánlatkérő számára.
Ajánlatkérő nem fogad el aránytalan vagy nem teljesíthető vagy nem érvényesíthető megajánlásokat.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére a felhívásban meghatározott feltételek
alapján, valamint az értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

8. ELŐZETES VITARENDEZÉS ÉS IRATBETEKINTÉS
8.1. A Kbt. 80. § (1)-(2) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet a Kbt. 80.§ (3) bekezdése alapján
az EKR-en keresztül kell benyújtani.
8.2. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bekezdés szerinti iratbetekintést a gazdasági szereplő képviselőjének
személyes megjelenése útján biztosítja, azonban az iratbetekintési kérelmet az EKR-en keresztül kell
benyújtani, és az iratbetekintési kérelemmel kapcsolatos írásbeli kommunikációt az EKR-en keresztül
kell bonyolítani.
8.3. A szerződés megkötését követően kezdeményezett előzetes vitarendezési kérelem és iratbetekintés
esetén a Kbt. 41.§ (2) bekezdés c) pontja az irányadó.

9. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK
9.1. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét,
amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről,
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:
Országos illetékességű szervezetek
Munkajogi:
Pénzügyminisztérium
Munkavédelmi Főosztály

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: +36 (80) 204-292; +36 (1) 896-3002
Fax: +36 (1) 795-0884
Email: munkavedelmi-foo@pm.gov.hu
Egyéb elérhetőségek:
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat:
munkavedelem-info@ngm.gov.hu
Ingyenes (zöld) telefonszáma: +36 (80) 204-292

Pénzügyminisztérium
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: +36 (1) 896-2902
Fax: +36 (1) 795-0880
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@pm.gov.hu

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Postacím: 1373 Budapest, Pf. 561.
tel: +36 (1) 428-5100
fax: +36 (1) 428-5509
e-mail: nav_kozpont@nav.gov.hu
Környezetvédelmi:
Agrárminisztérium
Környezetügyért Felelős Államtitkárság
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: 1860 Budapest, Pf. 1.
Telefon: +36 (1) 795 2000
Telefax: +36 (1) 795 0200
E-mail: info@fm.gov.hu
Szociális:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefon: +36 (1) 795 1860
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
10. EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM (EEKD)
10.1. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról,
hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek,
másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények

teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt.
69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. §
(11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén –
hozzájáruló nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Kr.) 6. § (1) bekezdésében foglaltakra, azaz, hogy azon adatbázisok elérhetőségét nem
szükséges feltüntetni az EEKD-ban, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az
ajánlatkérő számára a Kr. előírja, tehát ezen esetekben az EEKD űrlapon szükséges jelölni, hogy az
információ elektronikusan elérhető, azonban az adatbázis elérhetőségét nem szükséges feltüntetni.
10.2. Az ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes igazolási módként
elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum
IV. rész  pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági
minimumkövetelményeknek. Ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes
információk megadását
10.3. Kizáró okokra vonatkozó kitöltési útmutató:
Kizáró ok

Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum formanyomtatvány
kitöltési helye és módja

Kbt. 62. § (1)
bekezdés aa)
pont

III. rész „A” szakasza 1. pont

Kbt. 62. § (1)
bekezdés ab)
pont

III. rész „A” szakasza 2. pont

Kbt. 62. § (1)
bekezdés ac)
pont

III. rész „A” szakasza 3. pont

Kbt. 62. § (1)
bekezdés ad)
pont

III. rész „A” szakasza 4. pont

Kbt. 62. § (1)
bekezdés ae)
pont

III. rész „A” szakasza 5. pont

Kbt. 62. § (1)
bekezdés af)
pont

III. rész „A” szakasza 6. pont

Kbt. 62. § (1)
bekezdés ag)
pont

III. rész „D” szakasza

Az elektronikus adatbázisok elérhetősége

Kbt. 62. § (1)
bekezdés ah)
pont

III. rész „A” és „D” szakasza

Kbt. 62. § (1)
bekezdés b)
pont

III. rész „B” szakasz

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/
koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes

Kbt. 62. § (1)
bekezdés c)
pont

III. rész „C” szakasz 1-5. pontja

http://www.e-cegjegyzek.hu/

Kbt. 62. § (1)
bekezdés d)
pont

III. rész „C” szakasz 6. pontja

http://www.e-cegjegyzek.hu/

Kbt. 62. § (1)
bekezdés e)
pont

III. rész „D” szakasza

Kbt. 62. § (1)
bekezdés f)
pont

III. rész „D” szakasza

Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)
pont

III. rész „D” szakasza

Kbt. 62. § (1)
bekezdés h)
pont

III. rész„C” szakasz 10. a-c) pontja

Kbt. 62. § (1)
bekezdés ia)
pont

III. rész„C” szakasz

Kbt. 62. § (1)
bekezdés ib)
pont

III. rész„C” szakasz

Kbt. 62. § (1)
bekezdés j)
pont

III. rész„C” szakasz 10. d) pontja

Kbt. 62. § (1)
bekezdés ka)
pont

http://www.e-cegjegyzek.hu/

http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek
/eltiltott-ajanlattevok/
http://www.e-cegjegyzek.hu/

http://www.kozbeszerzes.hu/ tevekenysegek/kizartajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas/

http://www.e-cegjegyzek.hu/

Kbt. 62. § (1)
bekezdés kb)
pont

III. rész „D” szakasza

Kbt. 62. § (1)
bekezdés kc)
pont
Kbt. 62. § (1)
bekezdés l)
pont

http://kozrend.hu/
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/

Kbt. 62. § (1)
bekezdés m)
pont

III. rész„C” szakasz 8-9. pontja

Kbt. 62. § (1)
bekezdés n)
pont

III. rész„C” szakasz 7. pontja

Kbt. 62. § (1)
bekezdés o)
pont

III. rész„C” szakasz

Kbt. 62. § (1)
bekezdés p)
pont

III. rész „D” szakasza

Kbt. 62. § (1)
bekezdés q)
pont

III. rész „D” szakasza

Kbt. 62. § (2)
bekezdés a)
pont

III. rész„A” szakasza

Kbt. 62. § (2)
bekezdés b)
pont

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont
körében a formanyomtatvány II. rész
„A” szakaszának kitöltésével megtett
nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdés
szerinti személyekre is vonatkozik
III. rész „A” szakasza
Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont
körében a formanyomtatvány II. rész
„A” szakaszának kitöltésével megtett
nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdés
szerinti személyekre is vonatkozik

http://www.gvh.hu/szakmai_
felhasznaloknak/kizaras a kozbeszerzesi eljarasbol

http://www.kozbeszerzes.hu/ tevekenysegek/kbt-62-1-bekezdes-q-pont-/

Tisztán
nemzeti
kizárási okok

III. rész „D” szakaszban

www.e-cegjegyzek.hu

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag)
alpontjában, illetve az e), f), g,) k,), l),
p) és q) pontjában.

http://nyilvantartas.ommf.gov.hu
http://www.kozrend.hu/
www.kozbeszerzes.hu
http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/kbt-62-1-bekezdes-q-pont/
http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltiltottajanlattevok/

10.4. Tisztán nemzeti kizárási okok (melyekről a III. rész „D” szakaszban nyilatkozik a gazdasági szereplő):
Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve az e), f), g,) k,), l), p) és q) pontjában említett
kizáró okok.
11. ÜZEMSZÜNET, ÜZEMZAVAR, MŰKÖDÉSI HIBA
11.1. Az üzemzavar és üzemszünet vonatkozásában az EKR rendelet 22. §-a rendelkezik.
11.2. Az üzemzavar esetén a Kbt. 41/C. § (1) bekezdés f) pontja, a Kbt. 52. § (4) bekezdés c) pontja és a
Kbt. 55. § (2)-(3) bekezdése is irányadó.
12. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK
12.1. Az ajánlattétel ajánlati biztosítékhoz nem kötött.

3. KÖTET
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(TERVEZET)
amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó Vámhivatal (székhely: …………………………………………………. Képviseli:
…………………………………………, adószáma: ……………………………………………………, pénzforgalmi számlaszáma:
………………………………………………………………………,

törzskönyvi

azonosító:

………………………………………)

(továbbiakban: Megrendelő)
másrészről a ……………………………………………………………………………..(név) (székhely: ……………………………………,
adószám:

………………………………,

pénzforgalmi

számlaszám:

………………………………………………,

cg.:

…………………………………; képviselő: …………………………………………………………) mint vállalkozó (a továbbiakban:
Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
Előzmények
Megrendelő „Hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása- Kiskunhalas” elnevezéssel, 2020. …… napján
feladott, TED-2020/S……… számú hirdetmény feladásával induló a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
tv. (továbbiakban Kbt.) II. része alapján uniós eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (Kbt. 81. § (1)
bekezdés szerinti eljárás) folytatott le.
Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni, jelen szerződés (továbbiakban: szerződés) a felhívásban
nevesített feladatok egészére vonatkozik.
Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - az alábbi
szerződést köti.
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bek. 7.) pontja alapján
szerződő hatóságnak minősül.

