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mely létrejött egyrészről a
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Székhely: 902I,Gy őr, Y árosház tér l.
Törzsszám: MAK: 467254
Adószám: 15467 256-2-08
P énzfor galmi s z áml as zám: 1020 1006 - 5 02 8 3 444 - 00000000
IBAN szám; 1 020 1 006-5 0283444-00000000 HU 1 5
Számlav ezető : Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Képviseli: Borsi Róbert a Társulási Tanács elnöke
a továbbiakban: vevő

másrészről a
TELLUS INVICTUS Kereskedelmi és BeruházőKít.
Székhely: 8360 Keszthely, Rákóczitér 20.
Adószám: 237 8 1326-2-20
Cé ge gy zékszátl; 20 -09 - 07 2324
B ankszáml aszám: I I7 49039 -2009229 4-00000000
Számlavezető: OTP Nyrt. Fiók Keszthely
Képviseli: Horváth Sándor ügyvezető
a továbbiakban: Eladó
a továbbiakban együtt: Felek között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

I. A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1. Felek rögzítlk, hogy a Vevő, mint ajánlatkérő ,Eszközbeszerzés Győr Nagytérségi
Hulladékgazülkodási Önkonnányzati Társulás Gördülő Beruháaúsi Tervének
megvalósíűsára" megnevezéssel - a 2015/5 É5-285492 számú ajánlati felhívással nyílt
közbeszerzési eljárást folytatott le közösségi eljárási rendben árubeszerzés tárgyában
(továbbiakban: közbeszerzési eljárás). A közbeszerzési eljrárás nyertese a ,2. rész:
HuUadékgyűjtő edények" elnevezésű részben Eladó lett.

1.2. Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljálrás ajánlati felhívása (a továbbiakban:
,,Felhívás"), dokumentáciőja (a továbbiakban: ,,Dokumentáció") és az Eladó, mint nyertes
ajánlattevő ajánlata (a továbbiakban: ,,Ajánlat"), a kiegészítő tájékoztatás, valamint az eljátás
során keletkezett irat a jelen szerződés mellékletét képezi azza|, hogy
- a jelen pontban foglalt mellékletek ftzikailag nem kerülnek a jelen szerződéshez csatolásra,
tekintettel arra, hogy azok mind a Vevő, mind az Eladó rendelkezésére állnak, valamint
- a jelen pontban foglalt mellékletek tartalma közötti ellentmondás esetén a Felek a fent
meghatározott sorrendben tekintik az egyes mellékletek tartalmát irányadónak a jelen
szerző dés értelmezése során.

2. Aszerződés tárgya:

2.1. Jelen szerződés tárgya a közbeszerzési eljárásban meghatározott és a jelen szerződés 1.

sz. mellékletétképező műszaki leírásnak (továbbiakban: műszaki leírás) megfelelő műszaki
paraméterekkel rendelkező, a jelen szeruődés 3. sz. mellékletét képező szakmai ajánlatnak



(továbbiakban: szakmai ajánlat) megfelelő alábbi termékek (továbbiakban: termékek) Vevő
r észér e történ ő leszá|lítás a:

1. tétel: 3975 db 120 literes hulladékgyűjtő edény maradék hulladéknak (a szakmai ajánlatban
megadott specifi kációnak megfelelően)
2. téte|: 1700 db 120 literes hulladékgytijtő edény bio hulladéknak (a szakmai ajánlatban
megadott specifi kációnak megfelelően)
3. tétel: 1300 db 240literes hulladékg|ijtő edény maradék hulladéknak (a szakmai ajánlatban
megadott specifikációnak megfelelően)
4. tétel: 14 db 1,5 m3 hasznos Értogatú szelektív hulladékgytíjtő konténer (a szakmai
aj ánlatban megadott specifikációnak megfelelően)
5. tétel: 4 db 2,5 m3 hasznos térfogatú szelektív hulladékgytijtő konténer (a szakmai
ajánlatban megadott specifikációnak megfelelően)
6. tétel: 24 db 1100 literes laposfenekű szelektív hulladékgytijtő konténer (a szakmai
ajánlatban megadott specifikációnak megfelelően)
7. tétel: 180 db 1100 literes laposfenekű vegyes hulladékgyűjtő konténer (a szakmai
aj ánlatban megadott specifikációnak megfelelően)
8. tétel: 600 db edényazonosító chip (a szakmai ajánlatban megadott specifikációnak
megfelelően)
9. tétel: 1000 db edényazonosító matrica (a szakmai ajánlatban megadott specifikációnak
megfelelően)

2.2. A leszállítandó termékek részletes műszaki tartalmát a műszaki leírás tartalmazza. Eladó
a műszaki leírásban foglalt műszaki tartalommal és a műszaki leírásban meghatározott
feladatok, kötelezettségek, feltételek teljesítésével köteles a jelen szerződést teljesíteni.

3. A szerződés ellenértéke:

3.1. Eladó a szerződés hibátlan teljesítése esetén 63.448.gt0,- Ft + l7.t31.206,- Ft ÁFA
(összesen bruttó: 80.580.116,- Ft) ellenszolgáltatásra jogosult a jelen szeruődés Z.sz.
mel l ékletét kép ező aj án l ati ártáblázatban fo gl altakn ak me gfelelő en.
Részteljesítés esetén a leszállított termékek ellenszolgáltatásának összege tekintetében
irányadók a jelen a jelen szerződés Z.sz. mellékletét képező ajánlati ártáblázatban foglaltak.

