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Ikt. szám: 001/56-10/2020/SZKT 

Tárgy: Ajánlattételi felhívás 

 

Tisztelt Címzettek / Ajánlattevők! 

 

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

szállításra: 

 

Szállítmány megnevezése: 1 db Solaris Trollino 12 típusú trolibusz  

súlya: 11,5 tonna 

méretei: hossz: 12m + áramszedő túlnyúlás 1,8m,  szélesség: 2,55m, magassság: 3,3 m 

Szállítási viszonylat: CZ 430001 Chomutov – HU Szeged 

Felrakás helye: Dopravní podnik mest Chomutova a Jirkova a.s 

 Skolní 999/6 

 430 01 Chomutov 

 Csehország 

Lerakás helye:  Szegedi Közlekedési Kft. 

 Körtöltés utca 35.  

 HU 6724 Szeged 

 Magyarország  

A fel és lerakodáshoz segítséget az Ajánlatkérő nem biztosít. A trolibuszok rámpán nem képesek felmenni 

önerőből, a járművek mozgásképtelenek. Azonban vontatható (kormányozható) állapotban vannak, így pl. 

csörlővel szállító járműre fel lehet rámpán húzni a trolibuszokat. Lerakodásnál, amennyiben a trolibuszok 

a szállítójárműről csörlővel rámpán leengedésre kerülnek, a trolibuszok kormányzásához az Ajánlatkérő 

személyzetet biztosít. 

Ajánlattevő köteles a küldeményt úgy csomagolni különös tekintettel az áramszedőkre, hogy a 

csomagolás a küldeményt megóvja, és az mások személyét és vagyonát ne veszélyeztesse. 

A fuvarozás céljából átvett áru címzettnél történő hiánytalan kiszolgáltatásáért az Ajánlattevő teljes 

anyagi felelősséggel tartozik. Az Ajánlattevőnek rendelkezni kell szállítmányozói felelősségbiztosítással, 

ami a szerződéskötéskor bemutatandó.  

A jármű jellegrajza az alábbi linkeken érhető el: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/SST12A_v%C3%A1zlatrajza.png 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Solaris_Trollino_12 

A leszállítási határidő a szerződéskötést követően 3 héten belül. 

 

Az ajánlattételre vonatkozó egyéb adatok, feltételek, információk: 

1. Az ajánlatot az ajánlattételi felhíváshoz kiadott Felolvasólap kitöltésével kérjük megadni. Az 

értékelés alapja a teljes vállalási ár, amelyen felül ajánlattevő egyéb költségtérítésre csak az alábbiakban 

rögzítettek esetén jogosult. A vállalási árnak a szállításon felül a következőket is tartalmaznia kell: E-

útdíj, 3-3 óra várakozási és lerakási idő, szükséges engedélyek, CMR biztosítás. A megadott ajánlati ár a 

következőket nem tartalmazza, azok utólag kerülnek/kerülhetnek kiszámlázásra: előzetesen nem 

kalkulálható közlekedési és forgalmi változások (kerülőút, útlezárás), 3-3 órát meghaladó várakozási / 

rakodási idő. 

2. Az ajánlattételi határidő az ajánlatok bontási időpontja, helyszíne: 

időpontja: 2020. február 3.  14 óra 15 perc 

Papír alapú benyújtás esetén: 6724 Szeged, Körtöltés utca 35. Beszerzési Iroda I. em. 20. sz.. Az 

ajánlatokat zárt borítékban kell egy eredeti példányban eljuttatni a benyújtás helyére. A borítékra rá 

kell írni: „Solaris trolibusz szállítása - Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel” 

E-mailben történő benyújtás esetén a beküldési cím: makszin.andras@szkt.hu. Ajánlatkérő az 

elektronikusan benyújtott ajánlatot elfogadja egyszerű e-mail üzenetben, vagy jelszóval védett 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/SST12A_vázlatrajza.png
mailto:makszin.andras@szkt.hu
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elektronikus levélben is azzal, hogy az utóbbi esetben a jelszónak az ajánlattételi határidőre meg kell 

érkeznie Ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő a személyesen benyújtott vagy az előírt határidőig postán 

beérkezett, vagy e-mailben megküldött ajánlatokat a fent megadott időpontban nyilvánosan bontja fel, 

illetve ismerteti, amelyen részt vehetnek az ajánlattevők képviselői is. 

3. Az ajánlatkérő az ajánlattevők részére hiánypótlásra lehetőséget biztosít, azzal, hogy fenntartja a 

jogot, hogy csak az értékelési szempont szerint legkedvezőbb egy vagy több ajánlattevő részére adjon ki 

hiánypótlási felhívást. 

4. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményének kihirdetését követő 15 napon belül. 