1. A szerződés tárgya
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában
(különösen közbeszerzési műszaki leírásban), továbbá különösen a vonatkozó jogszabályok szerint előírt
tartalommal, a Kiskunhalas, Majsai út 5. számú – korábbi számozás szerint Kiskunhalas, Majsai út 8. számú
- ingatlanon tárolt hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását, a vállalkozó eredményfelelőssége mellett. A
szerződés célja, hogy a fenti ingatlanon található veszélyes és nem veszélyes hulladékok elszállításra és
ártalmatlanításra kerüljenek.
2. Megrendelő rögzíti, hogy az ingatlan, illetve az ingatlanon található, a jelen szerződés közvetett tárgyát
képező ingóságok nem a Megrendelő tulajdona. Megrendelő az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény 134. §-a alapján általános végrehajtási szervezetté vált. Ennek során kerül sor az ún.
meghatározott cselekmény végrehajtására az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 57. alcíme alapján. Az Avt. 122. § (1) bekezdése alapján,
ha a döntés meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra, tűrésre,
abbahagyásra (a továbbiakban: meghatározott cselekményre) irányul, és az adós a meghatározott

cselekményt önként nem teljesítette, ezért a behajtást kérő hatóság a végrehajtás érdekében megkereste a
Megrendelőt. Fentiek alapján a Vállalkozó, mint a fenti végrehajtási eljárás közreműködője vesz részt.
3. Az ellátandó feladatok leírását a közbeszerzési műszaki leírás, továbbá a vonatkozó jogszabályok
tartalmazzák azzal, hogy Vállalkozó kötelezettsége az ingatlanon található veszélyes és nem veszélyes
hulladék elszállítása, kezelésre történő átadása, ártalmatlanítás, a fentiek teljesítésének jogszabályoknak
megfelelő módon történő igazolása, ezen belül különösen:
i. az ismeretlen összetételű hulladékokat tartalmazó hordók mintázáshoz történő
előkészítése, és azok tartalmának egyenkénti laboratóriumi vizsgálata annak
érdekében, hogy besorolhatóak legyenek a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.
27.) VM rendelet 2. számú melléklete, továbbá az ADR szerinti biztonsági fokozatba,
ii. a szállításhoz szükséges ADR minősített csomagolóeszközök biztosítása,
iii. a rakodáshoz szükséges kézi és gépi munkaerő biztosítása,
iv. elszállítandó hulladék mérlegelése hitelesített mérlegeken,
v. a

hulladékok

jogszabályi

előírásoknak

megfelelő,

ADR

minősített

csomagolóeszközbe történő rakodása, amelynek keretében különösen a sérült
csomagolású veszélyes hulladékok új csomagolóeszközbe történő átfejtése,
átcsomagolása, raklapokra történő felrakodása és lepántolása. Az alkalmazott
gyűjtő-, csomagoló és takarítóeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell
meggyőződnie a Vállalkozónak. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
A sérült és ezáltal az átcsomagolás során hulladékká váló göngyöleget
hulladékként kell kezelni.
vi. címkék, bárcák biztosítása és azok csomagolóeszközökön történő elhelyezése,
vii. szállítógépjárműre történő felrakodás,
viii. az előírásoknak megfelelő szállítási dokumentumok kiállítása,
ix. a hulladékok közúti, ADR szerinti szállítása,
x. a hulladékok jellemzőinek figyelembevételével az ártalmatlanítási műveletek
meghatározása, a szükséges előkezelési műveletek elvégzése és az azt követő
ártalmatlanítás,
xi. a kezelést, ártalmatlanítást igazoló dokumentumok Megrendelő részére történő
átadása,
xii. a veszélyes hulladék kezeléséről a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII.11) Korm. rendeletben
foglalt előírásoknak megfelelő nyilvántartás vezetése és adatszolgáltatás
teljesítése az illetékes hatósághoz.
4. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgya a fentiekben meghatározott feladat, így nem terjed ki különösen az
esetlegesen szennyezett talajjal, talajvízzel kapcsolatos feladatok ellátására.
5. Felek rögzítik, hogy miután a Megrendelő csak a végrehajtási eljárás során került kapcsolatba az ingatlannal
és a végrehajtandó cselekménnyel, ill. annak tárgyával, így Megrendelő nem tudja pontosan meghatározni az
egyes veszélyes hulladékok mennyiségét. Ennek okán kerül sor a keretszerződés megkötésére, melynek
lényegi eleme, hogy a Vállalkozót terheli a hulladékoknak a vonatkozó jogszabályok szerinti kategóriába
sorolása (szükséges vizsgálatok elvégzését is ide értve) és azoknak az egyes kategóriákra vonatkozó

megfelelő kezelése (szállítás, ártalmatlanítás). Vállalkozó rögzíti, hogy a fentiekkel a közbeszerzési eljárás
során tisztában volt, az ajánlatát erre tekintettel tette meg.
6. Felek jelen szerződést 1.100.000 kg keretmennyiség vonatkozásában kötik meg.
7. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az ajánlati felhívásban a fentiek szerint megadta a szerződéses
keretennyiséget. Ezzel kapcsolatban a felek rögzítik, hogy a keretmennyiséghez képest jogosult további 30%os mértékű mennyiséggel kapcsolatos feladatok ellátását elvárni a Vállalkozótól (opciós mennyiség). Az
opciót a Megrendelő a szerződés időbeli hatálya alatt bármikor lehívhatja egy vagy több egyoldalú
nyilatkozatával, egészben vagy részben. A Vállalkozónak lehívással érintett szolgáltatás teljesítésére a
teljesítési határidő alatt kötelezettsége áll fenn. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Megrendelő
jognyilatkozata alatt az opcióval érintett mennyiségbe tartozó hulladékkal kapcsolatos Vállalkozói
feladatellátást értik.
8. Vállalkozó kötelezettsége akként teljesíteni, hogy a Megrendelőre e körben háruló valamennyi feladat
jogszabályszerűen kerüljön ellátásra és a Vállalkozó okán ne kerüljön sor jogsértésre és az ingatlanról a
hulladékok elszállításra és ártalmatlanításra kerüljenek. Vállalkozó kötelezettségét képezik mindazon
feladatok is, amelyeket a műszaki leírás konkrétan nem nevesít, de a hulladék jogszabály szerinti
kezelésének befejezéséig el kell látni.
9. Vállalkozó a szerződésben szereplő munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni.
10. Vállalkozó jogosult közreműködő(k) (ide értve különösen a Ptk. szerinti alvállalkozó fogalmát is)
igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető
közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak.
11. A Vállalkozó az igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a közreműködő által végzett munkákat saját
maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett közreműködők vonatkozásában azon hátrányos
következményekért is felel, ami ezen közreműködők igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
12. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra.
13. A közreműködő igénybevételére vonatkozó szerződéses és jogszabályi rendelkezések bármelyikének
Vállalkozó általi megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

2. Vállalkozói díj és annak megfizetése
1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.
2. A vállalkozó díj ajánlatban rögzített mértéke:
Sorszám

HAK szám

1.

Hulladéktípus megnevezése

20 01 21*

fénycsövek
hulladék

07 02 15

adalékanyag hulladék, amely különbözik a
07 02 14-től

16 02 11*

klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC)
tartalmazó
használatból
kivont
berendezés

2.

3.

és

egyéb

higanytartalmú

Nettó egységár (Ft/kg)

4.

20 01 35*

veszélyes
anyagokat
tartalmazó,
kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek különböznek a 20
01 21-től és a 20 01 23-tól

5.

16 01 20

üveg

6.

16 01 03

hulladékká vált gumiabroncsok

7.
16 03 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen
hulladék

20 01 33*

elemek és akkumulátorok, amelyek között
a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03
azonosító kóddal jelölt elemek és
akkumulátorok is megtalálhatók

15 01 10*

veszélyes
anyagokat
maradékként
tartalmazó vagy azokkal szennyezett
csomagolási hulladék

15 02 02*

veszélyes
anyagokkal
szennyezett
abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a
közelebbről
meg
nem
határozott
olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat

12 01 09*

halogénmentes hűtő-kenő emulzió és
oldat

08 01 11*

szerves oldószereket vagy más veszélyes
anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladék

09 01 01*

vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat

09 01 08

ezüstöt vagy ezüstvegyületeket
tartalmazó fotófilm és -papír

09 01 07

ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó
fotófilm és -papír

08 01 13*

szerves oldószereket vagy más veszélyes
anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap

08 01 12

festékvagy
lakk-hulladék,
különbözik a 08 01 11-től

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

A 08 főcsoportba
tartozó HAK számú
hulladékok melyek
külön nem
szerepelnek

nem

amely

bevonatok
(festékek,
lakkok
és
zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és
nyomdafestékek
gyártásából,
kiszereléséből,
forgalmazásából
és
felhasználásából származó hulladék

19.
11 01 13*

veszélyes
anyagokat
zsírtalanítási hulladék

13 02 05*

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem
tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj

04 01 08

krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék
(kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási
por)

16 05 04*

nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes
anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a
halonokat is)

07 06 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg

08 04 15*

szerves oldószereket vagy más veszélyes
anyagokat,
valamint
ragasztókat,
tömítőanyagokat
tartalmazó
vizes
folyékony hulladék

08 01 15*

szerves oldószereket vagy más veszélyes
anyagokat tartalmazó festék és lakk
tartalmú vizes iszap

18 01 03*

egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és
ártalmatlanítása
speciális
követelményekhez kötött a fertőzések
elkerülése érdekében

09 01 04*

rögzítő (fixír) oldat

09 01 05*

halványító oldat és halványító rögzítő fixír
oldat

29.

06 01 05*

salétromsav és salétromossav

30.

06 01 06*

egyéb sav

16 05 06*

veszélyes anyagokból álló vagy azokkal
szennyezett laboratóriumi vegyszerek,
ideértve a laboratóriumi vegyszerek
keverékeit is

13 05 07*

olaj-víz szeparátorokból származó olajat
tartalmazó víz

-

az ismeretlen összetételű hulladékok
bevizsgálásának díja

-

Gyűjtő
egységárazon
hulladékok
elszállításának és ártalmatlanításának
díja melyek HAK száma nem szerepel

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.
28.

31.

32.

33.

34.

tartalmazó

3. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói egységárak a jelen szerződés hatálya alatt kötöttek.
4. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti egységárak átalánydíjak (mely a kapcsolódó szolgáltatások,
költségek, stb. egészét is tartalmazzák), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján
további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat,
kivéve, ha jelen szerződés kifejezetten másként rendelkezik.
5. Felek rögzítik, hogy a fizetendő ellenszolgáltatás a teljesített mennyiség és az érintett egységárak szorzata
alapján kerül megállapításra.
6. Az Áfa mértékére, elszámolására a hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak.
7. Megrendelő a fedezetet saját forrásból biztosítja azzal, hogy
a.

a 2021. november 30-ig esedékes fizetési kötelezettségeket a 2021. évi,

b.

a 2021. december 31-től 2022. november 30-ig esedékes fizetési kötelezettségeket a
2022-es előirányzat terhére biztosítja.

8. Megrendelő előleget nem fizet.
9. A jelen szerződéshez vezető ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint
(HUF).
10. A teljesítésigazolás - mely a számla (számlák) kötelező melléklete - aláírására a Megrendelő részéről a jelen
szerződésben ekként meghatározott személy jogosult.
11. Felek a naptári hónaphoz kötött elszámolásban állapodnak meg.
12. Megrendelő a részszámlázást biztosítja akként, hogy Vállalkozó naptári havonta utólag – teljesítésigazolás
birtokában – 1-1 számla kiállítására jogosult (külön számla az elszállításról és külön számla az
ártalmatlanításról) a teljesítéssel érintett mennyiség, választék és az érintett egységárak alapján az alábbiak
szerint:
a.

