1. FELHÍVÁS ADATAI
1.1 Ajánlatkérés célja
A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos
ajánlatot az alábbi tárgyban:
I. részajánlati kör : Festékrendszer anyagokat
II. részajánlati kör: Kiegészítő anyagok
Ajánlatkérés tárgya a Szegedi Közlekedési Kft villamos, troli és busz
járműparkjának korrózióvédő és esztétikai festékrendszer, amely az1. számú
mellékletbenmeghatározott típusú festékrendszer anyagokat (1. részajánlati kör)
és2. számú mellékletben kiegészítő anyagokat (2. részajánlati kör) tartalmazza
az ott megállapított kiszerelésben, a megrendelő eseti igényei alapján 12+24
hónap időtartamra. Emellett térítésmentesen biztosítani kell a nyertes
ajánlattevőnekfestékadagoló- és tároló berendezést, amely a Megrendelő
telephelyén a festékraktárban kerül beüzemelésre. A berendezéssel szembeni
elvárásokat a csatolt szállítási keretszerződés 9. pontja írja le.
Kiegészítésként kérjük az 1. és 2. számú melléklet szerinti termékek
beárazását és az Ajánlattevő termékpalettájának árazott katalógusát is megadni,
mivel az 1. és 2. számú mellékletben meg nem jelölt beszerzési igényeket
részajánlati körönként külön-külön a nyertes ajánlattevőtől rendeli meg az
ajánlatkérő.
A szállítási határidő a megrendelés leadásától számított 5 munkanap, a
feltételeket a csatolt szállítási keretszerződés tartalmazza.
Festékrendszer anyagok (1. részajánlati kör) és kiegészítő anyagok (2.
részajánlati kör) várható éves mennyiségét (fajtánként) az 1. és 2. számú
táblázat foglalja össze azzal, hogy ezek az elmúlt időszak tapasztalati száma,
ajánlatkérő ettől ±25%-ban eltérhet.
1. táblázat Festékrendszer anyagok
Megnevezés
Típusa

Tervezett éves mennyiség

Festékek, adalékok
Magasfényű fedőfesték RAL-9003 színekben

n-butilacetát 30,0-50,0 %*
75 liter
Magasfényű fedőfesték RAL-7012 színekben
n-butilacetát 30,0-50,0 %*
38 liter
Magasfényű fedőfesték RAL-6005 színekben
n-butilacetát 30,0-50,0 %*
22 liter
Magasfényű fedőfesték RAL-7038 színekben
n-butilacetát 30,0-50,0 %*
10 liter
Magasfényű fedőfesték RAL-1021 színekben
n-butilacetát 30,0-50,0 %*
20 liter
Festék edző
55 liter
Hígító
1,2,4-trimetil benzol

10,0-12,5 %*

ciklohexanon

20,0-25,0 %*

n-butilacetát

30,0-50,0 %*

oldószerkőolaj, könnyű aromás

15,0-20,0 %*

70 liter
Füller
n-butilacetát
%*

7,0-10,0

tricink-bisz(ortofoszfát)

7,0-10,0 %*

128 liter
Füller edző

HDI-oligomer

30,0-50,0 %*

n-butilacetát

30,0-50,0 %*

64 liter
Korróziógátló alapozó festék 1K
xilol 18,0-19,5%*, Nafta 3,0-3,5%*
350 liter
Kevert szín 1K RAL 7040

xilol 30,0-32,5 %*

160 liter

2. táblázat Kiegészítő anyagok
Megnevezés
Típusa
Tervezett éves mennyiség
Kiegészítő anyagok
Nitrohígító
Toluol
45,5-58,5%*
Metilacetát
18-22%*
Regenerált aceton
Izo-butilacetát
2,2-2,6%*
etilalkohol
2,2-2,6%*
n-butilalkohol
600 liter
Különböző kittek
250 kg
Különböző gépi csiszolópapír
2000 db
Maszkolószalag 50 x 50-es
250 tekercs

max.

