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1. Pályáztató neve, elérhetősége:  
 
Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
2600 Vác, Zrínyi utca 9. 
Telefon: 06-27/510-032 
E-mail: hulladekinfo@vacholding.hu 

 
2. Lebonyolító neve, elérhetősége: 

 
Váci Városfejlesztő Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 34. 
Telefon: 06-30/538-0047 
E-mail: ribai.klaudia@vacholding.hu 
 

3. A versenyeztetési eljárás fajtája: 
 
Hirdetmény és tárgyalás nélküli versenyeztetési eljárás a pályázati felhívás a pályázatra felkért 
pályázóknak történő közvetlen megküldéssel. Jelen eljárás a 2015. évi CXLIII. közbeszerzésről 
szóló törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozik, tekintettel arra, hogy az eljárás 
becsült értéke nem éri el a nemzeti értékhatárt. 
 
 
4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye és pénzügyi feltételei: 
 
Pályáztató a dokumentációt térítésmentesen, egyidejűleg, elektronikus úton bocsátja pályázók 
rendelkezésére. A felhívás közzétételre kerül a www.vac.hu és a www.vacholding.hu 
honlapokon. 
 
 
5. A beszerzés tárgya és részletes leírása: 

 
Tárgya: „Hulladékgyűjtő edényzet beszerzése és szállítása” 
 

 100 db szürke színű billenő fedeles 1100 literes, 
 100 db szürke színű 80 literes, 
 100 db szürke színű 120 literes. 

 
A hulladék edényzet jó állapotú, használt, egyesével átválogatott, sérülésmentes, kimosott, 
kerekes, szabványos, fedéllel ellátott műanyag edény. Megrendelő a megtekintés során fenntartja a 
jogot a nem megfelelő állapotú edényzetek visszautasítására. 
 
 
6. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a versenyeztetési 

eljárást lefolytatják: 
 
Szállítási szerződés. 
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7. A szerződés időtartama, teljesítés helye: 
 
Szerződés időtartama: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 3 hónap. 
 
Szállítási pont: Pályáztató telephelye, kivétel Vác 10 km-es vonzáskörzete, mely esetén Pályázó 
telephelyén kerül átvételre. 
 
 
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

A pályázat, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 

Pályáztató előleget nem biztosít. 

Pályáztató az igazolt szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése szerint egy 
számlát állít ki, melyet Pályáztató 30 napon belül fizet meg. 
A kifizetés banki átutalás útján történik. A kifizetést a pályáztató saját forrásból biztosítja. 
 
 
9. Annak meghatározása, hogy a pályázó tehet-e többváltozatú (alternatív) pályázatot, 

valamint a részpályázati lehetősége vagy annak kizárása: 

Pályáztató a többváltozatú (alternatív) pályázatit kizárja. Pályáztató a részekre történő pályázat 
lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során. 
 
 
10. A pályázótól kért számszerűsíthető adatok 

A pályázó töltse ki a pályázati lapot (1. sz. melléklet). 
 
 
11. Alkalmassági kritériumok, kizáró okok: 

Az eljárásban az lehet pályázó, alvállalkozó, aki(nek)  
1. A pályázat benyújtás időpontjában a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé köztartozással nem 

rendelkezik, illetve akinek nincs az ajánlattétel időpontjában adó, vagy bármilyen jellegű 
lejárt fizetési határidejű vagy nem kifizetett tartozása Vác Város Önkormányzatánál. 
(kizáró ok) 
 

2. A beszerzés tárgyából (hulladékgyűjtő edényzet beszerzése) származó árbevétele az 
elmúlt 36 hónapban összességében elérte a nettó 3 000 000 Ft-ot. (alkalmassági feltétel) 

 
A megkövetelt igazolási mód: 

1. Pályázónak pályázatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró 
okok hatálya alá (3. sz. melléklet). A nyilatkozat nem lehet korábbi keltezésű, mint a jelen 
pályázati felhívás megküldése. 