Vállalkozó az adott naptári hónapban ténylegesen elszállított hulladék mennyisége,
választéka és egységára alapján, az arra eső vállalkozói díj 40%-ról állíthat ki számlát a
hulladék elszállításakor,

b.

Vállalkozó a korábban már elszállított és az adott naptári hónapban már ártalmatlanított (és
a Megrendelő felé igazolt) hulladék mennyisége, választéka, és egységára alapján, az arra
eső vállalkozói díj további 60%-ról állíthat ki számlát az adott hulladék ártalmatlanításának
megtörténtének igazolását követően

megrendelői teljesítésigazolás birtokában.
13. Számlán feltüntetendő vevői adatok:
Számlázási név:
Nemzeti Adó-és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Adószám: 15789934-2-51
14. Számlaküldési cím:
Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Gazdasági Ellátó Igazgatósága
Pénzügyi és Számviteli Főosztály
1054 Budapest, Széchenyi u.2.

1373 Budapest, Pf. 567.
15. A postai küldeményként érkező számla borítékját „Számla” felirattal kell ellátni.
16. Megrendelő megfelelően alkalmazza a Kbt. 27/A.§ rendelkezéseit. A fenti rendelkezésnek megfelelő számlát
az alábbi e-mail címre kell megküldeni: gei.pszf_szamlakezeles@nav.gov.hu. A számlának ebben az esetben
is meg kell felelni a fenti rendelkezéseknek (megfelelően), továbbá az elektronikus számlával kapcsolatban
a jogszabályok által meghatározott követelményeknek.
17. Megrendelő a vállalkozói díjat az abban foglaltak szerződésszerű teljesítését követően átutalással, forintban
(HUF) teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint
teljesíti.
18. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti
mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá a külön jogszabályban rögzített
behajtási költségátalányt fizet.
19. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen szerződésnek mindenben
megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet.

3. Szerződési biztosítékok, a szerződés megerősítése
1. Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős, a meghatározott teljesítési határidőt elmulasztja,
késedelmi kötbért köteles fizetni minden megkezdett naptári napra, melynek mértéke: 500.000 Ft, azaz
ötszázezer forint. Amennyiben a teljesítéssel 15 napot meghaladó késedelembe esik a Vállalkozó, akkor a
Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani, mely okán a meghiúsulási kötbér
megfizetésére lesz köteles a Vállalkozó (azaz ebben az esetben késedelmi kötbér nem fizetendő).
2. Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a jelen szerződés teljesítése olyan okból,
amiért Vállalkozó felelős, meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke 100.000.000.- ft, azaz százmillió forint.
Felek rögzítik, hogy a fenti kötbért – figyelemmel a szerződés tárgyára – nem tekintik aránytalannak, annak
vitatásáról jelen szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemondanak.
3. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles
8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő
3 munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a
kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszámítási feltételek teljesülésekor a
kötbér a vállalkozói számlába beszámítható.
4. Megrendelő érvényesítheti a kötbéren felüli kárát is.
5. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket is, amelyek a hibás teljesítés okán a Megrendelőnél
keletkeztek.
6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások teljesítéséért kizárólagosan a Vállalkozót
terheli a felelősség, így annak bármilyen késedelme, vagy hibás/hiányos teljesítése esetén teljes kártérítési
felelősséggel tartozik a veszélyes üzemi felelősség alapján.
7. Vállalkozó

teljes

kártérítési

kötelezettséget

vállal

tehát

jelen

szerződéssel

kapcsolatosan

a

tevékenységével/mulasztásával kapcsolatos károkért – beleértve az alvállalkozó vagy más jogcímen igénybe
vett közreműködő tevékenységével, mulasztásával kapcsolatos károkat is –, függetlenül attól, hogy az a

Megrendelőre vagy harmadik személyekre háramlik. Harmadik személyekre háramló kár esetén a Vállalkozó
köteles az erről való tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül a Megrendelőt teljes körűen mentesíteni
a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti
határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket megtéríteni.
8. Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó – amennyiben
erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden intézkedést megtenni
Megrendelő pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges a Megrendelő pernyertességét
egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén az előző pont alkalmazandó.
4. A szerződés tartalma, a felek jogai és kötelezettségei, a munkaterület átadása
1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés törzsszövege nem ismétli meg mindenben a műszaki leírás
rendelkezéseit, így a két irat egymás mellett alkalmazandó. Eltérés esetén a műszaki leírás az irányadó,
kivéve, ha az eljárást megindító felhívásból más következik.
2. Vállalkozó a tevékenysége során köteles betartani a vonatkozó magyar és közösségi jogszabályokat, hatósági
előírásokat, engedélyeket. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező tevékenyég végzéséhez
szükséges engedélyekkel rendelkezik ő vagy az általa igénybe vett közreműködő (az engedélyek másolat
jelen szerződés mellékletét képezik).
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben ő vagy általa igénybe vett közreműködő a teljesítés során
engedély köteles tevékenységet látnak el, úgy kötelesek rendelkezni a feladat ellátásához jogszabályban
meghatározott engedéllyel.
3. Vállalkozó a szolgáltatás ellátásához szükséges valamennyi jogi, technikai, további személyi feltételt köteles
biztosítani a szerződés hatálybalépésétől annak megszűnéséig.
4. Vállalkozó köteles az elszállításra kerülő hulladékok elszállítást megelőző helyszíni mérlegelésére hitelesített
mérlegen. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő vagy meghatalmazottja a mérlegelésen jelen
legyen.
5. A teljesítés során a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási
szabályok betartásáról (a munkaterület átvételétől kezdődően) a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó
felel a Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi
épségében ill. egészségében a tevékenységével összefüggésben keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért
(sérelmekért), ide értve a környezetszennyezéssel felmerült hátrányos jogkövetkezményeket is.
6. A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatályba lépésétől számított 15 munkanapon belül adja a
Vállalkozó birtokába a műszaki leírásban és jelen szerződésben foglaltak szerint, mely során Felek
munkaterület átadási jegyzőkönyvet vesznek fel.
7.

Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület megfelelő,
ha a Vállalkozó területre való bejutása biztosított és a munka megkezdhető.

8. Megrendelő ismételten felhívja a figyelmet, hogy a Megrendelő nem az ingatlan tulajdonosa, birtokosa.
Megrendelő a fentiekben rögzítettek alapján biztosítja a Vállalkozó ingatlanon történő munkavégzését a
szerződésben meghatározott határidők figyelembevételével. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő a
tárgyi ingatlan vonatkozásában harmadik személynek nem adott engedélyt az ingatlan használatára, tehát
ott a fenti határidők figyelembevételével a Vállalkozó önállóan, egyedül végezheti a tevékenységét. Felek

rögzítik, hogy amennyiben akár az ingatlan tulajdonosa, akár más személy a Vállalkozó tevékenységét
akadályozza, vagy korlátozza a tárgyi ingatlanon, akkor a Vállalkozó ezt köteles – valamennyi rendelkezésére
álló információ egyidejű átadásával - a Megrendelő felé jelezni, és ez esetben a Megrendelő intézkedik a
Vállalkozó zavartalan munkavégzése érdekében. Fentieket nem lehet alkalmazni, ha a harmadik személy
azért akadályozza, vagy korlátozza a Vállalkozó munkavégzését, mert vállalkozó jogszabálysértést követett el.
9. Felek megállapodnak abban, hogy a figyelemmel a fentiekre a Megrendelőt nem terheli felelősség
Vállalkozóval (ide értve a közreműködőket is) az ingatlan, annak bármely részének, az ott tárolt vagy fellelhető
(látható, vagy nem látható) anyagoknak, szerkezeteknek az állapotáért, vagy azoknak a Vállalkozói
vagyon/eszközre/személyzetre való közvetlen vagy közvetett hatásáért. Megrendelő a fentiekből eredő károk
ill. sérelmek vonatkozásában fennálló felelősségét kizárja, melyet a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával
tudomásul vesz.
10. Vállalkozó az ellátandó feladatokat saját döntése alapján meghatározott időrendben végzi azzal, hogy
Vállalkozót az alábbi két kötbérterhes határidő köti ide értve az opciós tételeket is:
a.

a teljesítés helyén található hulladékot (opciós tételeket is) köteles a Vállalkozó a munkaterület
átadását követő 120 naptári napon belül elszállítani,

b.

a teljesítés helyéről elszállított veszélyes hulladék vonatkozásában az ártalmatlanítás
igazolása, nem veszélyes hulladék vonatkozásában a hulladéklerakóhelyre történő átadás
igazolása a munkaterület átadását követő 300 naptári napon belül igazolni.

11. Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.
12. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog gyakorlására a Ptk. szabályai
irányadóak. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását
fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő
kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása
jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy
vagyonát, illetve a környezetet, továbbá a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségek jogszabály
szerinti teljesítését. A felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű
teljesítés nem biztosítható.
13. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a Vállalkozó
teljesítéséhez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül a Vállalkozó feladata és költsége, amelyet
a vállalkozói (egység)árak tartalmaznak.
14. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal, hatóságokkal.
15. Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó haladéktalanul 3 napon
belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni.
16. Vállalkozó tevékenységét a szomszédos ingatlanok birtokosainak legkisebb zavarása mellett köteles ellátni.
17. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó munkát a vonatkozó Önkormányzati Rendelet figyelembevételével
végezhet. Nem munkanapnak minősülő napokon munka csak a Megrendelővel történt előzetes megegyezés
alapján történhet.
18. Felek rögzítik, hogy a hulladék tulajdonjogát a Vállalkozó a szállítójárműre történő felrakodással megszerzi.
19. A Vállalkozó teljesítésre vonatkozó fentebb részletezett, továbbá a műszaki leírásban ill. a vonatkozó
jogszabályokban foglalt szabályok bármelyikének megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

5. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel, titoktartási szabályok
1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein belül a másik
féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát
jogszabály, vagy végrehajtható bírósági vagy határozat előírja.
2. Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel
szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában. Erre nézve a 3. fejezet vonatkozó pontjainak
rendelkezési megfelelően irányadók.
3. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel
tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a 3. fejezet vonatkozó szabályai megfelelően
alkalmazandóak.
4. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján
munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb
személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség
viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
5. Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző
szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást
és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti
titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
6. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden
segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és
Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.
7. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak
bejelenteni, ha
a.

Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó szerződéses
kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz,
kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény
érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős,
részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell
a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint azon
dokumentumokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a Vállalkozó a szerződésszegést nem
vitatta, vagy, hogy sor került-e a szerződésszegés vonatkozásában perindításra. Perindítás
esetén az Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak megküldeni a pert lezáró jogerős
határozatot.

b.

Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított
megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is,
ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz,
kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció
érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért
felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.

c.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása
miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem,
ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a
Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem
tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó
körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

8. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik
jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt
értik a telefax ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható:
Megrendelő részéről:
Megrendelő teljesítésigazolásra feljogosított személye:
Vállalkozó részéről:
9. Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.
10. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2 munkanapon
belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.
11. Megrendelő képviselője jogosult a teljesítés során bármikor a munka állását ellenőrizni.
12. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót nem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, ha a
Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette.
6. A szerződés megszűnése, megszűntetése és kapcsolódó szabályok
1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés aláírásakor bemutatta a jelen szerződéshez vezető
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában meghatározott felelősségbiztosítás hatályban létét igazoló eredeti
dokumentumot. Vállalkozó kijelenti, hogy a felhívásnak megfelelő felelősségbiztosítást a szerződés időbeli
hatálya alatt fenntartja, súlyos szerződésszegés terhe mellett. Nem minősül súlyos szerződésszegésnek, ha
a Vállalkozó a megszűnt biztosítás megszűnésének napját követő 3 munkanapon belül új, a felhívásnak
mindenben megfelelő biztosítás hatályba létét igazolja.
2. .Felek jelen szerződést annak a hatálybalépésétől a teljesítésig kötik. Teljesítésnek minősül az az eset is, ha
a jelen szerződésben rögzített (opcióval növelt) keretmennyiség kimerül.
3. A szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályai irányadók
az alábbiak figyelembevételével.
4. A sérelmet szenvedett fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél szerződésszegése
esetén, ha már nem áll érdekében a teljesítés. A jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt
bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása az érdekmúlás bekövetkezését önmagában megalapozza és
ebben az esetben Megbízó meghiúsulási kötbérre jogosult.
5. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen:
a.

Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy az előírt
minőségben, vagy határidőre való teljesítés nem valószínű,

b.

Vállalkozó alapos ok nélkül a teljesítést felfüggeszti (legalább 15 napra),

c.

a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul,

d.

a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a
cégbíróságnál benyújtásra került,

e.

a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, törlési eljárás indul,

f.

a Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt teljesítési határidőt 15 napot meghaladóan
elmulasztja,

g.

Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási, elhelyezési kötelezettségét bármely módon
megszegi,

h.

amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve ha ahhoz más jogkövetkezményt
fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a Vállalkozó megszegi,

i.

jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi,

j.

Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak,

k.

Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat,

l.

Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe,

m. Vállalkozó foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti,
n.

Vállalkozó jelen szerződés körébe tartozó tevékenysége vagy mulasztása miatt a Megrendelőt
bírságolják, vagy Megrendelőt vagy harmadik személyt kár (ide értve a sérelmet is) éri.

6. A Vállalkozó jogosult jelen szerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha Megrendelő – neki
felróhatóan –
a.

a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy

b.

egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi.

7. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Vállalkozó a megszűnésig teljesített
szolgáltatások ellenértékére jogosult.
8. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő fél
figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 3 munkanapos (fizetés
teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú felmondást tartalmazó nyilatkozatban
hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés
megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a
szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges.
9. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a.

Vállalkozóban 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.

Vállalkozó 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.

c.

Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi
szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

10. Megrendelő a szerződést felmondhatja, ha:

a.

feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b.

Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §ban foglaltaknak; vagy

c.

az

EUMSZ

258.

cikke

alapján

a

közbeszerzés

szabályainak

megszegése

miatt

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a
szerződés nem semmis.
7. Egyéb rendelkezések
1. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., továbbá a Kbt. által engedett körben a Ptk. és a
kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
2. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél felmondhatja, az az ok legalább 45 napon
keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni,
melynek elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért felelős.
3. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 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 Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
4. Felek jogvitájuk esetére a Pp. szerinti rendes bíróságokhoz fordulhatnak.
5. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése esetén, írásban módosítható.
Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi esetekben:
a.

felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba
bejegyzés napjával,

b.

felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a
másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki.

6. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az
olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a
felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy
amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy
indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó,
hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen
érvényesítette.
7. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne,
vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen
szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés
módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési

dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály
akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
8. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi (Megrendelő példányához kapcsolva) a közbeszerzési eljárás
iratanyaga. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének
(Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.
9. Felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkoznak, hogy a jelen szerződésben megjelölt vagy a
teljesítés során igénybe veendő személyek hozzájárulását beszerezték/beszerzik a fenti adataik jelen
szerződésben, vagy más teljesítéssel kapcsolatos iratban való feltüntetéséhez, és azoknak jelen szerződés
teljesítése érdekében a másik fél által való felhasználásához. Felek kijelentik, hogy amennyiben a szerződés
teljesítése során bármelyikük által személyes adatok megismerésére, kezelésére, vagy adatfeldolgozásra
kerül sor, tevékenységük során különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013.
évi L. törvény és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok előírásainak megfelelően járnak el. Ennek
érdekében Felek megteszik a szükséges technikai intézkedéseket az adatok és információk jogosulatlan
megismerése, továbbítása, módosítása vagy megsemmisítése ellen.
10. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés aláírás napján lép hatályba.
A Szerződés egymással megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyet a Felek képviselői elolvasás
és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írnak alá.
1. számú melléklet – Általános és Részletes átláthatósági nyilatkozat
2. számú melléklet- Titoktartási nyilatkozat
3. számú melléklet- Engedélyek másolata
4. számú melléklet- Felelősségbiztosítás
5. számú melléklet- Munkaterület átadási jegyzőkönyv

Kelt: ………………………………………., 2020. …………………………………………………

…………………………………………….

…………………………………………….

Megrendelő

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

1. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÁS
1. sz. melléklethez

Magyarország Alaptörvényének 39. cikke alapján a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére
nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete,
felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható.
Az átlátható szervezetre vonatkozó kritériumokat a törvény a 3.§ (1) bekezdés 1. pontja határozza meg:
1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a
társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi
önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a
külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő
részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben
nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan
államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVT.) 3. § (1) BEKEZDÉSÉNEK

1. A) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT SZERVEZET RÉSZÉRE

Alulírott
név:
születéskori név:
anyja neve:
születési helye, ideje:

mint az
szervezet neve:
székhelye:
adószáma:
cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma:

törvényes képviselőjeként kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet az Nvt. 3. § (1) bekezdésének 1.
a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

A szervezet1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

állam,
költségvetési szerv,
köztestület,
helyi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzat,
társulás,
egyházi jogi személy,
olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön, vagy együtt
100%-os részesedéssel rendelkezik,
nemzetközi szervezet,
külföldi állam,
külföldi helyhatóság,
külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság.

Kijelentem, és aláírásommal igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben
megfelelnek. Tudomásul veszem, és vállalom, hogy

1

A megfelelő válasz aláhúzandó.

•
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a költségvetéséből csak a fenti feltételeknek megfelelő gazdálkodó
szervezet részére nyújthat támogatást, illetve teljesíthet szerződés alapján kifizetést, ennek megfelelően
a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján:
a) a nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.
•

a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján továbbá a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül.

Kelt,

………………..................................
aláírás

RÉSZLETES ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
Az Áht. 55. § szerinti információkat tartalmazó, szerződéskötés időpontjára benyújtandó adatlap
(minta)

A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVT.) 3. § (1) BEKEZDÉSÉNEK

1. B) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT GAZDÁLKODÓ SZERVEZET RÉSZÉRE

Alulírott,
név:
születéskori név:
anyja neve:
születési helye, ideje:
mint a
szervezet neve:
székhelye:
adószáma:
cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételi száma:

törvényes képviselőjeként kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet az Nvt. 3. § (1) bekezdésének 1.
b) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel arra, hogy az olyan belföldi vagy külföldi jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes
feltételeknek:

a) tulajdonosi szerkezete, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonosai megismerhetők,
amelyet jelen nyilatkozat 1. függelékében teljes körűen bemutatok;
b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van; a gazdálkodó szervezet adóilletősége: ………………………..
c)

nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, egyúttal külföldi illetőségű szervezet esetén vállalom,
hogy a Tao. 4. § 11. h) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban mellékelem;

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyet a jelen nyilatkozat 2.
függelékében teljes körűen bemutatok.
Kijelentem, és aláírásommal igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben
megfelelnek. Tudomásul veszem, és vállalom, hogy
•

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a költségvetéséből csak a fenti feltételeknek megfelelő gazdálkodó
szervezet részére nyújthat támogatást, illetve teljesíthet szerződés alapján kifizetést, ennek
megfelelően a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján:
a) a nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.