18-22%*

2,2-2,6%*

Csomagolópapír tekercs 1200 mm-es
9 tekercs
Jelmagyarázat: * maximális veszélyes anyag tartalom m/m %-ban

1.2 Műszaki elvárások, feltételek
1. Általános műszaki elvárások, termékekkel szemben támasztott követelmények
A cél az SZKT villamos, trolibusz és autóbusz járműpark festékbevonatának
kialakítása. A festékbevonattal szemben elvárjuk az alábbiakat:
* tartós korrózióvédelem (szemcseszórt felületen min. 4 év)
* esztétikus megjelenés
* fény és színtartósság (min. 4 év)
* a változó időjárásnak és a rendszeres gépi mosószeres mosásnak ellenáll. Az
ajánlattevőnek garantálnia kell, hogy a szállításra kerülő termékek megfelelnek
a 1999/13EC (honosítva 10/2001.(IV.19.) KöM rendelet) és a 2004/42EC (honosítva
25/2006.(III.3.)Korm. Rendelettel) irányelvekben meghatározott VOC („illékony
szerves vegyület”) direktíváknak. A megfelelőséget a termék gyártójától
származó minősítő dokumentummal kell igazolni.
A festék rendszer egy gyártótól való alkalmazása előnyt élvez, hogy az egyes
rétegek összeépülése és a bevonat rendszer garanciája biztosítva legyen.
Valamennyi alkalmazott festéknek ólom és kromatmentesnek kell lennie.
Az MSZ ISO 8501-1 szerint Sa 2 tisztaságú felületen kialakított festék
bevonat rendszenek min. 4 évig biztosítani kell az átrozsdásodás elleni
védelmet.
A technológiai kivitelezés során jelentkező minőségi kifogást a beszállítóval
közösen vizsgáljuk meg. Ha a felhasználó anyagminőségi problémát állapít meg,
akkor a termék cseréjét köteles elvégezni.
Az elvi fényezési technológia:
A járművek fényezési technológiáinak száma illetve a felületek nagysága a
járműfényezési igényekhez igazodik.
Megkülönböztetünk:

* szemcse-szórt felületre való festék bevonatrendszer felépítést valamint
* frissítő fényezést (a korábbi bevonat átcsiszolásával, alapozva) A
festékbevonat felépítésének sorrendje:
1. Felület előkészítés
1.1 szemcseszórás, vagy csiszolás

1.2 portalanítás
1.3 zsírtalanítás, szilikon mentesítés
1.4 korróziógátló alapozás szemcse-szórt felületen kétkomponensű
alapozófestékkel, szórásos technológiával (savas vagy epoxi bázisú alapozóval)
1.5 korrózió alapozás lakatosipari munkálatok közben kisebb, javított acél
ill. alumínium felületeken szórási technológiával.
2. Kittelések
2.1 Hegesztési varratok, lemezhézagok kittelése üvegszálas kittel
2.2 átvonó kittelés
2.3 javító, finom kittelés
2.4 flekkelési hibák kijavítása
2.5 egyedi igény esetében szórókitt felvitele
3. Csiszolás 1.
3.1 durva csiszolás P120 szemcsefinomságuk, minimum 2 csiszolási fokozattal,
csak száraz technológiával
3.2 portalanítás
3.3 zsírtalanítás
4. Közbenső alapozó réteg felvitele:
Kétkomponensű alapozóval szórásos technológiával
5. Csiszolás 2.
5.1 Finom csiszolás P320 szemcsefinomságig, maximum 2 csiszolási fokozattal,
csak száraz technológiával
5.2 portalanítás
5.3 zsírtalanítás
6. Fedőfesték felvitele a színkiosztásnak megfelelően
6.1 a megrendelő igénye szerint selyemfényű és fényes kivitelben
6.2 a felviteli követelmény szórásos
6.3 a fedőfesték a korszerű fényezési technológiáknak megfelelően
kétkomponensű
7. Alváz védelem:

