II.
SEGÉDLETEK
Felhívjuk az ajánlattevők (pályázók) figyelmét, hogy az egyes ajánlattevők (pályázók)
nyilatkozataikat a jelen dokumentációban megadott iratminták tartalma szerint kötelesek
megtenni!
Ajánlattevők kötelesek a cégjegyzékre jogosult képviselőik aláírási címpéldányának
benyújtására egyszerű másolati példányban, továbbá hatályos cégkivonatuk benyújtására
egyszerű másolati példányban.
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1. számú iratminta
BORÍTÓLAP

Az eljárás tárgya:

TSZC Bánki Donát – Péch Antal
Szakgimnáziuma (2800 Tatabánya, Réti út 15.) tűz- és irányfény jelző rendszerének
javítására

Az ajánlatot adó cég pontos neve:
Címe:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
A cég cégjegyzék száma:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
A számlát vezető bank neve és számla száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó személy
neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó személy
telefonszáma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó személy email címe:
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2. számú iratminta
FELOLVASÓLAP
TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma (2800 Tatabánya, Réti út 1-5.) tűz- és
irányfény jelző rendszerének javítására

Ajánlattevő megnevezése: ……………………………………………………………………..
Ajánlattevő székhelye: ………………………………………………………………………...
Pályázati ár (vállalási ár, nettó Ft/hó): ………………………………………………….….. Ft
Általános forgalmi adó összege (2017. évi szabályozást alapul véve): …………………..... Ft
Bruttó vállalási ár: ………………………………………………………………...………... Ft

Vállalt garancia/jótállás: ……………………………...nap

A felolvasólapon szereplő vállalási ár teljes körű ár, amely tartalmaz – minden, a felek között
megkötött vállalkozói díj teljesítésével kapcsolatos, valamennyi költséget.

Hely, Dátum:
……………………………………………
Az ajánlattevő (pályázó) cégszerű aláírása
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3. számú iratminta
Közös ajánlattevők nyilatkozata
/amennyiben közösen tesznek ajánlatot/
TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma (2800 Tatabánya, Réti út 1-5.) tűz- és
irányfény jelző rendszerének javítására

Alulírott
……………………………………………………………..,
mint
a(z)
……………………
……………
(székhely:
………………………………………………………………………………….)
közös
ajánlattevő
cégjegyzésre
jogosult
képviselője
és
alulírott
…………………………………………………………….., mint a(z) ……………………
……………
(székhely:
………………………………………………………………………………….)
közös
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – a jelen nyilatkozatunk kiállításával - kijelentjük,
hogy a fent megnevezett pályázati eljárásban közösen teszünk ajánlatot.
Egyúttal kijelentjük, hogy a tárgybani pályázat kidolgozása és megtétele során, a pályázattal)
(ajánlattal összefüggő feladat(ok) megvalósítása érdekében – mint közös ajánlattevők –
veszünk részt.

Hely, Dátum
……………………………….

……………………………….

közös ajánlattevő cégszerű aláírása
aláírása

közös

ajánlattevő

cégszerű
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4. számú iratminta
Közös ajánlattevők felelősségvállalási nyilatkozata
/amennyiben közösen tesznek ajánlatot/
TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma (2800 Tatabánya, Réti út 1-5.) tűz- és
irányfény jelző rendszerének javítására