•

a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján továbbá a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok
közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

Kelt,

………………..................................
aláírás

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél az Nvt. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti gazdálkodó szervezet
Nyilatkozat a gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosairól

Név

Szül. név

Szül. hely

Szül. ideje

Anyja neve

Tulajdoni
hányad (%)

Befolyás
mértéke
(%)

Kelt,

………………………………………………
aláírás

Szavazati
jog
mértéke
(%)

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél az Nvt. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti gazdálkodó szervezet
Nyilatkozat a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező – jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező – szervezetekről és azok tényleges tulajdonosairól

neve

születési neve

születési helye

illetősége

Kelt,
………………………………………………
aláírás

születési
ideje

anyja
születési
neve

szavazati jog
mértéke (%)

adó-

befolyás mértéke
(%)

adószáma

A szervezet tényleges tulajdonosainak

tulajdoni hányad
(%)

cégjegyzékszáma

tulajdoni
hányadának
mértéke (%)

neve

befolyásának
vagy szavazati
jogának mértéke
(%)

A szervezet

RÉSZLETES ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
Az Áht. 55. § szerinti információkat tartalmazó, szerződéskötés időpontjára benyújtandó adatlap
(minta)

A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCVI. TÖRVÉNY (NVT.) 3. § (1) BEKEZDÉSÉNEK

1. C) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT CIVIL SZERVEZET VAGY VÍZITÁRSULAT RÉSZÉRE

Alulírott,
név:
születéskori név:
anyja neve:
születési helye, ideje:

mint a
szervezet neve:
székhelye:
adószáma:
törvényszéki nyilvántartásba vételi száma:

törvényes képviselője kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet az Nvt. 3. § (1) bekezdésének 1. c) pontja
alapján átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel arra, hogy az olyan civil szervezet vagy vízitársulat, amely
megfelel a következő együttes feltételeknek:

a) a szervezet vezető tisztségviselői megismerhetők, amelyről részletesen a jelen nyilatkozat 1. számú
függelékében nyilatkozom;
b) a szervezet, valamint annak vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot
meghaladó részesedéssel, amelyről részletesen a 2. számú függelékben nyilatkozom;
c)

a szervezet székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, vagy olyan államban
van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; a szervezet
székhelye ………………………….. országban van.

Kijelentem, és aláírásommal igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben
megfelelnek. Tudomásul veszem, és vállalom hogy

•

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a költségvetéséből csak a fenti feltételeknek megfelelő gazdálkodó
szervezet részére nyújthat támogatást, illetve teljesíthet szerződés alapján kifizetést, ennek
megfelelően a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján:
a) a nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.

•

a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján továbbá a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül.

Kelt,

………………..................................
aláírás

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél az Nvt. 3. § (1) bekezdésének 1. c) pontja szerinti szervezet
Nyilatkozat az Nvt. 3. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti civil szervezet vagy vízitársulat vezető
tisztségviselőiről

Név

Szül. név

Szül. hely

Szül. ideje

Kelt,

………………………………………………
aláírás

Anyja neve

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél az Nvt. 3. § (1) bekezdésének 1. c) pontja szerinti szervezet
Nyilatkozat az Nvt. 3. § (1) bekezdésének 1. c) pontja szerinti civil szervezetnek/vízitársulatnak, és a civil
szervezet/vízitársulat vezető tisztségviselőinek más szervezetben 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedéséről

szület
ési
helye

szület
ési
ideje

Kelt,

………………………………………………
aláírás

any
ja
nev
e

nev
e

székhe
lye

adószá
ma

cégjegyz
ékszáma /
nyilvántartásba
vételi
száma

adóilletősé
ge

felett a
vezető
tisztségvis
elő által
gyakorolt

szavazati jog
mértéke (%)

szület
ési
neve

mértéke (%)

nev
e

A vezető tisztségviselő 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedésével érintett szervezet

vezető tisztség-viselő
tulajdonában álló tulajdoni
hányada (%)
befolyás

Vezető tisztségviselő

2. számú melléklet
Titoktartási nyilatkozat
(minta)
Alulírott
Név: ………………………………………….. (A. n.: …………………….., Születési hely és idő:……………………………….),
mint
a
……………………………………………..
cég
(székhelye:…………….
cégjegyzékszáma:
Cg…..-….-…………………..
adószáma:
…………………….)
képviselője/munkavállalója/megbízottja/közreműködője (alvállalkozója) ezúton nyilatkozom az
alábbiakról.
1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára végzett tevékenységem során tudomásomra jutott, illetve
számomra elérhetővé vált adatokat, információkat, dokumentumokat, személyes adatokat, törvény
által védett titkokat köteles vagyok megőrizni, azokat harmadik személy tudomására nem hozhatom,
hozzáférhetővé nem teszem.
2. Amennyiben munkavégzésem során törvény által védett adat, illetőleg a szerződés alapján
titoknak minősülő adat, információ jut tudomásomra, akkor azok tartalmának megismerését más
részére nem teszem lehetővé, azok titokban tartása érdekében szükséges valamennyi elvárható
intézkedést megteszem.
3. A jelen titoktartás alól felmentést a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, írásos formában,
a NAV arra feljogosított képviselője adhat.
4. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség a munka elvégzését, valamint
munkaviszonyom megszűnését követően is fennáll, továbbá hogy a fenti szabályok megsértése a
hatályos anyagi és eljárásjogi szabályok szerinti polgári jogi és/vagy büntető jogi
jogkövetkezményekkel járhat.
5. Munkámat különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával végzem:
a) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet)
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
c) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
d) az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény,
e) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
f) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
20…. …………. hónap ……nap
……………………………………
Aláírás
Titoktartás
Felek vállalják, hogy a szerződés teljesítése során a másik Fél szervezetével, működésével – különösen az
informatikai rendszereivel és az azokban tárolt adatokkal – kapcsolatos, birtokukba jutott adatot, információt
és dokumentációt – jogszabályi, vagy bírósági kötelezés hiányában – nem hozzák nyilvánosságra, nem
hozzák harmadik személy tudomására, azokkal kapcsolatban legalább ugyanolyan gondosságot
alkalmaznak, mint saját érzékeny információik megvédése és titokban tartása érdekében.
Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymás törvény által védett, valamint
egyedi megállapodásuk szerint annak minősített titkait, információit megtartják.

A szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezései jelen szerződés bármely okból történő megszűnése vagy
megszüntetése esetén korlátlan ideig maradnak hatályban.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontokban meghatározott titoktartási kötelezettségüket bármely
okból megszegik, őket teljes körű és korlátlan kártérítési felelősség terheli és a másik fél jogosult a jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítésében részt vevő munkavállalóitól a NAV az érvényes
Informatikai Biztonsági Szabályzatának (a továbbiakban: IBSZ) titoktartási rendelkezésre vonatkozó pontjai
alapján titoktartási nyilatkozat megtételét kívánja meg.
A titoktartási nyilatkozat megtétele előtt a NAV ismerteti az Eladó érintett munkavállalóival az IBSZ-ben, az
Őrzésbiztonsági Szabályzatában (a továbbiakban: ŐBSZ), illetve a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló szabályzatában (a továbbiakban: ASZ) foglaltakat. Eladó köteles a
szerződés teljesítésében részt vevő munkavállalói büntetlen előéletét szavatolni, és ezt a NAV kérésére
érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni.
A NAV szerződésben megnevezett szakmai kapcsolattartója a megjelölt szabályzatok kivonatait, illetve azok
módosítása esetén az új kivonatot – érvénybelépésüket követő 10 naptári napon belül – megküldi az Eladó
szerződéses kapcsolattartója részére.
Eladó a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy az IBSZ-t, az ŐBSZ-t, valamint az ASZ-t kivonatolva
megkapta, azok tartalmát megismerte. Eladó kijelenti, hogy a fenti NAV rendelkezések és az adatvédelemmel
kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseit tudomásul veszi, magára nézve kötelezőnek ismeri el és betartja,
illetve alkalmazottaival betartatja, azok megsértésének polgári jogi és büntetőjogi következményeit
tudomásul veszi. Eladó a titoktartási kötelezettségek alkalmazottai, megbízottai, illetve közreműködői
(alvállalkozói) általi betartásáért a Ptk. szerint felel.
Eladó tudomásul veszi, hogy a NAV jogosult a rendelkezésére álló bármely – jogszabályba nem ütköző –
eszközzel ellenőrizni, hogy jelen szerződés teljesítése során sérült-e az információbiztonsága.
Jelen címben meghatározott titoktartás alól felmentést Eladó részére a hatályos jogszabályok figyelembe
vételével, kizárólag írásos formában a NAV arra feljogosított képviselője, a NAV részére pedig az Eladóarra
feljogosított képviselője adhat.

4. KÖTET
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN
Az EKR űrlapokat Ajánlatkérő kizárólag tájékoztatás céljából, a könnyebb áttekinthetőség érdekében
bocsátja rendelkezésre itt.
Oldalszám
Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján (1. sz. melléklet)

EKR űrlap

Árazó tábla képzett árhoz (1.1. számú melléklet)
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (2. sz. melléklet)

EKR űrlap

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése vonatkozásában (3. sz. melléklet)

EKR űrlap

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (4. sz. melléklet)

EKR űrlap

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben
vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt – a Kbt. 65. § (7) bekezdés
szerinti esetben (5. sz. melléklet)
KIZÁRÓ OKOKKAL, ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
Egységes európai közbeszerzési dokumentum (6. sz. melléklet)

EKR űrlap

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az
ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő
vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges
tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként
benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. (7. sz. melléklet)

EKR űrlap

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján (alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem
állásáról) (8. sz. melléklet)

EKR űrlap

AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (9. sz.
melléklet)- adott esetben
Közös ajánlattevői megállapodás – a Kbt. 35. § szerinti esetben
Ajánlattevő előzetes nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) és f) pontjával
kapcsolatosan (10. sz. melléklet)

A cégkivonatban szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó aláírási címpéldány vagy a Ctv. 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás
minta (11. sz. melléklet)
Nyilatkozat a felelősségbiztosításról (12. sz. melléklet)
Nyilatkozat az engedélyekről (13. sz. melléklet)
Nyilatkozat fordításról (adott esetben) (14. sz. melléklet)
ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített
irathoz indoklást köteles csatolni a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján.
A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó
dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

EKR űrlap
EKR-ben erre
szolgáló
funkcióval

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE2 SZERINT BENYÚJTANDÓ IRATOK
VONATKOZÁSÁBAN
Oldalszám
KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás, amennyiben a
gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel. (15. sz.
melléklet)
Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
akkor ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartást.
Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (16. sz. melléklet)

EKR űrlap

Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében (17. sz. melléklet)

EKR űrlap

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan - (18.1-18.2. sz. melléklet)
SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
SZ.1 A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja és a Kr. 26.§ (1) bekezdés b) pontja alapján
ajánlattevő csatolja a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt
engedély másolatát. (19. sz. melléklet)
MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
M1. A Kr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő mutassa be az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásait.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a Kr. 21/A. §-a alapján teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is,
ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg.
Az igazolás módja a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése alapján. Az igazolás, illetve nyilatkozat
tartalmazza legalább a következő adatokat:
-

teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap pontosággal),
eredeti megrendelő és a szerződést kötő másik fél (megnevezése, székhelye,
kapcsolattartó neve, elérhetősége),
szerződés tárgya,
teljesítés mennyisége, továbbá
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11)
bekezdéseiben, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak az irányadók. (20. sz.
melléklet)
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Kbt. 69. § (4) bekezdés: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az
alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az
eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.