7.1 Dinitrol 4941
7.2 Fedőfesték

A járműfényezési technológiák műveleti sorrendje
Az alkalmazott festéktípusoknak megfelelően kell a felhasználási
paramétereket beállítani, mely alapján a keverési hígítási arányokat a
szárítási körülményeket minden esetben be kell tartani.
Egyes járműtípusok eseti fényezési technológiájának műveleti sorrendje minden
esetben a megrendelő igényének megfelelő mértékben kell meghatározni.
Ennek megfelelően megkülönböztetünk:
* Szemcse-szórt kocsiszekrényt, ahol a jármű külső és belső felülete
festékszórásos technológiával fényezhető, az alkatrészek kiszerelt, javított
állapotban ugyancsak szórásos technológiával fényezhetőek beszerelés előtt. A
festék bevonat felvitele előtt az alvázvédelmet és üregvédelmet kell elvégezni.
A kocsiszekrényt a színkiosztásnak megfelelően kell a színek fújásának
sorrendjét, és a maszkolást kitakarást megtervezni.

* Nem szemcse-szórt kocsiszekrény, de olyan jármű melyről fényezés előtt
kívül belül a szerelvényeket le szerelték. Ebben az esetben a fényezési
művelete megegyezik az előzővel.

* Nem szemcse-szórt kocsiszekrény melynél csak a külső szerelvények vannak
leszerelve, de az ablakok nincsenek kibontva. Ebben az esetben az ablakok
kitakarásával ugyan az a fényezési művelet terve, mint az előzőnek. Általános
irányelvek
A festék bevonat rendszer felépítésének összetevőit minden esetben a festendő
felület minősége határozza meg.
Amennyiben az alap fém, korróziógátló alapozó réteget nem szabad elhagyni.
A kitt csiszolás minden esetben száraz technológiai eljárással történhet.
Csak portalanított és pórusmentes kittrétegre vihető fel a közbenső, ill.
fedőfesték.
Az alkalmazott kittek minden esetben kétkomponensűek, a keverési arányt, és
mennyiséget a fazékidő figyelembe vételével minden esetben be kell tartani.
A festékeknél a homogenizálást, a keverési arányokat, mennyiséghez és a
felviteli előírásoknak megfelelő viszkozitást, a festék szűrését felvitele
előtt pontosan be kell tartani.

Eltérő színek egymást követő festésénél szükséges az első festékréteg
védelmére a kitakarás, maszkolás. A ragasztott felületen a friss festékrétegnek
a kezelési száradási állapotát el kell érnie. A ragasztó és maszkoló anyagok
kiválasztásánál ügyelni kell azok minőségére, hogy eltávolításuk után ne
hagyjanak maradandó felületi nyomokat.

1.3 Műszaki és szakmai alkalmasság
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolási módja:
Ajánlattevőnek az ajánlatában, csatolni kell az ajánlata szerinti termékekről:
1. a beszerzendő áru termékleírását, (mindkét részajánlati kör termékei
esetében)
2. Műszaki adatlapját és az alkalmazandó technológia leírását (mindkét
részajánlati kör termékei esetében, amennyiben az adott terméknél értelmezhető)
3. RAL 1021 szín (magasfényű fedőfesték) színmintát (csak az 1. részajánlati
kör esetében)
4. Biztonsági adatlapokat a beszerzendő áru tűz-, munkavédelem,- egészségügyi
rendeletekben előírt követelményeknek való megfelelésről. (mindkét részajánlati
kör termékei esetében, amennyiben az adott terméknél értelmezhető)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasságot kizáró tényezők:
Ajánlattevő alkalmatlannak minősül, ha:
1. nem csatol a megajánlott áruról termékleírást
2. nem csatol műszaki adatlapot vagy az alkalmazandó technológia leírását
3. nem bocsát RAL 1021 szín (magasfényű fedőfesték) színmintát az ajánlatkérő
számára.
4. nem rendelkezik biztonsági adatlappal vagy a biztonsági adatlap alapján
nem felel meg a 44/2008. (XII.27) EüMr, és a 280/2008 (XI.28) Korm. rendelettel
módosított 25/2006. (II.3) Korm. rendeletnek.