Alulírott
……………………………………………………………..,
mint
a(z)
……………………
……………
(székhely:
………………………………………………………………………………….)
közös
ajánlattevő
cégjegyzésre
jogosult
képviselője
és
alulírott
…………………………………………………………….., mint a(z) ……………………
……………
(székhely:
………………………………………………………………………………….)
közös
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője - jelen nyilatkozatunk kiállításával - kijelentjük,
hogy a fent megnevezett pályázati eljárásban közösen teszünk ajánlatot, az ajánlat során a
feladat megvalósítása érdekében – mint közös ajánlattevők – veszünk részt.
Ezúton nyilatkozunk, hogy a TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma (2800
Tatabánya, Réti út 1-5.) tűz- és irányfény jelző rendszerének javítására tárgyú beszerzési
eljárásban benyújtott ajánlatunkban foglalt tevékenységekkel kapcsolatban, korlátlan és
egyetemleges felelősséget vállalunk.
Jelen nyilatkozatunkkal igazoljuk, hogy a pályázati felhívásban közzétett és a dokumentációban
leírt feltételeket teljes egészében elfogadjuk és azt, hogy a dokumentációban ismertetetteket
minden tekintetben kielégítőnek tartjuk, - az egyértelmű ajánlat megtétele vonatkozásában.
A projekt operatív lebonyolítása érdekében mindkét cégnél egy-egy megbízottat jelöltünk ki,
az alábbiak szerint:
- Megbízott személy 1. közös ajánlattevő részéről:
- Megbízott személy 2. közös ajánlattevő részéről:
A közös ajánlattevők a projekt megvalósításában, az alábbiak szerint vesznek részt:
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1. Közös ajánlattevő feladatai:
2. Közös ajánlattevő feladatai:
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben
történő eljárásra, nyilatkozattételre, kötelezettségvállalásra, ideértve a szerződés megkötését és
a
szerződés
teljesítése
során
szükséges
képviseletet
is,
a
………………………………………………. teljes joggal jogosult.
Hely, Dátum
……………………………….

……………………………….

közös ajánlattevő cégszerű aláírása
aláírása

közös

ajánlattevő

cégszerű
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5. számú iratminta
Ajánlattevői nyilatkozat
TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma (2800 Tatabánya, Réti út 1-5.) tűz- és
irányfény jelző rendszerének javítására tárgyú pályázathoz
Alulírott
……………………………………………………………..,
mint
a(z)
……………………
……………
(székhely:
………………………………………………………………………………….)
ajánlattevő
(pályázó) cégjegyzésre jogosult képviselője, a TSZC Bánki Donát – Péch Antal
Szakgimnáziuma (2800 Tatabánya, Réti út 1-5.) tűz- és irányfény jelző rendszerének javítására
tárgyú pályázati eljárás során, a pályázati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi
formai és tartalmi követelmény, műszaki leírás átvétele és gondos áttekintése után kijelentem,
hogy a pályázati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. A pályázati dokumentációban
ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tarjuk az egyértelmű ajánlat megtétele
vonatkozásában. A jelen ajánlat elkészítésével ajánlatot teszünk a pályázati felhívásban és a
dokumentációban meghatározottak szerint a szerződéses és egyéb szakmai feltételeknek
megfelelő módon történő teljesítésére, - az ajánlat részét képező összesített költségeket
tartalmazó ajánlat alapján, és a Felolvasólapon szereplő ajánlattételi áron.
Nyilatkozzuk továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint Társaságunk mikro-, kis-, középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a törvény
hatálya alá*. ( * A megfelelőt kérjük aláhúzni! )
A 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 2-3. §-ai értelmében:
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250
főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg,
vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
3. § (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes
foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege
legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
3. § (3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a)
összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg
3. § (4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat
közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – különkülön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
7

3. § (5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1.
pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében./”

Hely, Dátum

cégszerű aláírás
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6. számú iratminta
Ajánlattevői nyilatkozat
TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma (2800 Tatabánya, Réti út 1-5.) tűz- és
irányfény jelző rendszerének javítására tárgyú pályázathoz

Alulírott________________________ mint a(z _____________________________________
cégjegyzésre jogosult képviselője
nyilatkozom
hogy a TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma (2800 Tatabánya, Réti út 1-5.) tűzés irányfény jelző rendszerének javítására tárgyú beszerzési eljárás alapján megkötendő
szerződés teljesítéséhez Társaságunk, illetve általunk a munkák megvalósításába bevonni
kívánt alvállalkozók – résztvevő szervezetek, személyek, – valamint azok vezetői,
munkavállalói és hozzátartozóik semmilyen minőségben sem vettek részt az eljárás
előkészítésében, beleértve a műszaki előírások, a pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó
dokumentáció kidolgozását. Cégünkkel, valamint szemben a jelen eljárás során az
összeférhetetlenség egyetlen esete sem áll fenn.