M2. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b)
pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük vagy
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
- a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve,
hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül
bevonásra; (21. sz. melléklet)

EKR űrlap

- végzettséget / képzettséget igazoló dokumentumok; (22. sz. melléklet)
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy
az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. (23. sz. melléklet)
ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített
irathoz indoklást köteles csatolni a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján.
A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó
dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

EKR űrlap
EKR-ben erre
szolgáló
funkcióval

1. számú melléklet
FELOLVASÓ LAP
A z E KR -b en e l ek t ron ikus ű rl ap fo rm á jáb an s z üks ég es k it ölte ni !

Értékelési szempont:
Képzett ár – nettó ajánlati összár

A megajánlást pozitív egész számban kérjük feltüntetni a Felolvasólap űrlapon.

Ajánlat

1.1. számú melléklet
ÁRAZÓ TÁBLA KÉPZETT ÁR KISZÁMÍTÁSÁHOZ
(Excel: külön mellékletben található: kizárólag a számítások megkönnyítése és ellenőrzése céljából kerül
rendelkezésre bocsátásra!)
Az ártáblázatot cégszerűen aláírt pdf formátumban szükséges benyújtani
A táblázat valamennyi sorára szükséges megajánlást tenni, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen!
Sorszám

Hulladéktípus megnevezése

Nettó egységár

HAK szám
(Ft/kg)

1.
2.

3.

20 01 21*

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék
adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02

07 02 15

14-től
klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC)

16 02 11*

tartalmazó használatból kivont berendezés
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett

4.

elektromos és elektronikus berendezések,
amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01
20 01 35*

23-tól

5.

16 01 20

üveg

6.

16 01 03

hulladékká vált gumiabroncsok

7.

veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen
16 03 03*

hulladék
elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16

8.

06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító
kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is

9.

20 01 33*

megtalálhatók

15 01 10*

vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,

10.

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem
határozott olajszűrőket), törlőkendők,

11.

15 02 02*

védőruházat

12 01 09*

halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

szerves oldószereket vagy más veszélyes
08 01 11*

anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék

09 01 01*

vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat
ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó

09 01 08

fotófilm és -papír
ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó

09 01 07

fotófilm és -papír
szerves oldószereket vagy más veszélyes

08 01 13*

anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap
festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08

08 01 12

01 11-től

A 08 főcsoportba

bevonatok (festékek, lakkok és zománcok),

tartozó HAK számú

ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek

hulladékok melyek

gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és

külön

nem

felhasználásából származó hulladék

szerepelnek
19.

20.

21.

veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási
11 01 13*

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó
13 02 05*

motor-, hajtómű- és kenőolaj
krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék

04 01 08

hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)
nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes

22.

23.

hulladék

anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat
16 05 04*

is)

07 06 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg
szerves oldószereket vagy más veszélyes

24.

anyagokat, valamint ragasztókat,
tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony
08 04 15*

hulladék
szerves oldószereket vagy más veszélyes

25.

anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú
08 01 15*

vizes iszap

egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és

26.

ártalmatlanítása speciális követelményekhez
18 01 03*

kötött a fertőzések elkerülése érdekében

27.

09 01 04*

rögzítő (fixír) oldat

28.

09 01 05*

halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat

29.

06 01 05*

salétromsav és salétromossav

30.

06 01 06*

egyéb sav
veszélyes anyagokból álló vagy azokkal

31.

szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a
16 05 06*

32.

33.

laboratóriumi vegyszerek keverékeit is
olaj-víz szeparátorokból származó olajat

13 05 07*

tartalmazó víz
az ismeretlen összetételű hulladékok

-

bevizsgálásának díja
Gyűjtő egységár- azon hulladékok elszállításának

34.

és ártalmatlanításának díja melyek HAK száma
-

nem szerepel
Képzett ár – nettó ajánlati összár (felolvasólapra):

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

2. számú melléklet
NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
Az EKR-ben elektronikus űrlap formájában kérjük kitölteni

3. számú melléklet
NYILATKOZAT
A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS VONATKOZÁSÁBAN
Az EKR-ben elektronikus űrlap formájában kérjük kitölteni

4. számú melléklet
NYILATKOZAT
A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉS VONATKOZÁSÁBAN
Az EKR-ben elektronikus űrlap formájában kérjük kitölteni

5. számú melléklet
TÁJÉKOZTATÓ
A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSE SZERINTI SZERZŐDÉS VAGY ELŐSZERZŐDÉS VONATKOZÁSÁBAN
(az alkalmassági követelmények teljesítéséhez igénybe venni kívánt gazdasági szereplő
kötelezettségvállalását alátámasztó okirat csatolása)

Az ajánlatban csatolandó szerződés, előszerződés vagy más formában vállalt kötelezettség tartalmával
kapcsolatban Ajánlatkérő különösen felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdés utolsó mondatában
foglaltakra [„csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt”], valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdés
utolsó mondatára [„A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó
követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet
ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi,
hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.”]
A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más
szervezet részéről a (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak
tartalmaznia kell – a (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő
részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor
az adott szervezet képviseletében eljárhat. A leírtak alapján a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szerződést
előszerződést vagy más formában vállalt kötelezettséget, vagy amennyiben formailag külön
dokumentumban kerül benyújtásra, a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirat formájában
szükséges benyújtani. (Formailag külön dokumentumként benyújtott meghatalmazás esetén a
meghatalmazásban utalni szükséges arra, hogy az a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti dokumentumhoz
kapcsolódóan kerül csatolásra.)

6. számú melléklet

EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Az EKR-ben elektronikus űrlap formájában kérjük kitölteni

7. számú melléklet
NYILATKOZAT
FOLYAMATBAN LEVŐ VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL
Az EKR-ben elektronikus űrlap formájában kérjük kitölteni
Tájékoztatjuk Ajánlattevőket, hogy az EKR rendszerben, az elektronikus űrlapon szükséges nyilatkozni arról,
hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti
változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vagy nincs folyamatban.
Amennyiben folyamatban van változásbejegyezési eljárás ebben az esetben az alábbi dokumentumok
benyújtása szükséges az ajánlatban:
-

a Cégbírósághoz érkeztetett, változásbejegyzési kérelem
változásbejegyzési kérelem érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás

8. számú melléklet

NYILATKOZAT A KBT. 67. § (4) BEKEZDÉS ALAPJÁN
(ALVÁLLALKOZÓK KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁSÁRÓL)
Az EKR-ben elektronikus űrlap formájában kérjük kitölteni
Tájékoztatjuk Ajánlattevőket, hogy az EKR rendszerben, az elektronikus űrlapon szükséges feltüntetni az
alábbi kizáró okokat, melyek kapcsán ajánlattevő nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az eljárás során előírt kizáró okok, melyek hatálya alatt nem állásról nyilatkozni szükséges:
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés

9. számú melléklet

MEGHATALMAZÁS

Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ (székhely:
______________________________) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom ____________________ (szig.sz.:
__________; szül.: __________; an.: __________; lakcím: ______________________________), hogy a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mint ajánlatkérő által a(z) „Hulladékok elszállítása, ártalmatlanításaKiskunhalas” tárgyú eljárásban jognyilatkozatot tegyen és kötelezettségeket vállaljon, az eljárás
vonatkozásában készített ajánlatunkat aláírásával lássa el.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(meghatalmazó cégjegyzésre
jogosultképviselőjének aláírása)

(meghatalmazott aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

10. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐ ELŐZETES NYILATKOZATA A KBT. 62.§ (1) BEKEZDÉS D) ÉS F) PONTJÁVAL KAPCSOLATOSAN

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) ________________________________
(székhely:__________________________________) ajánlattevő képviselője a(z) „
„Hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása- Kiskunhalas” tárgyban indított közbeszerzési eljárás kapcsán
I.

nyilatkozom, hogy ajánlatomat olyan gazdasági szereplőként kívánom benyújtani, amely
•
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
értelmében cégnek minősül, a cégadatok a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban
közreműködő szolgálattól (céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékben
megismerhetők)*
•
NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY gazdasági szereplőként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek*
•
TERMÉSZETES SZEMÉLY gazdasági szereplőként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek*
(*megfelelőt kérjük aláhúzni)

II.

nyilatkozom, hogy tevékenységem felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság
jogosult
nem jogosult*

(*megfelelőt kérjük aláhúzni)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § c) pontja alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró
ok fenn nem állását a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a
továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az
ajánlatkérő ellenőrzi.

Amennyiben a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének
felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
kizáró ok igazolása érdekében közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített
nyilatkozatot kell benyújtani. Amennyiben a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül

cégnek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kizáró ok igazolása érdekében közjegyző vagy gazdasági,
illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot kell benyújtani.
Amennyiben ajánlattevő jelen nyilatkozatot hiánypótlást követően sem nyújtja be, ajánlatkérő az alábbiak
szerint jár el:
Az I. pont esetén: amennyiben ajánlattevő a céginformációs szolgálat adatbázisában nem található, egyúttal
ajánlattevő nem minősül természetes személynek, ajánlatkérő ajánlattevőt olyan NEM TERMÉSZETES
SZEMÉLY gazdasági szereplőnek tekinti, amely a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek.
Az II. pont esetén: ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlattevő tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon
kívül más hatóság is jogosult.