1.4 Az ajánlattételre vonatkozó egyéb adatok, feltételek, információk:
1. Ajánlatkérő az ajánlattevők részére próbafestést ír elő (próbaminta: RAL
1021, RAL: 9001) a festékrendszer szakmai értékelésének teljesítéséhez, amire
Ajánlatkérő 2016. 08. 23- 2016. 09. 02. közötti időszakot jelöli meg, azzal,
hogy alogisztika@szkt.hu <mailto:logisztika@szkt.hu> és roszag@szkt.hu
<mailto:roszag@szkt.hu> e-mail címre igényük megjelölésével 2016. 08. 22.-ig
bejelentkezni szíveskedjenek, az időbeosztás elkészítése céljából.

2. Az Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét biztosítja.
3. Az ajánlatkérő az ajánlattevők részére hiánypótlásra lehetőséget biztosít.
4. Az ajánlattételi határidő: 2016. augusztus 15.

12 óra 00 perc.

A beszerzés az Electool rendszeren belül kerül lefolytatásra.
Az alkalmassági feltételben előírt RAL 1021 szín (magasfényű fedőfesték)
színmintát az ajánlatkérő számára 2016. 08. 15.
12,00 óráig a 6724 Szeged,
Körtöltés u. 35. I. em. 20 Anyaggazdálkodási Osztályra beküldeni szíveskedjenek
, továbbá az alábbi dokumentumot kötelezően kérjük feltölteni az electool
rendszerbe:
* a megajánlott áruról termékleírást (mindkét részajánlati kör termékei
esetében)
* műszaki adatlapot vagy az alkalmazandó technológia leírást (mindkét
részajánlati kör termékei esetében, amennyiben az adott terméknél értelmezhető)
* biztonsági adatlapot, ami megfelel a 44/2008. (XII.27) EüMr, és a 280/2008
(XI.28) Korm. rendelettel módosított 25/2006. (II.3) Korm. rendeletnek (mindkét
részajánlati kör termékei esetében, amennyiben az adott terméknél értelmezhető)
Felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét, amennyiben a színmintát határidőre nem
küldi meg, úgy az elektronikus felületen tett ajánlata érvénytelen.
5. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot e-árlejtés alkalmazására.
6. Az Áru átadás-átvétele: az Ajánlatkérő telephelyén történik.
7. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményének kihirdetését
követő 15 naponbelül. Ajánlatkérő külön eredményhirdetést nem tart, az
ajánlattevők az eljárás eredményéről írásban kapnak értesítést. Ha az
ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített
ajánlatot-tevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ez
utóbbival köt szerződést.
8. A szerződés teljesítésének kezdete: a megbízás a keretszerződés
aláírásával lép hatályba és az aláírástól számított 12+24 hónapig érvényes. A
12 hónap időszak alatt a szerződést rendes felmondással megszüntetni nem lehet
csak a 12. hónap utolsó napjára a 12. hónap utolsó napját megelőző 30 nappal
írásban közölt felmondással. Amennyiben a 12. hónap utolsó napjára a szerződést
egyik fél sem mondja fel, úgy az további 24 hónapra hatályos azzal, hogy ezen
24 hónap alatt bármelyik fél jogosult 90 napos felmondással a szerződést
megszüntetni.
9. Fizetési feltételek: a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése az
igazolt teljesítést követően, az ajánlattevő által kiállítottszámla alapján, 30
naptári napos fizetési határidővel, banki átutalással a szerződésben
meghatározott feltételek szerint utólag történik.
Amennyiben az ajánlati ár euróban kerül megadásra, úgy az ellenérték
kifizetése az ajánlatkérő számlavezető bankjánál (Raiffeisen Bank) az
ajánlattételi határidő lejártának napján irányadó középárfolyamon kerül
átváltásra, és a kifizetés is ugyanezen az árfolyamon való visszaváltással
történik.