Hely, Dátum

cégszerű aláírás
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7. számú iratminta
Ajánlattevői nyilatkozat
TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma (2800 Tatabánya, Réti út 1-5.) tűz- és
irányfény jelző rendszerének javítására tárgyú pályázathoz

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. b) pontjában
meghatározott átlátható szervezet részére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez:
1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány
alapján:
Szervezet neve:

Székhelye:

Adóilletősége (ha az nem
Magyarország):

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Statisztikai számjel

Cégjegyzésre jogosult
képviselő(k) neve:
Cégjegyzés módja:

ÖNÁLLÓ

EGYÜTTES
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2.) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult
képviselője (képviselői) nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett
gazdálkodó szervezet megfelel a következő feltételeknek, ennek alapján a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3. § (1) bekezdés 1.b) pontja szerinti átlátható
szervezetnek minősül:
Olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges
tulajdonosa megismerhető;
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,
c.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
d.) a 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), c) pontszerinti feltételek
fennállnak.
3.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen
nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem
(vesszük), hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3 § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
4.) Tudomásul veszem, hogy a Tatabányai Szakképzési Centrum szerződéses partnere nem
fogadhat, és nem ajánlhat fel, nem adhat (illetve erre vonatkozóan nem állapodhat meg)
bármely, a Tatabányai Szakképzési Centrum megbízásából eljáró tisztviselőnek,
munkavállalónak, képviselőnek, illetve bármely, a Tatabányai Szakképzési Centrum
megbízásából eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli
juttatást. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az érintett személy a Tatabányai
Szakképzési Centrummal kötendő megállapodással kapcsolatosan tárgyalások folytatására,
szerződéskötésre illetve teljesítésre hivatalosan nincs felhatalmazva, arra nem jogosult.
5.) Jelen nyilatkozatot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6)
bekezdésében foglalt feltétel teljesítése érdekében teszem.
Hely, Dátum
cégszerű aláírás
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8. számú iratminta
Ajánlattevői nyilatkozat
TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma (2800 Tatabánya, Réti út 1-5.) tűz- és
irányfény jelző rendszerének javítására tárgyú pályázathoz

Alulírott________________________ mint a(z _____________________________________
cégjegyzésre jogosult képviselője
n y i l a t k o z o m, hogy

-

cégünk nem áll végelszámolás, ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt;
tevékenységünk hatályos, nincs felfüggesztve;

-

gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységünkkel kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt nem követtünk el,

-

egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettség – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján –nem terhel minket;

-

munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal
sújtott jogszabálysértést nem követtünk el;

-

a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is – vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve
pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt nem
követtünk el;

-

a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal rendelkezünk;

-

székhely szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt
adófizetési kötelezettség nem terhel minket;

-

A 2011. évi CXCVI. tv. alapján átlátható szervezetnek minősülünk.

Hely, Dátum
cégszerű aláírás
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9. számú iratminta
Ajánlattevői nyilatkozat
TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma (2800 Tatabánya, Réti út 1-5.) tűz- és
irányfény jelző rendszerének javítására tárgyú pályázathoz

Alulírott________________________ mint a(z _____________________________________
cégjegyzésre jogosult képviselője
n y i l a t k o z o m, hogy
a) Az ajánlattevő megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a) pontjában meghatározott feltételeknek, valamint az
Ávr. 82. §-ában foglalt, a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

b) Az ajánlattevő vonatkozásában a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye
munkavállaló(k) foglalkoztatásának hiányában nem értelmezhető.

c) Az ajánlattevőnél, mint munkáltatónál szakszervezet, üzemi tanács, európai üzemi
tanács, illetve különleges tárgyaló testület nem működik, illetőleg ezek működésének
hiánya nem az ajánlattevő munkáltatónak a munkavállalók szervezkedési jogának
megsértését eredményező, jogerős bírósági vagy hatósági határozattal megállapított
jogsértő eljárása idézte elő.
(Kérjük, hogy az ajánlat aláírója az a), b), c) pont közül az ajánlattevőre vonatkozó pont
aláhúzásával nyilatkozzon!)