11. számú melléklet
ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA
(az aláírásra jogosult személyek ellenőrzése céljából)

12. számú melléklet

NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) ________________________________
(székhely:__________________________________) ajánlattevő képviselője a(z) „Hulladékok elszállítása,
ártalmatlanítása- Kiskunhalas” tárgyban indított közbeszerzési eljárás kapcsán

n y i l a t k o z o m, hogy

nyertességem esetén az ajánlati felhívásban előírt összegű és típusú felelősségbiztosítással legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára, a szerződés teljes hatálya alatt rendelkezni fogok.
.
A fenti dokumentumokat a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre bocsátom.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

13. sz. melléklet

NYILATKOZAT AZ ENGEDÉLYEKRŐL

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) ________________________________
(székhely:__________________________________) ajánlattevő képviselője a(z) „Hulladékok elszállítása,
ártalmatlanítása- Kiskunhalas” tárgyban indított közbeszerzési eljárás kapcsán

n y i l a t k o z o m, hogy

nyertességem esetén én és az általam igénybe vett közreműködő rendelkezni fog a vonatkozó jogszabály
által előírt engedélyekkel, amennyiben engedély köteles tevékenységet látunk el a szerződés teljesítése
során.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

14. sz. melléklet

NYILATKOZAT HITELES/AJÁNLATTEVŐ ÁLTALI FORDÍTÁSRÓL3

Alulírott ................................., a(z) ...................................................... szervezet képviselőj e, mint a
„Hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása- Kiskunhalas” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán nyilatkozom,
hogy jelen ajánlatban az idegen nyelvű dokumentumokat és azok fordítását az alábbiak szerint nyújtom be:

eredeti dokumentum

magyar fordítás
hiteles/

ssz
nyelve

címe

oldalszám (tólig)

címe

oldalszám (tólig)

ajánlattevő
általi

Kijelentem, hogy a benyújtott fordítás tartalmilag mindenben megegyezik az eredeti szöveggel.

……..………., …..….. év …………..……. hó ….. nap

………….…………………………
cégszerű aláírás

3

Az ajánlatban az eredeti nyelvű dokumentum és a magyar fordítás másolati példányát is be kell nyújtani.

Jelen nyilatkozat benyújtása abban az esetben mellőzhető, ha az idegen nyelvű dokumentum és a magyar nyelvű dokumentum
egyértelműen megfeleltethető egymásnak (pl. a magyar nyelvű dokumentum tartalmazza az idegen nyelvű elnevezést is),
egyúttal ajánlattevő általi fordítás esetén a magyar nyelvű fordítás (pl. záradékként) tartalmazza a tartalmi
egyezőségrevonatkozó nyilatkozatát.

15. számú melléklet

ILLETÉKES ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL IGAZOLÁSA VAGY EGYÜTTES ADÓIGAZOLÁS, AMENNYIBEN A GAZDASÁGI
SZEREPLŐ A KÖZTARTOZÁSMENTES ADÓZÓI ADATBÁZISBAN NEM SZEREPEL

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet értelmében:
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói
adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi.
Ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az
adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást szükséges benyújtani
a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra. (8. § b) pont)
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a
letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását szükséges csatolni. A kizáró ok hiányát
magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az
ajánlatkérő is ellenőrzi.
Ha az ajánlattevő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az
adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást is be kell nyújtani;
amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a gazdasági
szereplő erről szóló nyilatkozatát szükséges benyújtania a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra. (10. §
(1) bekezdés b) pont)

16. számú melléklet

NYILATKOZAT KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ALPONTJA TEKINTETÉBEN
Az EKR-ben elektronikus űrlap formájában kérjük kitölteni

17. számú melléklet

NYILATKOZAT KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KC) ALPONTJA TEKINTETÉBEN
Az EKR-ben elektronikus űrlap formájában kérjük kitölteni

18.1. számú melléklet

NYILATKOZAT
a kizáró okok vonatkozásában4
KIZÁRÓLAG TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN
Alulírott …………………………………………………………………, mint
a(z) ……………….…………………..............................................................
(székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult
képviselője a(z) „
„Hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása- Kiskunhalas” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevője
büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,

hogy személyemmel, mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e)
pontjaiban foglalt kizáró okok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

4

A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg közjegyző
vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § c) és d) pontjára, azaz, ha a gazdasági
szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül
cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző
vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot szükséges csatolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja
tekintetében, valamint ha a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági,
illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot szükséges csatolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja tekintetében is.

18.2. számú melléklet
NYILATKOZAT A KBT. 62. § (2) BEKEZDÉS SZERINTI, VALAMINT ADOTT ESETBEN A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS
D) ÉS F) PONTJAI SZERINTI KIZÁRÓ OKOKRÓL A 321/2015. (X.30.) KORM. RENDELET 8. § A) PONTJA
ALAPJÁN MAGYARORSZÁGON LETELEPEDETT AJÁNLATTEVŐRE VONATKOZÓAN
a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján szükséges benyújtani,
a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyekre vonatkozóan valamennyi ajánlattevő esetén
benyújtandó,
a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontjára és a Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontjára vonatkozóan 10. számú
mellékletben leírt esetekben nyújtandó be

Alulírott …………………………………………………………………, mint
a(z) ……………….…………………..............................................................
(székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult
képviselője a(z) „
„Hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása- Kiskunhalas” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevője
büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
az általam képviselt szervezettel, mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1) bekezdés d)
pontjában foglalt kizáró okok.
az általam képviselt szervezettel, mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1) bekezdés f)
pontjában foglalt kizáró okok.
az általam képviselt szervezettel, mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében
foglalt kizáró okok.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § a) pontja alapján jelen nyilatkozat közjegyző vagy gazdasági, illetve
szakmai kamara által hitelesített példányát kell benyújtani!
A Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állásáról abban az esetben kell jelen
nyilatkozatot benyújtani, ha ajánlattevő a 10. számú mellékletet nem nyújtja be, vagy a 10. számú melléklet
tájékoztatása alapján a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a
cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állásáról abban az esetben kell jelen
nyilatkozatot benyújtani, ha a nem természetes személy ajánlattevő a 10. számú mellékletet nem nyújtja be,
egyúttal ajánlattevő ajánlatkérő ellenőrzése alapján nem minősül cégnek/ adatai a www.e-cegjegyzek.hu
adatbázisából nem ismerhetők meg, vagy a 10. számú melléklet tájékoztatása alapján a nem természetes
személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek.
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A Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró ok fenn nem állásáról jelen nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőre
vonatkozóan be kell nyújtani. Természetes személy ajánlattevő esetén a 18.1. számú és 18.2. számú
mellékletek szerinti nyilatkozatok közös nyilatkozatban is megtehetők.
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19. sz. melléklet

SZ.1. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYBEN MEGHATÁROZOTT ENGEDÉLYEK
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20. sz. melléklet

NYILATKOZAT
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé
számított 3 év referenciáiról

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………)
ajánlattevő / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet képviselője a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, mint ajánlatkérő a(z) „
„Hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása- Kiskunhalas” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevője
büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,
hogy

az eljárásban vonatkozásában, hogy az általam képviselt cég az alábbi – az Ajánlati felhívás III.1.3). pontjában
meghatározott – referenciákkal rendelkezik:

A referencia nyilatkozatban/referencia igazolásban az alábbi adatokat kell megadni:

Teljesítés kezdő
és befejező
időpontja
év, hónap, nap

Eredeti megrendelő és szerződést
kötő másik fél megnevezése*,
székhelye, képviselőjének neve és
elérhetősége

A szerződés tárgya és
mennyisége**

A teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek
megfelelően történt-e***
igen/nem
igen/nem
igen/nem

* Amennyiben az alvállalkozóként teljesített referencia esetén a szerződést kötő másik fél és az eredeti
megrendelő nem azonos, mindkét szervezetet, a képviselőjüket és azok adatait is meg kell jelölni jelen
nyilatkozatban vagy a referenciaigazolásban.
** A szerződés tárgyát olyan részletezettséggel szükséges megadni, hogy abból az alkalmassági
követelménynek történő megfelelés egyértelmű módon megállapítható legyen.
***A megfelelő aláhúzandó.
A táblázat sorai szabadon bővíthetőek.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
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(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
A referenciákat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint kell
igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve
nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással
b) ha a szerződést kötő másik fél az előző ponthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással
vagy az Ajánlattevő/az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával

Amennyiben az alkalmassági feltétel igazolása érdekében referenciaigazolás kerül benyújtásra, és az a fenti
táblázat szerinti valamennyi információt tartalmazza, jelen összefoglaló táblázat benyújtása mellőzhető.
Amennyiben az alkalmassági feltétel igazolása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)
pontja alapján történik, jelen nyilatkozat kizárólag az eredeti megrendelőre vonatkozó adatokkal egészítheti
ki a referenciaigazolást – amennyiben a szerződést kötő másik fél és az eredeti megrendelő nem azonos, és
ez az információ a referenciaigazolásban nem szerepel.
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21. számú melléklet
NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁGI KÖTELEMÉNY ALÁTÁMASZTÁSÁRA
BEMUTATNI KÍVÁNT SZAKEMBERRŐL
Az EKR-ben elektronikus űrlap formájában kérjük kitölteni
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22. sz. melléklet

M2. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉSHEZ BEMUTATOTT SZAKEMBEREK
VÉGZETTSÉGÉT/ KÉPZETTSÉGÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK
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23. számú melléklet
NYILATKOZAT
a szakember rendelkezésre állásáról
Alulírott _________________________, mint a(z) _________________________ ajánlattevő/az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet 5 által ajánlott _________________________ 6 szakember
kijelentem, hogy részt veszek a „Hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása- Kiskunhalas” tárgyú közbeszerzési
eljárásban.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a
szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban (feladatkörben), melyre vonatkozóan
az önéletrajzomat benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra vonatkozóan,
amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

_________________________
(sajátkezű aláírás)

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!
6

Kérjük, a nyilatkozatban az eljárást megindító felhívásban rögzített alkalmassági követelmény és/vagy az értékelési
részszempontok között meghatározott pozíciókat adják meg!
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5. KÖTET
MŰSZAKI LEÍRÁS
Keretmennyiség: 1.100.000 kg (ebből várhatóan veszélyes hulladék 520.000 kg)
Keretmennyiségtől + 30%-os pozitív mennyiségi eltérés lehetséges. Az opcionális mennyiség előre nem
meghatározható mértékben tartalmaz veszélyes és nem veszélyes hulladékokat.
Műszaki paraméterek:
–

A cselekménnyel érintett Kiskunhalas, Majsai út 5. számú – korábbi számozás szerint Kiskunhalas,
Majsai út 8. számú – ingatlan körbekerített, zárt területen fekszik, ahol jelenleg gazdasági
tevékenységet nem folytatnak. Az ingatlan udvarán nyitott és zárt tárolóban számos hordó (fém), IBC
tartályok és vödrök találhatóak, amelyek szilárd és folyékony veszélyes és nem veszélyes hulladékot
tartalmaznak.