Az árakat a szerződés időtartama alatt (12+24 hóig) tartani kell, kivéve a
HUF/EUR árfolyam változás hatását. Amennyiben a fentiek szerint meghatározott
árfolyamtól +/- 10Ft/EUR mértéket meghaladóan eltér az árfolyam, úgy ezen
eltérés időszakában megrendelt termékek esetében a +/- 10Ft/EUR értéket
meghaladó forint értékkel számolva az ellenértéket meg lehet emelni, illetve
ezen mértékig csökkenteni kell, azaz +/-10,-Ft/EUR értékű árfolyamváltozáson
belül az a felek saját üzleti kockázata, az ezen felüli rész érvényesíthető az
egységárakban
10. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
11. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat az irányadó.
12. Csatolandó az Ajánlattevő ajánlatban aláíró cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírási címpéldánya, meghatalmazás esetén a meghatalmazott
aláírási mintája is.
13. Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy a szerződés teljesítéséhez
alvállalkozó(ka)t kíván-e igénybe venni, nemleges tartalmú nyilatkozat
csatolása is szükséges (a Felolvasólap kitöltésével).
14. Az ajánlatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
1. Értékelési szempont táblázat részajánlati körönként külön-külön
(elektronikus felületre feltöltve, cégszerűen aláírva)
2. Aláírási címpéldány (elektronikus felületre feltöltve, az ajánlatban
aláíró cégképviselő tekintetében)
3. Tételes ártáblázat részajánlati körönként külön-külön (elektronikus
felületre feltöltve, cégszerűen aláírva)
4. Egyéb (műszaki adatlap, biztonsági adatlap, stb…)
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az
ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem
tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.
Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától
számított60 nap

1.5 Az ajánlatok benyújtása és kiegészítő tájékoztatás kérése
Ajánlatot tenni jelen kérdőív kitöltésével és feltöltési időszakban a kérdőív
alján található "Mentés és feltöltés" gombra kattintva lehetséges.
Az ajánlatkérés tárgyával kapcsolatban kizárólag a Fluenta Sourcing
rendszerben van lehetőség írásbeli kérdések feltételére. Ennek módja az
eljáráshoz tartozó 'Kérdések/válaszok funkció alkalmazása.
A tájékoztatást igénylő ajánlattevő(k)től a 2016. augusztus 10-ig
összesítésre kerülnek. A2016. augusztus 12-ig megválaszolt kérdések a kérdező
felfedése nélkül kerülnek közzétételre a Fluenta Sourcing rendszeren keresztül

minden meghívott Ajánlattevőnek.

2. BÍRÁLAT
2.1 Ajánlatok bírálati szempontjai
Az ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. Az ajánlatok
elbírása a következők szerint történik:
Az értékelés alapja az 1. részajánlati körben a legjobb ár-érték arányú
ajánlatot, a 2. részajánlati körben a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő
érvényes ajánlatot hirdeti nyertesnek.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során az 1. részajánlati körben a
technológia bemutatását kéri, amely a szakmai értékelés alapja. Rész
ajánlattétel megengedett, de csak az adott rész összes tételsorára.