2. A pályázó a pályázatában nyilatkozik az elmúlt 36 hónapban végzett, a beszerzés tárgyával 
egyező tevékenységből származó referencia bemutatása (szerződés tárgya, a teljesítés 
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időtartama, a szerződő partner neve, annak elérhetősége, a szerződés nettó összege). (4. 
sz. melléklet) 

 
 
12. Pályázati határidő: 

2020. február 7. (péntek) 10:00 óra. 
A pályázatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből 
származó bárminemű késedelem a pályázó felelőssége. 

 
 
13. A pályázat benyújtásának címe: 

 Váci Városfejlesztő Kft. 2600 Vác, Köztársaság út 34. 
Beszerzési részleg   

 
 
14. A pályázat(ok) felbontásának helye, ideje és a pályázatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak: 

Váci Városfejlesztő Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 34. 

 2020. február 7. (péntek) 10:00 óra. 
 
 
15. Kiegészítő tájékoztatás: 

1. A versenyeztetési eljárással kapcsolatban felmerülő kérdéseket kizárólag írásban, legkésőbb a 
pályázati határidő lejártának napját megelőző 2. munkanapon 10.00 óráig 
ribai.klaudia@vacholding.hu  e-mail címre lehet benyújtani strukturált, sorszámozott 
formában. 

1. A kérdések ezt követő 1 munkanapon belül kerülnek megválaszolásra. A megválaszolt 
kérdések a kérdező felfedése nélkül kerülnek közzétételre minden meghívott pályázóhoz. 

2. A pályáztató a pályázat értelmezését és feltételeit tisztázó kérdéseket és az azokra adott 
válaszokat a kérdező személyének megjelölése nélkül valamennyi pályázó részére egyidejűleg 
megküldi. 

3. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az előző pontokban meghatározott módon és időpontig 
fogadja a pályáztató. Ettől eltérő módon vagy a határidő után benyújtott kérdéseket nem 
köteles a pályáztató megválaszolni. 

 

16. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

30 nap, a pályázatok bontásától számítva. 
 
 
17. Az eredmény közlésének módja: 
 
Az eljárást lezáró döntést követően kerül kiküldésre a pályázatok érvényességét, érvénytelenségét 
tartalmazó tájékoztató. Az eljárás ezen tájékoztató kiküldésével zárul. Ezt követően kerül 
megkötésre a nyertessel a szerződés. 
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18. Egyéb információk: 

1. Hiánypótlást Pályáztató biztosítja. Pályáztató által kiírt hiánypótlási felhívásban 
korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. Hiánypótlás 
során pályázó ajánlati árát nem módosíthatja. 

2. Formai előírások:  
  a pályázatot pályázóknak nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a 

dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
elkészítenie és benyújtania: 
a pályázatokat zárt csomagolásban, egy eredeti papír alapú példányban kell benyújtani (a 
pályázat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával 
az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni vagy az erre 
jogosultnak alá kell írni) továbbá benyújtandó 1 db az aláírt példányról készített 
szkennelt példány elektronikus eszközön (pl. CD). 

 a pályázatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak cégszerűen vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak; 

 a zárt csomagon „PÁLYÁZAT – Hulladékgyűjtő edényzet beszerzése, szállítása”, 
valamint: „Csak a versenyeztetési eljárás során, a pályázati határidő lejártakor bontható 
fel!” megjelölést kérjük feltüntetni!  

 A pályázatokat a felhívás 12. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton 
kell benyújtani a pályázati határidő lejártáig. (Személyes leadás esetén kérjük, hogy 
pályázataikat lehetőség szerint 8-16 óra között adják le, a pályázati határidő lejártának 
napján 8.00-10.00 óráig!) A postán feladott pályázatokat a pályáztató csak akkor tekinti 
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a pályázati határidő lejártát 
megelőzően sor kerül. A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények 
elvesztéséből eredő kockázat a pályázót terheli. 

3. A pályázatnak pályázati lapot kell tartalmaznia. (1.sz. melléklet) 
4. A pályázat eredményét Váci Városfejlesztő Kft. Beszerzési Bizottsága állapítja meg. A Ptk. 