–

Az érintett ingatlanon felhalmozott hulladék típusait jelen műszaki leírás tartalmazza kizárólag
tájékoztató jelleggel.

–

A veszélyes hulladékok nagyobb része nyílt, műszaki védelem nélküli területen található, a kialakult
állapot már több éve fennáll, így a környezeti kockázat, illetve veszélyhelyzet mértéke növekszik.

–

A hulladék jelentős része az időjárási körülményeknek kitetten, egyre romló állapotú göngyölegekben
van. A nyílt, részben salakkal borított területen lévő veszélyes hulladékok a csapadékvízzel
érintkezhetnek. A veszélyes hulladékok jelenlegi tárolásával nincs kizárva azok környezeti elembe
(talajba, illetve talajvízbe) kerülése, azaz a környezeti elemekben bekövetkező, mérhető, jelentős
kedvezőtlen változás lehetősége, tehát a környezet veszélyeztetése folyamatosan, jelenleg is fennáll.

–

Az ingatlan bekerített, azonban az őrzése nem biztosított.

Elvégzendő feladatok:
Az ingatlanon található veszélyes és nem veszélyes hulladék elszállítása, kezelésre történő átadása,
ártalmatlanítás, a jogszabályoknak megfelelő teljesítés igazolása, különösen:
–

az ismeretlen összetételű hulladékokat tartalmazó hordók mintázáshoz történő előkészítése, és
azok tartalmának egyenkénti laboratóriumi vizsgálata szükséges annak érdekében, hogy
besorolhatóak legyenek a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú
melléklete, továbbá az ADR szerinti biztonsági fokozatba,

–

a szállításhoz szükséges ADR minősített csomagolóeszközök biztosítása,

–

a rakodáshoz szükséges kézi és gépi munkaerő biztosítása,

–

elszállítandó hulladék mérlegelése hitelesített mérlegeken,

–

a hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő, ADR minősített csomagolóeszközbe történő
rakodása, amelynek keretében a sérült csomagolású veszélyes hulladékok új csomagolóeszközbe
történő átfejtése, átcsomagolása, raklapokra történő felrakodása és lepántolása. Az alkalmazott
gyűjtő-, csomagoló és takarítóeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A
sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni. A sérült és ezáltal az átcsomagolás során hulladékká
váló göngyöleget hulladékként kell kezelni,

–

címkék, bárcák biztosítása és azok csomagolóeszközökön történő elhelyezése,

–

szállítógépjárműre történő felrakodás,

–

az előírásoknak megfelelő szállítási dokumentumok kiállítása,

–

a hulladékok közúti, ADR szerinti szállítása,

–

a hulladékok jellemzőinek figyelembevételével az ártalmatlanítási műveletek meghatározása, a
szükséges előkezelési műveletek elvégzése és az azt követő ártalmatlanítás,

–

a kezelést, ártalmatlanítást igazoló dokumentumok átadása,
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–

a veszélyes hulladék kezeléséről a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII.11) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő
nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyújtani az illetékes hatósághoz.

–

Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott hulladéktól haladéktalanul mentesíteni,
megtisztítani.

Kiegészítő információk:
–

A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a veszélyes
hulladékok kezelésének feltételeit meghatározó, mindenkor hatályos jogszabály, jelenleg a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015 (VIII.7.) Korm.
rendelet előírásait be kell tartani.

–

A hulladékok szállítását oly módon kell végezni, amely megfelel a hatályos jogszabályoknak,
különösen nem veszélyezteti az embereket, az állatokat és a környezetet. A csomagolóeszközöket
megfelelően kell rögzíteni, hogy azok normál szállítási körülmények között ne rongálódhassanak meg.

–

Az ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt tart, bővebb információ a felhívásban szerepel.

–

ismeretlen összetételű hulladékokat tartalmazó hordók esetében ajánlattevő köteles azokat
bevizsgáltatni (ajánlat alapján adott díjon),
1. amennyiben a bevizsgált hulladék HAK számára Ajánlatkérő külön egységárat kért, úgy azon az
egységáron köteles azt elszállítani és ártalmatlanítani
2. amennyiben a bevizsgált hulladék HAK számára Ajánlatkérő nem kért külön egységárat úgy a
gyűjtő egységáron köteles azt elszállítani és ártalmatlanítani

Felhalmozott hulladékok típusai (HAK számok) tájékoztató jelleggel:
Hulladéktípus megnevezése
HAK szám

20 01 21*

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék

07 02 15

adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től
klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont

16 02 11*

berendezés
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus

20 01 35*

berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól

16 01 20

üveg

16 01 03

hulladékká vált gumiabroncsok

16 03 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék
elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16

20 01 33*

06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók
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veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett
15 01 10*

csomagolási hulladék
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a

15 02 02*

közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat

12 01 09*

halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és

08 01 11*

lakk-hulladék

09 01 01*

vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat

09 01 08

ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír

09 01 07

ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és

08 01 13*

lakk-iszap

08 01 12

festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től

A 08 főcsoportba tartozó
HAK

számú

melyek

hulladékok

külön

nem

bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és
nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és
felhasználásából származó hulladék

szerepelnek
11 01 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék

13 02 05*

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj
krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték,

04 01 08

csiszolási por)
nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok

16 05 04*

(ideértve a halonokat is)

07 06 01*

vizes mosófolyadék és anyalúg
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat,

08 04 15*

tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és

08 01 15*

lakk tartalmú vizes iszap
egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális

18 01 03*

követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

09 01 04*

rögzítő (fixír) oldat

09 01 05*

halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat
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06 01 05*

salétromsav és salétromossav

06 01 06*

egyéb sav
veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek,

16 05 06*

ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is

13 05 07*

olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz

Ajánlatkérő az alábbi ismeretekkel rendelkezik a teljesítés helyén található hulladékokkal kapcsolódóan. Az
alábbi információk csak tájékoztató jellegűek, az itt feltüntetett adatok nem kötik Ajánlatkérőt.
HAK

Megnevezés

Gyűjtők

Becsült mennyiség (kg)

A telephely fedetlen területrészén
Tótól jobbra
20 01 21*

fénycső

6 nagy HU 10774

800

07 02 15

adalékanyag

30 IBC

16 02 11*

hűtő

15 db

600

20 01 35*

elektronikai képcső

ömlesztve

100

20 01 35*

elektronikai vegyes

ömlesztve

200

16 01 20

szélvédő

1 db nagy

80

16 01 03

gumi

tgk. 1 db

30

16 03 03*

porhulladék

ömlesztve,
zsákban

500

20 01 33*

szárazelem

1 raklap

800

07 02 15

struktol

90 IBC

15 01 10*

akkus láda tető

2 db

nyomdai vsz.

5 hordó, 2 IBC

12 01 09*

emulzió

2 hordó

200

15 01 10*

festékes doboz

3*150 L tároló

100

45 000

135 000
20

Szín mellett kültéren
15 02 02*

3 300

Szín előtt

80

15 02 02*

festékes rongy

2 zsák

200

festék

11 raklap, 4 IBC

09 01 01*

előhívó

5 raklapon, 20
kanna

09 01 08*

röntgenfilm

zsákban

50

08 01 13*

festékiszap

16 hordó

3 200

15 02 02*

nyomdai hulladék

130 hordó

25 000

08 01 12

nyomdafesték

40 raklap

32 000

08 01 11*

festékpor

1 raklap

gyanta
festékmaradék

130 IBC, 108
hordó

1. raktár előtt
08 01 11*

14 800

2. raktár előtt

1 800

3. raktár előtt

800

4. raktár előtt balra

08-asok

161 600

4. raktár előtt sarokban

08-asok

festékiszap

30 raklap/20 L fém
kanna

11 01 13*

páclé

95 IBC

08 01 13*

festékiszap

20 raklap/20 L fém
kanna

16 000

15 02 02*

olajos vsz

100 m3 ömlesztve

15 000

13 02 05*

fáradt olaj

82 hordó

16 400

16 01 03

gumi

10 db

15 02 02*

olajos vsz.

196 m3

38 200

04 01 08

bőrhulladék

50 m3

15 000

16 01 03

gumi

20 m3

3 000

16 05 04*

gázpalack

vágott IBC

15 01 10*

szennyezett konténer

20 db kb. 4 m3

24 000
142 500

Tótól jobbra
250

Jobb hátul

81

500
10 600

Bal hátul
15 02 02*

vsz

19 db gitterbox

8 100

08 01 12

folyadék

370 hordó

74 000

08 01 12

folyadék

65 IBC

97 500

16 01 03

gumi

10 m3

1 500

20 01 21*

fénycső

2 m3

15 02 02*

vsz.

25 gitterbox

15 02 02*

vsz.

600 m3

Bal elöl

200
12 500
180 000

Fedett és műszaki védelemmel ellátott
gyűjtőhelyen
1. raktár

mosófolyadék

2-4 hordó/41
raklap

32 800

08 04 15*

gyanta

2-4 hordó/25
raklap

20 000

08 01 15*

oldószeres iszap

3 hordó/4 raklap

15 02 02*

vegyes szilárd

raklap, big-bag

08-asok

festék

39 IBC

15 01 10*

göngyöleg

2 IBC

400

15 02 02*

takarítási hulladék

ömlesztve

400

16 02 11*

hűtő

3 db

120

eü. hulladék

hűtőben,
szétszórva

300

20 01 33*

szárazelem

1 raklap

800

09 01 04*

fixír

3 raklap

1 200

09 01 05*

halványító

17 IBC, 6 hordó

15 01 10*

göngyöleg

1 aszódi konténer

400

06 01 05*

salétromsav

4*20L

100

06 01 06*

hangyasav

1*200L

200

07 06 01*

18 01 03*

2 400
600
58 500

2. raktár
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20 800

06 01 06*

egyéb sav

3*200L

600

16 05 06*

laborvegyszer

ládák, üvegek

1 500

08-asok

festékiszap

3-4 hordó/110
raklap

88 000

18 01 03*

eü. hulladék

2 raklap

08 01 11*

festék

50 raklap

40 000

11 01 13*

páclé

21 IBC

31 500

08 01 13*

festékiszap

2 hordó/20 raklap

8 000

13 05 07*

olajos víz

24 hordó

5 000

3. nagy raktár

300

4. raktár

83

