
 
 

  

1. FELHÍVÁS ADATAI 

  

1.1 Ajánlatkérés célja 

  

A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos  

ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan munkaruha beszerzésére eseti  

megrendelések alapján a táblázatban megadott műszaki tartalommal. 

 

Tétel 

 

Megnevezés/műszaki elvárások 

 

Tervezett éves mennyiség 

 

Nettó egységár 

 

(Ft) 

 

Nettó ajánlati összár 

 

(Ft) 

 

1 

 

Kétrészes munkaruha (öltöny+kantáros melles nadrág) 

 

Öltöny: -Színe sötétkék 

 

Kialakítása: 

 

Elöl végig gombos, két oldalán tároló zsebekkel. 

 

Hátoldala SZKT Logóval 1 színnyomással emblémázott. 

 

Anyagösszetétel: kevert szálas 65 % PES  

(poliészter)                            35 % CO (pamut), szövet területi  

sűrűsége: 260 gr/m2 

 

Nagy forma- és színtartósság. Nagy kopásállóság. Nagy szakítószilárdság.   

Könnyen kezelhető, hosszú élettartam. Jó komfortérzet, kényelmes viselet.  

Könnyű hordhatóság és mozgásszabadság biztosítása. 

 

Semmilyen zipzáras megoldás nem elfogadható! 

 

Teljes méretválaszték biztosítása 

 

Kantáros melles nadrág: - Színe sötétkék 

 

Kialakítása: 

 



Mell részen SZKT Logó 1 színnyomással emblémázva. Szövet pánt állítható  

csatolással. Két oldalt tároló zsebekkel. Oldalt a bőség gombokkal állítható.  

Térdnél anyagában dupla anyagrátét erős fizikai terhelés miatt. 

 

Anyagösszetétel: kevert szálas 65 % PES  

(poliészter)                            35 % CO (pamut), szövet területi  

sűrűsége: 260 gr/m2 

 

Nagy forma- és színtartósság. Nagy kopásállóság. Nagy szakítószilárdság.   

Könnyen kezelhető, hosszú élettartam. Jó komfortérzet, kényelmes viselet.  

Könnyű hordhatóság és mozgásszabadság biztosítása. 

 

Semmilyen zipzáras megoldás nem elfogadható! 

 

Teljes méretválaszték biztosítása 

 

  

 

351 db/év 

 

  

 

  

 

2 

 

Munkanadrág -- Színe sötétkék 

 

Kialakítása: 

 

Mell részen SZKT Logó 1 színnyomással emblémázva. Szövet pánt állítható  

csatolással. Két oldalt tároló zsebekkel. Oldalt a bőség gombokkal állítható.  

Térdnél anyagában dupla anyagrátét erős fizikai terhelés miatt. 

 

Anyagösszetétel: kevert szálas 65 % PES  

(poliészter)                            35 % CO (pamut), szövet területi  

sűrűsége: 260 gr/m2 

 

Nagy forma- és színtartósság. Nagy kopásállóság. Nagy szakítószilárdság.   

Könnyen kezelhető, hosszú élettartam. Jó komfortérzet, kényelmes viselet.  

Könnyű hordhatóság és mozgásszabadság biztosítása. 

 

Semmilyen zipzáras megoldás nem elfogadható! 

 

Teljes méretválaszték biztosítása 

 

280 db/év 

 

  

 

  

 

Nettó ajánlati összár (Ft) 

 

  



 

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a táblázatban  

megadott db számok tervezett mennyiségek, melyek az alapján történik az  

ajánlatok elbírálása. 

 

Az éves nettó keretösszeg: 3,5 millió Forint. A rögzített szerződéses  

keretösszegen belül a Vevő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a megadott  

tervezett mennyiségeket egyedi megrendeléseivel 100 % mértékben kimeríti.  A  

Vevő a keretösszeg eltérés százalékos arányát ± 20 %-ban határozza meg. 

 

Az Ajánlatkérő elvárásait a táblázatban meghatározott műszaki leírások  

tartalmazzák. Érvénytelen az ajánlat amennyiben a megajánlott termék nem felel  

meg a táblázatban meghatározott műszaki előírásoknak. 