* részajánlati kör: Festékek bírálati részszempontok, alszempontok, azok
súlyszámai és a bírálati módszer: Rész-szempont
Megnevezés
Súlyszám
Pontozás
1.rész-szempont
Festékek beszerzési nettó ára Ft-ban
4,0
0-10-ig

2.rész-szempont
Festékek minősége: próbafestés alapján
6,0
0-10-ig

Értékelési módszer:
Az első részszempontra (ár)= [(legkedvezőbb/ajánlott)*10*súlyszám]
A második részszempontra (minőség): Próbafestést követően az Ajánlatkérő
megadott minőségi szempontok alapján, szempontonként külön-külön sorba rendezi

a termékeket, a legjobb kap 10 pontot, a többi sorba rendezés alapján arányosan
kevesebbet. Az 5 minőségi résszempont értékei összeadásra kerülnek, majd a
következő képlettel kerülnek kiszámításra = [vizsgált ajánlat/legjobb
ajánlat=bírálati pontszám)*10*súlyszám]

Festék minőség értékelésének menete:
A festék rendszer kiválasztása és minősítő folyamata és értékelése
A járműfényezés műszaki, esztétikai, technológiai követelményeinek, valamint
a fényezőműhely helyi adottságainak való megfelelősége miatt a festékbevonat
kiválasztásához minősítést írunk elő.
A minősítés során a pályázó által ajánlott festék bevonatrendszerével egy
mintalemezt készítünk a fényező kabinunkban. A pályázó által biztosított
anyagokkal készített mintalemezeken a felviteli technológiai paraméterek,
minőségi, műszaki, gazdaságossági, és esztétikai követelményeknek való
megfelelőség lesz minősítve.
Festék bevonat rendszer kialakítása a próbalemezen, mely megfelel a járművek
színkiosztásának:

* 1 m2-es vaslemez
* csiszolás
* zsírtalanítás
* a lemez alsófelén egy 100 x 100 mm-es darab kitakarásra kerül a RAL 1021-es
sárga szín takarás vizsgálata miatt
* korróziógátló alapozás (wash primer igény szerint mind két oldalára)
* közbenső réteg (füller) felvitele 2 rétegben a próbalemez mind két oldalára
* RAL 9001 fehér felvitele
* maszkolás, kitakarás
* RAL 1021 sárga festék felvitele
* a kettő szín felvitele minimalizált idő alatt, legfeljebb 24 óra alatt A
minősítés szempontjai:

* Takarás
* Folyás
* Füller csiszolhatósága
* Narancsosság
* Kiadósság vizsgálata, fajlagos költségek megállapítása: Kérjük adja meg a
festék, a füller, az edző és a hígító esetében külön-külön, hogy 1 liter anyag
mekkora súlyú grammban. Minden pályázónak azonos feltételeket biztosítunk.
A pályázó 1 db mintalemezt készíthet, mely egyenértékű az általa ajánlott
festék bevonat rendszerrel.
A mintalemezek elkészítése során a pályázónak lehetősége van a technológiai
folyamatoknál jelen lenni, a felviteli paraméterek optimális beállítását
elvégezni.
A felviteli paramétereket, közös észrevételeket jegyzőkönyvben rögzítünk,

melyeket mindkét fél aláírásával hagy jóvá.
A maradék festékből etalon mennyiségű mintát megtartunk a későbbi minőségi
reklamációk kiküszöbölésére.
Az elkészült mintalemezeket házi zsűri minősíti, valamint elvégzi az előírt
gazdaságossági számításokat, és figyelembe veszi az alkalmazott anyagok
megfelelősségét az érvényben levő rendeleteknek és előírásoknak.

* részajánlati kör: Kiegészítő anyagok - bírálati részszempontok,
alszempontok, azok súlyszámai és a bírálati módszer: kiegészítők beszerzési
nettó összesen ára Ft-ban
Értékelési módszer: A legalacsonyabb ellenértéket kérő ajánlattevő kerül
nyertesként kihirdetésre.
Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a legelőnyösebb érvényes
ajánlatot benyújtó ajánlattevővelsem köt szerződést. Ebben az esetben
Ajánlatkérő az eljárás eredménytelenségének indokáról tájékoztatja az
ajánlattevőket.

3. AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELEI
3.1 Ajánlattétel folyamata
Az éves nettó keretösszeg:
I-es részajánlati kör: 5 millió Forint.
II-es részajánlati kör: 1,3 millió Forint.