Hely, Dátum
cégszerű aláírás
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10. számú iratminta
Ajánlattevői nyilatkozat
TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma (2800 Tatabánya, Réti út 1-5.) tűz- és
irányfény jelző rendszerének javítására tárgyú pályázathoz

Alulírott________________________ mint a(z _____________________________________
cégjegyzésre jogosult képviselője
nyilatkozom

hogy Társaságunk TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma (2800 Tatabánya, Réti út
1-5.) tűz- és irányfény jelző rendszerének javítására tárgyú pályázati eljárásban szereplő
szerződés-tervezetet elfogadjuk és nyertességünk esetén – szerződésszerűen, maradéktalanul
teljesítjük.
Hely, Dátum

cégszerű aláírás
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11. számú iratminta
Ajánlattevői nyilatkozat
TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma (2800 Tatabánya, Réti út 1-5.) tűz- és
irányfény jelző rendszerének javítására tárgyú pályázathoz

Alulírott________________________ mint a(z _____________________________________
cégjegyzésre jogosult képviselője
nyilatkozom

hogy Társaságunk a TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma (2800 Tatabánya, Réti
út 1-5.) tűz- és irányfény jelző rendszerének javítására tárgyú pályázatunkat a Pályázati
Felhívásban

és

a

Pályázati

Dokumentációban

meghatározott

tartalmi

és

formai

követelményeknek megfelelően állítottuk össze.
Kijelentjük, hogy a Pályázati Felhívás feltételeit elfogadjuk.
Kijelentjük, hogy ajánlatunkat a Pályázati Felhívásban meghatározott 60 napig fenntartjuk.
Kijelentjük, hogy a pályázat tárgyát képező feladat nagyságrendjének teljes tudatában vagyunk,
a szolgáltatást a tárgyi pályázatban kiírt teljes hálózatra vonatkozólag folyamatosan, a
szerződésben elvárt és meghatározott minőségben és színvonalon biztosítani tudjuk.

Hely, Dátum

cégszerű aláírás
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12. számú iratminta
Ajánlattevői nyilatkozat
TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma (2800 Tatabánya, Réti út 1-5.) tűz- és
irányfény jelző rendszerének javítására tárgyú pályázathoz

Alulírott________________________ mint a(z _____________________________________
cégjegyzésre jogosult képviselője
nyilatkozom
hogy Társaságunk a TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma (2800 Tatabánya, Réti
út 1-5.) tűz- és irányfény jelző rendszerének javítására tárgyú pályázatunk vonatkozásában a
Pályázati

Felhívásban

meghatározott

meghiúsulási

és

késedelmi

kötbér

fizetési

kötelezettségünknek, azok esetleges felmerülése esetén eleget teszünk.

Hely, Dátum
cégszerű aláírás
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13. számú iratminta
Ajánlattevői nyilatkozat
TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma (2800 Tatabánya, Réti út 1-5.) tűz- és
irányfény jelző rendszerének javítására tárgyú pályázathoz

Alulírott________________________ mint a(z _____________________________________
cégjegyzésre jogosult képviselője
n y i l a t k o z o m, hogy
a Tatabányai Szakképzési Centrum munkatársairól időbeli korlátozás nélkül a részemre átadott
bármilyen dokumentációból, tárgyalás során és bármilyen más módon tudomásomra jutott
bármilyen adatot, információt megőrzöm.
Üzleti titoknak minősül különösen a Tatabányai Szakképzési Centrum tulajdonát képező,
birtokomba került minden, jogi oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom
alá nem eső (pl.: a Tatabányai Szakképzési Centrum üzletmenetét, gazdálkodását érintő
elképzelések) szellemi alkotás, ötletek, valamint a Tatabányai Szakképzési Centrum
üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, az általam nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül
tudomásomra jutott információk, gazdálkodásra vonatkozó adatok, illetve minden olyan adat
és információ, amit a Cégek üzleti titoknak minősítenek, vagy jogosan annak tekint/hetnek.
Az üzleti titkot képező információkat nem vagyok jogosult harmadik személy tudomására
hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, a Tatabányai Szakképzési Centrum
érdekei ellen felhasználni.
Tartózkodom minden olyan magatartástól, amely a Tatabányai Szakképzési Centrum gazdasági
érdekeit veszélyeztetné. A Tatabányai Szakképzési Centrum által kötött bármilyen belső
megállapodás tartalmát és bármilyen úton történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés,
telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelem. A fenti kötelezettségem
megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint büntetőjogi és teljes anyagi felelősséggel
tartozom.
Hely, Dátum
cégszerű aláírás
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14. számú iratminta
Ajánlattevői nyilatkozat
TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma (2800 Tatabánya, Réti út 1-5.) tűz- és
irányfény jelző rendszerének javítására tárgyú pályázathoz
/MŰSZAKI ALKALMASSÁG/