Ajánlatkérő külön eredményhirdetést nem tart, az ajánlattevők az eljárás eredményéről írásban kapnak 

értesítést. Az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet Ajánlatkérő a bontást követően megküldi 

valamennyi ajánlattevőnek, ezt követően az értékelés végén csak abban az esetben küld külön 

tájékoztatást az eljárás eredményéről, amennyiben a bontási jegyzőkönyv szerinti eredményhez képest – 

érvénytelen ajánlat vagy más indok miatt – eltérés merül fel. 

5. Az ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. Az ajánlatok szakmai értékelését követően az 

elbírálás a legalacsonyabb ár alapján történik. Az ajánlatkérő elvárásait a fentiekben meghatározott 

műszaki / feladat leírások, típus megjelölések tartalmazzák. 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő szakmai alkalmasságát 

vizsgálja, korábbi azonos vagy hasonló tárgyú, legfeljebb a jelen beszerzési eljárás volumenének 

megfelelő szerződés sikeres teljesítése bemutatásának előírásával. 

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a legalacsonyabb ajánlati árú érvényes ajánlatot benyújtó 

ajánlattevővel sem köt szerződést. Ebben az esetben Ajánlatkérő az eljárás eredménytelenségének 

indokáról tájékoztatja az ajánlattevőket. 

6. Fizetési feltételek: az szolgáltatás értékének 50% előreutalással, 50% pedig az igazolt teljesítést 

követően, az Ajánlattevő által kiállított számla alapján, 15 naptári napos fizetési határidővel, banki 

átutalással a szerződésben meghatározott feltételek szerint történik 

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

8. Csatolandó az Ajánlattevő ajánlatban aláíró cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya, 

meghatalmazás esetén a meghatalmazott aláírási mintája is. 

9. Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó(ka)t kíván-e igénybe venni, 

nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása is szükséges (a Felolvasólap kitöltésével). 

10. Tartalmi sorrend, iratjegyzék: 

Az ajánlatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia: 

1. Felolvasólap (kitöltve, cégszerűen aláírva, beszkennelve) 

2. Aláírási címpéldány (az ajánlatban aláíró cégképviselő tekintetében) 

3. Egyéb 

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 számított 15 nap. 

Az eljárással kapcsolatos esetleges kérdéseiket kizárólag írásban tehetik fel, a makszin.andras@szkt.hu e-

mail címre való megküldéssel. Az ajánlatkérő a feltett kérdésekre válaszolva e-mailben tájékoztatja az 

ajánlattevőket. 

 

Várjuk megtisztelő ajánlatát. 

 

Szeged, 2020. január 27. 

Tisztelettel: 

Majó-Petri Zoltán 

ügyvezető igazgató megbízásából 

 

 

Dr. Makszin András 

SZKT beszerzési irodavezető 
 

mailto:makszin.andras@szkt.hu
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Tisztelt Ajánlattevő, kérjük, hogy az ajánlata legelső oldala az alábbi tartalmú Felolvasólap legyen: 

 

Felolvasólap  

 

1. Az ajánlattevő azonosító adatai: 

 

a) az ajánlattevő cégneve: ………………………………………………………………………… 

 

b) az ajánlattevő székhelye: ………………………………………………………………………. 

 

c) Tel, fax, e-mail: ………………………………………………………………………………… 

 

d) Cégjegyzésre jogosult képviselője neve: ………………………………………………………. 

 

Kapcsolattartók: 

Ajánlattal / műszaki-szakmai kérdésekkel kapcsolatban: ………………………………………… 

 

Pénzügyi / számlázási kérdésekkel kapcsolatban: ………………………………………………… 

 

e) Cg. szám: …………………………………, adószám: ………………………………………… 

 

f) Bank, számlaszám: ……………………………………………………………………………… 

 

g) SWIFT kód: …………………………………………………………………………………….. 

 

Közös ajánlattevő esetén: 

Közös ajánlattevő cégneve, székhelye:…………………………….……………………… 

 

Alvállalkozó igénybevétele esetén: 

Alvállalkozó cégneve, székhelye, adószáma :………………………………………………… 

vagy nem veszek igénybe alvállalkozót a szerződés teljesítéséhez (adott esetben aláhúzandó) 

 

 

2. Értékelési szempont a megajánlott ajánlati összár 

 

Tétel Megnevezés Mennyiség Nettó ajánlati összár Pénznem 

1 Trolibusz szállítása 1 db   

 

Adatkérés: 

 

Kalkulált távolság: …………… km 

 

Tétel Megnevezés Mennyiség Nettó egységár Pénznem 

1 
3 órát meghaladó várakozási / 

rakodási idő 
óra   

2 Kerülőút használata km   

 

 

Nyilatkozom, hogy a fentiek szerinti ajánlatomat az ajánlattételi felhívásban rögzített feltételek 

figyelembevételével és elfogadásával teszem. 