A rögzített szerződéses keretösszegtől a Vevő ±25 %-ban eltérhet azzal, hogy
az eltérés vizsgálatakor bele kell számítani azon vásárlások ellenértékét is,
amely nem az értékelés körében felsorolt termékekre, hanem az adott
részajánlati körben felsorolt egyéb termékekre vonatkozó adásvétellel felmerül.
Az ajánlatot az elektronikus felületen elérhető Felolvasólap kitöltésével,
valamint a kért dokumentumok feltöltésével kérjük megadni.
Az ajánlatot a Felolvasólapon megadott táblázatok kitöltésével kérjük
megadni, feltüntetve az egyes termékek egységárait, valamint az igényelt
mennyiségek alapján kalkulált összértéket, valamint a teljes összesített
ellenértéket is. Árlejtés esetén az Ajánlattevők alapajánlatát ezen összérték
képezi.
Az árlejtés során adott kedvezőbb ajánlatok esetén a nyertes Ajánlattevőnek 1
órán belül be kell nyújtania a Felolvasólap tételes ártáblázatát, amelyben az
árlejtés során tett utolsó ajánlati összárának megfelelően korrigálja az

ajánlati egységárait.
Több változatú ajánlat: Az ajánlattevő jogosult több ajánlatot benyújtani,
amennyiben több festékrendszerre (festék, adalék) tesz ajánlatot. Ebben az
esetben a változatokat egyértelműen elkülönítetten kell megtennie, lényegében
úgy, mintha egy második ajánlatot is tenne azzal, hogy mindkét ajánlatban az
értékelésre kerülő és a mellékletben az adott résznél még felsorolt termékeket
is be kell áraznia. A 2 változatú ajánlat között átjárás nem lehetséges, azaz
utólag a 2 ajánlat elemei nem cserélhetőek fel, mindkét műszaki tartalom mind
az ár összehasonlításban, mind a minőségi ellenőrzés során nem változtatható.

Az ajánlati árakat forintban kell megadni, de annak euróra vetített összegét
az ajánlattételi határidő napján érvényes Raiffeisen eladási árfolyam
figyelembevételével fogjuk meghatározni.
Az árakat a szerződés időtartama alatt (12+24 hóig) tartani kell, kivéve a
HUF/EUR árfolyam változás hatását. Amennyiben a fentiek szerint meghatározott
árfolyamtól ± 10Ft/EUR mértéket meghaladóan eltér az árfolyam, úgy ezen eltérés
időszakában megrendelt termékek esetében a ±- 10Ft/EUR értéket meghaladó forint
értékkel számolva az ellenértéket meg lehet emelni, illetve ezen mértékig
csökkenteni kell, azaz ±10,-Ft/EUR értékű árfolyamváltozáson belül az a felek
saját üzleti kockázata, az ezen felüli rész érvényesíthető az egységárakban.

4. AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAI ÉS ADATAI
4.1 Illetékesség igazolása
Elfogadom
Nyilatkozom, hogy jelen ajánlatot, mint az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselőjeként vagy annak
megbízott képviselőjeként töltöm fel.
4.2 Az ajánlattevő azonosító adatai
Megnevezés
Az ajánlattevő cégneve
Az ajánlattevő székhelye
Telefonszám, faxszám, email cím
Cégjegyzésre jogosult képviselőjének a neve
Cégjegyzék szám
Adószám
Bank neve
Bankszámlaszám

Típus
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg

Válasz

4.3 Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről
Igen
Igen válasz esetén kötelező a 4.3.1 pont kitöltése
4.3.1 Közös ajánlattevő esetén - nem kötelező a kitöltése

Nem

Megnevezés
Közös ajánlattevő cégneve
Közös ajánlattevő székhelye
Cégjegyzék száma
Adószáma