6:74. § (2) bekezdése alapján a Pályáztató kiköti, hogy Pályáztató nem köteles a 
legkedvezőbb pályázatot benyújtó Pályázóval szerződést kötni.  

5. A Ptk. 6:75. § (1) alapján Pályázó a pályázati határidő lejártáig visszavonhatja pályázatát. 
Pályáztató fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást bármikor, indoklás nélkül 
eredménytelennek nyilváníthatja. 

6. Amennyiben pályáztató a felhívást módosítja, úgy arról írásban tájékoztatja pályázókat. 
7. Szerződéskötés tervezett ideje: a pályázatok bontásától számított 20 napon belül. 
8. Az eljárás során felmerülő, pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a 

Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadók, így különösen a Ptk. 6:74.§-6:76.§ 
előírásai. 
 

19. Pályázati felhívás közzétételének napja: 

2020. január 23.
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AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 
 

1. sz. melléklet 
 

Pályázati lap –  

Hulladékgyűjtő edényzet beszerzése, szállítása 

 

      Pályázó neve: ……………………………………………………………… 

                     székhelye: ……………………………………………………….. 

                     levelezési címe:………………………………………………….. 

 adószáma: ……………………………………………………….. 

 cégjegyzék száma:……………………………………………….. 

                     kapcsolattartó neve: …………………………………………….. 

                     telefonszáma:…………………………………………………….  

                     e-mail címe: ……………………….…………………………….                                                              

 

Összesen ajánlati ár nettó Ft  …………………….. 

100 db szürke színű billenő fedeles 1100 literes, 
100 db szürke színű 80 literes, 
100 db szürke színű 120 literes hulladékgyűjtő edényzet beszerzésére és szállítására. 
 
 
 

 

…………………., 2020. ………………….. 

 

…………………………………. 
(cégjegyzésre jogosult)

1 



 
 

2 

 

2. számú melléklet 

 

Nyilatkozat az önkormányzati tartozásmentességről 

(minta) 

 

 

A …………, mint ………………… (Kft. Rt. Bt.) képviselője ezúton nyilatkozom, hogy a jelen 

nyilatkozat megadásakor, továbbá – amennyiben a „Hulladékgyűjtő edényzet beszerzése és 

szállítása” pályázatban nyertes lesz – a szerződése megkötésekor nincs és nem lesz Vác Város 

Önkormányzatánál adó vagy bármilyen jellegű lejárt fizetési határidejű vagy nem kifizetett 

tartozása. 

 

 

……….., 2020. ……. ………. 

  

 
 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult)  



 
 

3 

 

 
3. számú melléklet 

 

 

Nyilatkozat a referenciáról 

(minta) 

 

 

A ………….. …………….. (Kft, Rt, Bt) az alábbi beszerzés tárgyának megfelelő feladatokat 
végezte: 

 

 
 

……….. 2020. ……. ………. 

  

 
 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult) 
 

Szerződés tárgya Teljesítés 
időtartama 

Teljesítés összege Megrendelő 
neve, címe 

Kapcsolattartó 
elérhetősége 
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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 
TERVEZET 

 
Amely létrejött egyrészről  

Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  
székhely:  
adószám:  
cégjegyzékszám:  
bankszámlaszám:  
képviseli: Pintér Zoltán ügyvezető igazgató 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),  

 
másrészről  

…………………………………………………………………………….. 
székhely:  
adószám:   
cégjegyzékszám:  
bankszámlaszám:  
képviseli:   
mint szállító (a továbbiakban: Szállító)  
 
 

(továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 
 

Előzmények 
 
Megrendelő versenyeztetési eljárást indított 2020. január 23-án „Hulladékgyűjtő edényzet 
beszerzése és szállítása” elnevezéssel. Az eljárás nyertese Szállító lett, akivel Megrendelő az alábbi 
szerződést köti. 
 
1. A szerződés tárgya 

 100 db szürke színű billenő fedeles 1100 literes 
 100 db szürke színű 80 literes 
 100 db szürke színű 120 literes 

hulladékgyűjtő edényzet beszerzése és szállítása.  
 