 

 

Dátum: ………………………. 

 

 cégszerű aláírás 
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FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről a Szegedi Közlekedési Kft. (Székhely: 6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8., adószám: 

HU11092612-2-06, bankszámla száma: Raiffeisen Bank Zrt.: 12067008-00143725-00100003, cégjegyzék száma: 

06-09-003072, képviselője Majó-Petri Zoltán ügyvezető igazgató, mint Megbízó (továbbiakban Megbízó),  

másrészről 

a ……………………… (Székhely: ………………, adószám: ……………, cégjegyzék száma: 

……………………….. bankszámla száma ……………………………… SWIFT code …………….., képviselője 

………………………… mint Fuvarozó (továbbiakban mint Fuvarozó) között az alábbiak szerint: 

 

1. A szerződés tárgya 

A Megbízó, mint ajánlatkérő 2020. január 27. napján, 001/56-10/2020/SZKT számon beszerzési eljárást indított, 

melyben a beszerzés tárgya (továbbiakban: áru) az alábbiak szerint került meghatározásra: 

 

1 db Solaris típusú trolibusz szállítása – CZ 430001 Chomutov – HU Szeged szállítási viszonylatban. 

 

A Megbízó megbízás tárgyával szemben támasztott követelményeit a szerződés alapjául szolgáló beszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívása rögzítette, amely jelen szerződés mellékletét képezi, a Fuvarozó, mint nyertes ajánlattevő e 

körben elfogadott ajánlatával együtt. A szerződés tárgya szerinti szolgáltatásnak meg kell felelnie a kiadott 

specifikációban / feladatleírásban, valamint az ajánlatban rögzítetteknek. 

 

2. A szerződés időbeli hatálya, teljesítési időtartama: 

A leszállítási határidő: a szerződés hatálybalépését követő 3 héten belül kell a szállítást teljesíteni. 

 

3. Ellenérték: 

 

Tétel Megnevezés Mennyiség  Nettó összesen Pénznem 

1 Trolibusz szállítása 1 db   

 

A szerződés teljesítésével összefüggő összes járulékos költséget teljes mértékben a Fuvarozó viseli, amelybe 

beleértendő a járművek szállításán felül az E-útdíj, 3-3 óra várakozási és lerakási idő, szükséges engedélyek, CMR 

biztosítás. A fentieken túli költségek elszámolására előzetesen nem kalkulálható közlekedési és forgalmi változások 

(kerülőút, útlezárás), illetve 3-3 órát meghaladó várakozási / rakodási idő esetén van lehetőség 

 

Esetlegesen jelentkező többlet költségek elszámolása: 

Tétel Megnevezés Mennyiség Nettó egységár Pénznem 

1 
Megbízó oldalán felemerült okból a 3 órát 

meghaladó várakozási/rakodási idő 
óra   

2 Kerülőút használata km   

 

A kalkulált távolság: ………. km  

 

Az ezt meghaladó kilométerek után (azok szükségességének igazolása mellett) a Megbízó a fentiek szerinti egységár 

alapján számított költségtérítést fizet. 

 

4. Fizetési feltételek: 

Előlegfizetés: 

Megbízó előleget fizet. Az előleg mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 50%-ának megfelelő összeg. 

Az előleget Megbízó legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül – előleg bekérő ellenében – 

köteles kifizetni. Az előleg Fuvarozóhoz történt beérkezését követően előleg számla kerül kiállításra. 

Elszámolás az előleggel: a végszámlában. 

Számlázás, fizetési folyamat:  

A Fuvarozó 1db végszámlát jogosult benyújtani (előleg elszámolással), a járművek sikeres átadás-átvételét 

követően, a teljesítés igazolás kiadása után. 

Megbízó a fenti 3. pont szerinti ellenértéket az alábbi 5. pont szerinti teljesítési helyen való igazolt teljesítést 

követően, a Fuvarozó ………………………….. számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. A Fuvarozó a 

teljesítési igazolás birtokában jogosult az igazolt teljesítés számlázására. 

Fizetési határidő: a számla Megbízó általi kézhezvételének napját követő 15 nap. 

A Megbízó késedelmes fizetése esetén a Fuvarozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

 

5. Teljesítés helye: 

Szállítási viszonylat: CZ 430001 Chomutov – HU Szeged 

Felrakás helye: Dopravní podnik mest Chomutova a Jirkova a.s 

 Skolní 999/6 
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 430 01 Chomutov 

 Csehország 

Lerakás helye:  Szegedi Közlekedési Kft. 

 Körtöltés utca 35.  

 HU 6724 Szeged 

 Magyarország  

Az Áru átadás-átvétele a Megbízó telephelyén történik. 

 

Számlázási és számlaküldési cím: 

Szegedi Közlekedési Kft. 6720 Szeged, Zrínyi utca 4-8. 