Alulírott________________________ mint a(z _____________________________________
cégjegyzésre jogosult képviselője
n y i l a t k o z o m, hogy
az alábbi referencialistában szereplő adatok a valóságnak megfelelnek:

A szerződés
tárgya és ennek
körében végzett
tevékenységek
felsorolása

Ellenszolgáltatás nettó
összege

Teljesítés
ideje

Teljesítés
helye

A szerződést kötő
másik fél és
kapcsolattartójának
megnevezése,
címe, telefonszáma

Ajánlattevő
részvételi aránya és
saját teljesítésének
ellenértéke

Hely, Dátum

cégszerű aláírás
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15. számú iratminta
Ajánlattevői nyilatkozat
TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma (2800 Tatabánya, Réti út 1-5.) tűz- és
irányfény jelző rendszerének javítására tárgyú pályázathoz
/PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG/

Alulírott________________________ mint a(z _____________________________________
cégjegyzésre jogosult képviselője
n y i l a t k o z o m, hogy
az ajánlattételi határidőt megelőző 3 üzleti évben - általános forgalmi adó nélkül számított –
teljes árbevételünk az alábbi összeg volt* :

Üzleti év

Teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel
/HUF/

2014. év
2015. év
2016. év
Hely, Dátum

cégszerű aláírás

* Kérjük csatolni a Cég hatályos cégkivonatát, és az üzleti beszámolójának ide vonatkozó
kivonatát.
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III. Műszaki dokumentáció

A TATABÁNYAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BÁNKI DONÁT – PÉCH ANTAL
SZAKGIMNÁZIUMA ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MŰSZAKI PARAMÉTEREK A
KÍSÉRŐLEVÉL ALAPJÁN

Sorszám

1.

Eszköz megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyiség

db
db
db
db
db
Ft
Ft

4
1
11
1
2

db
db
Ft

8
1

A tűzjelző rendszer típusa:
Notifier AM 2000
A beszerzés tárgya és mennyisége:
22051E-07 füstérzékelő
52051RE/REI hőérzékelő
11 db MCP5A kézi jelzésadó
1 db M221E vezérlőmodul
2 db 12V7Ah akkumulátor
Munkadíj
Kiszállási költség
Az irányfény jelző rendszer:

2.
A beszerzés tárgya és mennyisége:
8 db TLBVLED30 vészvilágító lámpa
Irány fény ellenőrzési napló
Munkadíj
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IV. Szerződés-tervezet

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a:

Tatabányai Szakképzési Centrum
székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
képviseli: Berczellyné Nagy Marianna főigazgató

érintett köznevelési intézmény megnevezése: TSZC Bánki Donát – Péch Antal
Szakgimnáziuma
MÁK nyilvántartási szám: 203064
adóigazgatási azonosító száma: 15832214-2-11

előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10036004-00335539-00000000,
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a:

cégnév:

székhelye:
képviseli:
cégjegyzékszáma:
adóigazgatási azonosító száma:
pénzforgalmi jelzőszáma:
mint Szállító (továbbiakban: Szállító) között az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

1./

Szerződő felek egymással szállítási szerződést kötnek, melynek tárgya a Szállító által forgalmazott
alábbi termékek szállítása a Megrendelő részére.
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Sorszám

Eszköz megnevezése

1.

(Itt kérjük pontos termékmegnevezéssel és műszaki
paraméterekkel kitölteni!)

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Nettó
egységár

ÁFA

Bruttó
egység
ár

2.

Nettó összes:
ÁFA:
Bruttó összes:

2./

A termék minőségi jellemzői, a Szállító terméklistáján szereplő, az e terméktípust jellemző
tulajdonságokkal megegyeznek. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy olyan terméket bocsájt a
Megrendelő rendelkezésére, amely a vonatkozó hazai és EU jogszabályok előírásainak és a
környezetvédelmi előírásoknak. Ettől való eltérés a törvényes kereteken belül a szerződő felek
közös megegyezésével történik.

3./

A 1./ pontban megjelölt termékek szállítása, a felek megállapodása alapján történik. Felek rögzítik,
hogy a teljesítési (szállítási) határidő a mai naptól számított …….. munkanap.

4./

A felek rögzítik, hogy a Szállító által vállalt garancia, a nyertes pályázat alapján az
üzembehelyezéstől/átadástól számított …………. nap.