 

Az Ajánlatkérő az ajánlat benyújtása mellé termékenként 1-1 db termékmintát  

kér benyújtani 2016. augusztus 11-én 14:00-ig, továbbá a mintadarabok mellé az  

alábbidokumentumot kötelezően kéri mellékelni:  

 

Anyag összetételére vonatkozó hiteles vizsgálati jegyzőkönyv másolati példánya 

 

  

 

A termékminták és a Hiteles vizsgálati jegyzőkönyv másolati példánya hiánya  

esetén az ajánlat érvénytelen. 

 

Az Ajánlatkérő a méretek beazonosíthatósága érdekében a termékek mellé teljes  

méretskálát tartalmazómérettáblázatot kér. 

 

Az ajánlatot az elektronikus felületen elérhető Felolvasó lap kitöltésével,  

valamint a kért dokumentum feltöltésével, továbbá a termékminták határidőre  

történő benyújtásával kérjük megadni. 

 

 Az ajánlatot a fenti táblázat 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 tételes ártáblázatát, amelyben az árlejtés során tett utolsó  

ajánlati összárának megfelelően korrigálja az ajánlati egységárait. 

 

 

  

1.2 Az ajánlattételre vonatkozó egyéb adatok, feltételek, információk: 

  

Az ajánlattételre vonatkozó egyéb adatok, feltételek, információk: 

 

 

 * Az Ajánlatkérő az ajánlatok mellé termékenként (táblázat 1. és 2 tétel) 1-1  

mintadarabot kér, amelyet 2016. 08. 11-én 14:00-ig a 6724 Szeged, Körtöltés u.  

35. I. em. 20 Anyaggazdálkodási Osztályra beküldeni szíveskedjenek.  

 * A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményének kihirdetését  

követő 15 napon belül.  

 * Az Ajánlatkérő az ajánlattevők részére hiánypótlásra lehetőséget biztosít.  

 * Az ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja, az eljárás  

tárgya szerinti beszerzési igényre egyben tehető ajánlat.  



 * Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot e-árlejtés alkalmazására.   

 * Az Ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. A szakmai  

értékelés a beküldött mintadarabok minőségi ellenőrzésével történik meg, ezt  

követően az elbírálása legalacsonyabb összár alapján történik.  Amennyiben az  

Ajánlattevő jelen felhívás 1. pontja szerint a kért mintadarabot határidőre nem  

küldi meg, úgy az elektronikus felületen tett ajánlata érvénytelen.  (A  

beküldött mintatermékeket a nem nyertes  Ajánlattevők részére visszaküldjük.)A  

mintadarabok minőségi vizsgálatát követően az Ajánlatkérő tájékoztatja az  

Ajánlattevőket, hogy mely ajánlatokat értékelte megfelelőnek, az elektronikus  

árlejtésben ezen érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők vehetnek részt.  

 * Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a legalacsonyabb ajánlatot  

adó Ajánlattevővelsem köt szerződést. Ebben az esetben az Ajánlatkérő az  

eljárás eredménytelenségének indokáról tájékoztatja az ajánlattevőket.  

 * Az Áru szállítási határideje: az eseti megrendeléstől számított maximum 20  

munkanapon belül.  

 * Az Áru átadás-átvétele: az Ajánlatkérő telephelyén történik.  

 * Az Ajánlattevőnek az általa leszállított termékekre minimum 12 hónap  

időtartamú jótállást kell vállalnia.  

 * Az áru ellenértékének kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, magyar  

forintban (HUF), az Ajánlattevő által kiállított számla alapján,30 naptári  

napos fizetési határidővel, banki átutalással történik.  

 * Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.  

 * Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat az irányadó.  

 * Csatolandó az Ajánlattevő ajánlatban aláíró cégjegyzésre jogosult  

képviselőjének aláírási címpéldánya, meghatalmazás esetén a meghatalmazott  

aláírási mintája is.  

 * Csatolandó az Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a szerződés teljesítéséhez  

alvállalkozó(ka)t kíván-e igénybe venni, nemleges tartamú nyilatkozat csatolása  

is szükséges (a Felolvasó lap kitöltésével).  

 * A szerződés euróra vetített összegét az ajánlattételi határidő napján  

érvényes Raiffeisen eladási árfolyam figyelembevételével fogjuk meghatározni. 

 

 Az árakat a szerződés időtartama alatt 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.  