Elektronikus számlázás esetén a számlát az eszamla@szkt.hu e-mail címre kell megküldeni. 

 

6. A Felek jogai és kötelezettségei 

6.1. Megbízó megbízza Fuvarozót a küldemény (jármű), általa meghatározott rendeltetési helyről a megadott 

rendeltetési helyre történő továbbításával és részére történő átadásával, amely tevékenységet a Fuvarozó jelen 

szerződés aláírásával vállal el. 

6.2. Fuvarozó fuvarlevelet állít ki, amelyet mindkét Fél aláír. A fuvarlevél tartalmazza a küldemény átvételének 

helyét és időpontját; Megbízó (mint feladó és címzett) és a Fuvarozó nevét és címét; a kiszolgáltatás helyét; a 

küldemény megnevezését, csomagolási módját, veszélyességének az adott fuvarozási ág szerinti megjelölését, 

darabszámát, jelét, számát, tömegét. A fuvarlevél ellenkező bizonyításáig bizonyítja a küldemény átvételét. 

6.3. A Fuvarozó felelősséget vállal azért, hogy az általa kiállított gépjármű alkalmas a megadott áru szállítására és 

rendelkezik a megfelelő engedélyekkel, biztosításokkal, az alábbiak figyelembevételével: 

A fel és lerakodáshoz segítséget Megbízó nem biztosít. A trolibusz rámpán nem képes felmenni önerőből, a jármű 

mozgásképtelen, azonban vontatható (kormányozható) állapotban van, így pl. csörlővel szállító járműre fel lehet 

rámpán húzni a trolibuszt. 

Lerakodásnál, amennyiben a trolibusz a szállítójárműről csörlővel rámpán leengedésre kerül, a trolibusz 

kormányzásához a Megbízó személyzetet biztosít. 

6.4. A fuvarozás céljából átvett áru címzettnél történő hiánytalan kiszolgáltatásáért a Fuvarozó teljes anyagi 

felelősséggel tartozik.  

6.5. Megbízó köteles a fuvarozónak a küldemény továbbításához és kezeléséhez szükséges okiratokat átadni. 

6.6. Megbízó köteles a küldeményt úgy csomagolni különös tekintettel az áramszedőkre, hogy a csomagolás a 

küldeményt megóvja, és az mások személyét és vagyonát ne veszélyeztesse. 

 

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

7.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes teljesítés esetén, ha az olyan okból 

következett be, amelyért a Fuvarozó felelős, kötbért köteles fizetni a Megbízónak. A kötbér akkor is jár, ha a 

Megbízónak kára nem merült fel. A késedelmi kötbér mértéke a megbízási díj nettó értékének napi 1%-a, de 

legfeljebb a teljes ellenérték 20%-a. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak. Amennyiben a 

késedelem csak az Áru egy adott részét érinti, úgy a késedelmi kötbér alapja megbízási díj adott árura eső arányos 

része. 

7.2. A kötbér kifizetése nem érinti a Megbízó azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével 

nem fedezett kárának megtérítését követelje. Ha a kötbér a maximumot elérte, a Megbízó jogosult a szerződéstől 

elállni. 

7.3. A Fuvarozó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a teljes nettó 

megbízási díj 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 

7.4. A Megbízó a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is 

követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. A nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés 

követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. 

 

8. Hatályba lépés 

8.1. A jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. 

8.2. A jelen szerződés a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható. 

8.3. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott 

levélben, telefaxon, e-mailben) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő 

kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar vagy angol. 

8.4. A jelen szerződés mellékletei, valamint a Megbízó ajánlattételi felhívása és a Fuvarozó által benyújtott ajánlat a 

szerződés elválaszthatatlan részét képezik, még ha fizikálisan nem is kerül csatolásra. 

 

9. Vis major 

9.1. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével 

kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye. 

9.2. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza a Megbízó vagy Fuvarozó saját hibájára vagy 

gondatlanságára és nem látható előre. 

9.3. A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 

napon belül értesíteni. 
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10. Illetékes bíróság, alkalmazott jog 

10.1. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 

napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Megbízó 

székhelye szerinti illetékes magyar bíróság eljárásának. A felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az 

eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni. 

10.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók. 

 

11. Záró rendelkezések: 

11.1. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Megbízó részéről a teljesítés az alábbi szervezeti egységhez köthető 

Műszaki főmérnökség 

11.2. A Megbízó alábbi munkavállalóját hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a szakmai teljesítés 

igazolására:  (Tel: , e-mail: @szkt.hu) 

 

 

 

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

 

 

 

……………………………………….. …………………………………………… 

Megbízó Fuvarozó 

Szegedi Közlekedési Kft.  

Majó-Petri Zoltán  
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