2. A szerződés időtartama:  

Jelen szerződés a mindkét fél által történő aláírását követően lép hatályba. A szállítás határideje az 
a szerződés aláírásától számított 3 hónap.  
 
A szerződés megszűnik: 

- az egyik félnek a másikhoz intézett felmondólevelével, annak kézhezvétele után a 90. napon 
(rendes felmondás), 

- a szerződés súlyos megszegése esetén azonnal. 
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Szállítási pont: Vállalkozó telephelye, kivétel Vác 10 km-es vonzáskörzete, mely esetén Szállító 
telephelyén kerül átvételre. 
 
3. Az áru számlázása, fizetési feltételek: 

A Szállító és a Megrendelő az áru átadásakor szemlét végez, mely során Megrendelő fenntartja a 
jogot a nem megfelelő állapotú edényzetek visszautasítására. Szállító a Megrendelő képviselőjének 
átadja a leszállított áruról szóló szállítólevelet. A Megrendelő képviselője a szállítólevél szerinti 
mennyiséget, minőséget az aláírásával és bélyegzőjével ismeri el. A Szállító jogosult az elismert 
mennyiség leszámlázására, melyet Megrendelő 30 napon belül átutalással megfizet. 

A leszállított termékekhez tartozó minden okmányt, tanúsítványt, bizonylatot magyar nyelven kell 
biztosítani. 

4. Jótállás: 

A Szállítónak felróható okból eredő, bizonyíthatóan kifogásolható minőségű teljesítés esetén a 
Szállító haladéktalanul és térítésmentesen köteles a hibát javítani. 

Szállító a leszállított termékekre az átvételtől számított 6 hónap jótállást biztosít. 
  
5. Kötbér: 

Késedelmes teljesítésnek minősül az, ha a rögzített szállítási napon nem történik meg az átadás-
átvétel, és mindezért a Szállító a felelős. A szállítás késedelme esetén Szállító az adott szállítás 
nettó értékének 1%-át/nap kitevő késedelmi kötbért fizet. 

A szállítás meghiúsulásának minősül az, ha a rögzített szállítási naptól számított 10. 
munkanapon nem történik meg az átadás-átvétel, és mindezért a Szállító a felelős.   

A szállítás meghiúsulása esetén a Szállító az adott szállítás nettó értékének 30 %-át kitevő 
meghiúsulási kötbért fizet. 

6. Kapcsolattartás: 

Szállító képviseletében szállítást végző vagy koordináló személynek mobil telefonnal kell 
rendelkeznie, és a várható esetleges késedelem esetén a Megrendelőt haladéktalanul értesítenie 
kell, megjelölve a késedelem okát és a teljesítés várható időpontját is. A kapcsolattartó személy 
nevét és telefonszámát a Szállító a szerződés aláírásakor a Megrendelő részére átadja, és az 
esetleges változtatást haladéktalanul írásban bejelenti. 

Jelen szerződés teljesítése során Felek részéről nyilatkozattételre jogosult személyek megnevezése: 

 Megrendelő részéről: 
  Név, beosztás: Pintér Zoltán ügyvezető 

Cím: 2600 Vác, Zrínyi utca 9. 
Telefon: 30/44-88-100 
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 Szállító részéről: 
  Név, beosztás: 

Cím: 
Telefon:  

Felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást 
haladéktalanul, írásban értesíteni. Írásos értesítésnek minősül a levél, a telefax és az e-mail. 

Megrendelőnek és Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 
tárgyalásokkal, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a 
szerződéssel kapcsolatban merül fel. 

7. Egyebek: 
 

Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a 
jogviták eldöntésére – hatáskörtől függően – kikötik a Váci Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 

Jelen szerződés 4 megegyező, eredeti példányban készült el, melyből Megrendelő és Szállító 2-2 
eredeti példányt átvett. 

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után, 
helybenhagyólag aláírják. 
 
Kelt: Vác, 2020. 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 
 Megrendelő 
 Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
 Pintér Zoltán ügyvezető igazgató 

 ……………………………………………. 
 Szállító 
  
  

 
 