 * Iratjegyzék:   

 * Felolvasólap (elektronikus felületen kitöltve)  

 * Aláírási címpéldány (elektronikus felületre feltöltve, az ajánlatban aláíró  

cégképviselő tekintetében)  

 * Hiteles vizsgálati jegyzőkönyv (elektronikus felületre feltöltve)  

 * Tételes ártáblázat (elektronikus felületre feltöltve)  

 * Termékminták (Anyaggazdálkodási Osztályra benyújtva) Az ajánlat  

elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség azAjánlattevőt  

terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérőnem tehető felelőssé  

az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban. 

 

 

  

1.3 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 4-ig beérkező  

kérdésekösszesítésre kerülnek. A megválaszolt kérdések a kérdező felfedése  

nélkül kerülnek közzétételre a Fluenta Sourcing rendszeren keresztül minden  

meghívott Ajánlattevőnek. 

 

 

  

2. AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAI ÉS ADATAI 

  

2.1 Illetékesség igazolása 

 

 Elfogadom 

Nyilatkozom, hogy jelen ajánlatot, mint az ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselőjeként vagy annak 

megbízott képviselőjeként töltöm fel. 

 

  

2.2 Az ajánlattevő azonosító adatai (Felolvasólap része) 

 

Megnevezés Típus Válasz 

Az ajánlattevő cégneve szöveg  

Az ajánlattevő székhelye szöveg  

Telefonszám, faxszám, email cím szöveg  

Cégjegyzésre jogosult képviselőjének a neve szöveg  

Cégjegyzék szám szöveg  

Adószám szöveg  

Bank neve szöveg  

Bankszámlaszám szöveg  

  

2.3 Közös ajánlattevő esetén (Felolvasólap része) - nem kötelező a kitöltése 

 

Megnevezés Típus Válasz 

Közös ajánlattevő cégneve szöveg  

Közös ajánlattevő székhelye szöveg  

Cégjegyzék száma szöveg  

Adószáma szöveg  

  

2.4 Aláírási címpéldány - Kérjük csatolja az ajánlatban aláíró cégképviselő tekintetében az aláírási 

címpéldány dokumentumot. 

  

2.5 Általános nyilatkozattétel 

 

 IGEN 

Elfogadom, hogy az áru szállítási határideje a 

megrendeléstől számított maximum 20 munkanap. 
 

Elfogadom, hogy az áru átadás-átvétele az Ajánlatkérő 

telephelyén történik. 
 

Elfogadom a 30 naptári napos fizetést banki átutalással.  

  



3. SZAKMAI AJÁNLAT 

  

3.1 A műszaki leírásként megadott paraméterek elfogadása 

 

 Igen 

A megadott paramétereknek megfelelő ajánlatot teszek  

  

4. ÁRAJÁNLAT 

  

4.1 Ajánlat (Felolvasólap része) 

 

Megnevezés Típus Válasz 

Kétrészes munkaruha (öltöny+kantáros melles 

nadrág) Nettó egységár (Ft) 
szám  

Kétrészes munkaruha (öltöny+kantáros melles 

nadrág) Nettó összár (Ft) 351 db 
szám  

Munkanadrág Nettó egységár (Ft) szám  

Munkanadrág Nettó összár (Ft) 280 db szám  

Összesített Nettó Ft szám  

  

4.2 Kérjük csatolni az anyag összetételére vonatkozó hiteles vizsgálati jegyzőkönyv másolati 

példányát 

  

4.3  Kérjük csatolni a teljes méretskálát tartalmazó mérettáblázatot 

  

5. SZERZŐDÉSTERVEZET 

  

5.1 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: Szerződéstervezet.doc 

  

5.2 Nyilatkozat a közzétett szerződéstervezet tartalmáról és feltételeiről 

 

 Elfogadom 

Szerződéstervezet közzétett tartalmát és feltételeit  

  

6. EGYÉB, az ajánlattétellel kapcsolatos információk, adatok 

  

6.1 Jelen mező alkalmas arra, hogy Ajánlattevő csatolja - az általa szükségesnek tartott - az 

ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információkat, adatokat, dokumentumokat. (Több fájl csatolása 

esetén kérjük Winzip formátumú, tömörített mappa alkalmazását.) 