5./

Felek rögzítik, hogy a termék átadás a Megrendelő telephelyén történik:

TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma
2800 Tatabánya, Réti út 1-5

A megrendelés a termék átadás-átvételével minősül teljesítettnek, melyet mindkét fél megbízottja a
Szállító által kibocsájtott számla aláírásával igazol.
A Megrendelő felelős a telephelyen való kirakodásért, a kirakodáshoz szükséges megfelelő
körülmények biztosításáért, valamint a Szállítónak kell biztosítani a megfelelő szállítási eszközt olyan
állapotban, hogy lehetővé tegye a Megrendelő kirakodási kötelezettségeinek teljesítését.
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Bruttó
összes

6./

7./

A Szállító a megrendelés tárgyát képező terméket a termék védelmére alkalmas csomagolásban
bocsátja a Megrendelő rendelkezésére. A termékek minőségének megóvása érdekében a termékek
kezelése, tárolása, állag megőrzése és kiszállítása meg kell, hogy feleljen a hatályos előírásokat.

A Felek rögzítik, hogy Szállító a megrendelt termékek maradéktalan és határidőben való
teljesítésének esetére ………………….… ,- Ft + ÁFA összegű díjra jogosult a
„TSZC Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma (2800 Tatabánya, Réti út 1-5.) tűz- és irányfény
jelző rendszerének javítására”
tárgyú pályázati eljárás alapján.
Szállító az árajánlatában feltüntetett díjon kívül semmilyen jogalapon nem jogosult további
igényeket támasztani a Megrendelővel szemben.

8./

Szállító a szállításról/teljesítésről számlát állít ki, melyet Megrendelő a kiállítástól számított harminc
napon belül köteles teljesíteni átutalás útján Szállító
……………………………………………………számú bankszámlájára. Amennyiben a
Megrendelő az átutalással késedelembe esik, úgy a teljesítés ellenértéke a késedelembe esés napjától
a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamattal növekszik.

9./

Amennyiben a termékek átvétele során a termék mennyiségében, minőségében eltérés mutatkozik,
arról a Megrendelő jegyzőkönyvet készít, melyet a Szállító és a Megrendelő képviselője aláírásával és
pecsétjével hitelesít. A jegyzőkönyvet Megrendelő köteles a Szállítóhoz eljuttatni.
Az átvételkor fel nem ismerhető mennyiségi és minőségi hibákat Megrendelő a tényeket bizonyító
okmányokkal együtt a hiba felfedezését követően a szállítónál írásban köteles bejelenteni.

10./ A felek bármelyike jogosult a jelen szerződést írásban a másik félhez címezett, 30 napos felmondási
idővel felmondani, Megrendelő azonban köteles a felmondás előtt már leadott megrendelés alapján
leszállított terméket átvenni és vételárat megfizetni.

A felek bármelyike jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyosan
szerződésszegő magatartása esetén, így különösen:
- ha a Megrendelő fizetési kötelezettségének a Szállító írásbeli felszólítása ellenére 8 nap alatt nem
tesz eleget,
- ha a Megrendelő az termék átvételét indok nélkül megtagadja,
- ha a Szállító a Megrendelő által jogszerűen kifogásolt mennyiségi vagy minőségi hibás termékkel
kapcsolatos kicserélési, illetve szállítási kötelezettségének a Megrendelő faxon vagy e-mailben közölt
írásbeli felszólítása ellenére azonnal nem tesz eleget,
- ha a Szállító a szállítással késedelembe esik és a Megrendelő faxon vagy e-mailben közölt írásbeli
felszólítása ellenére szállítási kötelezettségének azonnal nem tesz eleget.
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Felek rögzítik, hogy vis major esetén egyik fél sem vonható felelősségre, így a felek ilyen esetben
eltekintenek az egymással szembeni kárigénytől.

11./ Jelen szerződést felek írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. A Megrendelő nem ruházhatja
át a szerződést más Megrendelőnek, míg erről a Szállító írásbeli beleegyezését nem adja.

12./ Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Felek a fenti szerződést elolvasták, megértették, és mint az akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag a mai napon írták alá.

Tatabánya, 2018.

hó

napján

………………, 2018.

hó

…………………………………………….

…………………………………..

Berczellyné Nagy Marianna főigazgató

Szállító

napján

Tatabányai Szakképzési Centrum
Megrendelő

Pénzügyi ellenjegyzés:
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