Típus
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg

Válasz

4.4 Aláírási címpéldány - Kérjük csatolja az ajánlatban aláíró cégképviselő tekintetében az aláírási
címpéldány dokumentumot.
4.5 Általános nyilatkozattétel
IGEN
Elfogadom, hogy az áru szállítási határideje a
megrendeléstől számított maximum 5 munkanap.
Elfogadom, hogy az áru átadás-átvétele az Ajánlatkérő
telephelyén történik.
Nyilatkozom, hogy az árajánlatot összes járulékos költség,
munka-, anyag-, szállítási, csomagolási- és egyéb
költségeket is figyelembevételével készítettem el.
Elfogadom a 30 naptári napos fizetést banki átutalással.
Elfogadom, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az
ajánlattételi határidő napjától számított 60 nap.
5. AJÁNLATI ÁRAK ADATAI
5.1 Kérem töltse le az 1. részajánlati kör 1. számú mellékletét

Csatolmány neve: 20160804 Végleges 1sz melléklet Festékbeszerzés fetöltve electoolba.doc
5.1.1 Csatolja, az 1. részajánlati kör 1. számú mellékletét
5.2 Kérem töltse le a 2. részajánlati kör 2. számú mellékletét

Csatolmány neve: 20160804 Végleges 2sz melléklet Festékbeszerzésfeltötve electoolba.doc
5.2.1 Csatolja, az 2. részajánlati kör 2. számú mellékletét
6. BÍRÁLATI SZEMPONT ADATAI
6.1 I. részajánlat -bírálati ártáblázata letöltése

Csatolmány neve: 20160804 Végleges bírálati ártáblázat 1 részajánlati kör Festékbeszerzés fetöltve
electoolba.doc
6.1.1 Kérjük ide felcsatolni az 1. részajánlat bírálati ártáblázatát
6.1.2 1. részajánlat bírálati ár összesen nettó forintban kérjük megadni.

Megnevezés
I. részajánlati kör - nettó összesen Ft

Típus
szám

Válasz

6.2 II. részajánlat -bírálati ártáblázata letöltése

Csatolmány neve: 20160804 Végleges bírálati ártáblázat 2 részajánlati kör Festékbeszerzés fetöltve
electoolba.doc
6.2.1 Kérjük ide felcsatolni a 2. részajánlat bírálati ártáblázatát
6.2.2 2. részajánlat bírálati ár összesen nettó forintban kérjük megadni.
Megnevezés
II. részajánlati kör - nettó összesen Ft

Típus
szám

Válasz

7. SZERZŐDÉSTERVEZET
7.1 Szerződéstervezet
Jelen mező melléklete tartalmazza a szerződéstervezetet.
A dokumentum megtekinthető az alábbi fájl nevére kattintva. Kérjük, töltsék
le, és az ajánlattételt megelőzően olvassák át.

Csatolmány neve: 20160804 Végleges adásvételi keretszerződés Festékbeszerzés fetöltve
electoolba.doc
7.2 Nyilatkozat a közzétett szerződéstervezet tartalmáról és feltételeiről
Elfogadom
Szerződéstervezet közzétett tartalmát és feltételeit
8. KÖTELEZŐEN FELTÖLTENDŐ DOKUMENTUMOK
8.1 I. részajánlat dokumentumai
8.1.1 A megajánlott áru termékleírása
8.1.2 A műszaki adatlap vagy az alkalmazandó technológia leírása
8.1.3 A biztonsági adatlap, ami megfelel a 44/2008. (XII.27) EüMr, és a 280/2008 (XI.28) Korm.
rendelettel módosított 25/2006. (II.3) Korm. rendeletnek
8.2 II. részajánlat dokumentumai
8.2.1 A megajánlott áru termékleírása
8.2.2 A műszaki adatlap vagy az alkalmazandó technológia leírása
8.2.3 A biztonsági adatlap, ami megfelel a 44/2008. (XII.27) EüMr, és a 280/2008 (XI.28) Korm.

rendelettel módosított 25/2006. (II.3) Korm. rendeletnek
9. EGYÉB, AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, ADATOK
9.1 Csatolási kérelem