3.2. Az előzőekben rögzített ellenszolgáltatás magában foglalja a jelen szerződés tárgyában
meghatározott mindennemű tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő
ellenszolgáltatást, melynek alapján Eladó az előző pontban rögzített ellenszolgáltatáson felül
semmilyen jogcímen nem jogosult Vevőtől további dű- vagy költség megtédtésének
igénylésére.

4. Fizetési feltételek

4.L Az Eladó a hibátlan teljesítésért a szerződés 4. pontjában rögzített ellenszolgáltatásra
jogosult. A teljesítést a Vevő részéről a Társulási Tanács elnöke jogosult igazolni. A Vevő
csak a műszaki leírásban megadott műszaki tartalomnak megfelelő és szerződésszerű
teljesítés esetén bocsátja ki a teljesítés igazolást (részteljesítés esetén is).

4.2. A 4. pont szerinti ár tartalmaz minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és
forrásától (pl. esetleges különböző díjak és illetékek, szállítási költség, stb.), az Eladó a 4.
pont szerinti végösszegen felüli kifizetésre semmilyen egyébjogcímen nem jogosult.

4.3. A 4. pont szerinti ár fix ár, vagyis az Eladő semmilyen formában és semmilyen
hivatkozással sem kérheti a szerződéses ellenszolgáltatás megváltoztatását.
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4.4. A Vevő részteljesítésre jogosult, és jogosult - a részteljesítésre vonatkozó teljesítés
igazolás kibocsátást követően - a részteljesítés ellenértékének kiszám|ázására.

4.5. A Vevö a szerződéses ellenértéket átutalással fizeti meg azzal, hogy a fizetésre az átadást-
átvételt és a teljesítés igazolását követően, a számlának a Vevő általikézhezvételét követő 30
napon belül kerül sor. A számlát a hatályos magyar jogszabá|yoknak megfelelően kell
kiállítani.

4.6. Az Eladó köteles a számlát a teljesítés igazolás kiadásától számított 15 napon belül
kiállítani és a Vevő részére eljuttatni.

4.7. A Vevő késedelmes fizetése esetén - a Polgári Törvénykönyvről szőló 2013. évi V. tv. (a
továbbiakban: Ptk.) 6:155. § rendelkezései szerint - késedelmi kamatot köteles fizetni.

4.8. A szerződés teljesítésével kapcsolatos banki tranzakciók költségeit, ha ilyenek
felmerülnek, a Felek maguk viselik.

4.9. Felek egyezően rögzítik, hogy az adózás rendjéről szőIó2003. évi XCil. törvény 36lA.
§ -ában foglaltak alkalmazandók.

5. A teljesítés haárideje:

AzEIadó jelen szerződést az aláírásátől számított 3 hónapon belül köteles szerződésszerűen
teljesíteni, azaz Eladó e határidőn belül köteles a jelen szerződés tár1yát képező termékeket
Vevőnek leszállítani, és a jelen szerződés 2.sz. mellékletét képező műszaki leírásban
meghatározott valamennyi feladatot, feltételt teljesíteni.

6. Az Eladó hibátlan teljesítésére vonatkozó előírások:

6.1. Az Eladó akkor teljesít szerződésszerűen, ha az áItala|eszállított termékek teljes köníen
megfelelnek a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek, továbbá Eladó teljesítette
mindazon feltételeket, feladatokat, melyeket a műszaki leírás tartalmaz.

6.2. Eladó köteles a Vevőt értesíteni minden olyan körülményről, amely a teljesítés
határidejét, vagy szerződésszeníségét érintheti.Ezentájékoztatási kötelezettség elmaradásából
eredő károkért az EIadó kfutédtési felelősséggel tartozik.

6.3. Amennyiben az Eladő a szerződést kósedelmesen, vagy nem teljesíti, késedelmi, vagy
meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

6.4. Kötbér: Az Eladó késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér ftzetésére köteles,
melynek mértéke: napi l7o. A késedelmi kötbér maximális mértéke25Vo.
A teljesítós elmaradása, vagy jogos ok nélküli megtagadása a szerződés meghiúsulásának
minősül, mely alapján azEladő meghiúsulási kötbér ftzetésére köteles, amelynek mértéke:
25Vo. A késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér alapja a nem teljesített, vagy késedelmesen
teljesített termékért járó, a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező ártáblázat szerint
számított nettó ellenszolgáltatás. A kötbér összegét a Vevő jogosult levonni az
ellenszolgáltatás összegéből.

6.5. Jótállás: Eladó minden termék esetében teljes köní jótállásra kötelezett. A jótállási
kötelezettség a termék sikeres műszaki átadás-átvételt követően kezdődik, a jótállás
időtartama minimum 6 hónap. A jótállás kezdő időponda a teljesítési igazolás Vevő általi
a|áírását követő nap.
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6.6. Teljesítési biztosíték: (a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítására):
Eladó a teljesítésének elmaradásiára szólóan teljesítési biztosíték ftzetésére köteles, melynek
összege a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott egyösszegű nettó ellenszolgáltatás
SVo-a. A teljesítési biztosíték nyujtására Eladó a jelen szerződés hatályba lépésének napján
köteles. A teljesítési biztosítékotazEIadó -választása szerint - a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a)
pontjában megadott valamely módon köteles rendelkezésre bocsátani.

6.7. Jőtállási biztosíték: (ótállási igények biztosítására): Eladó a Vevő jótállási igényeinek
biztosítására a jelen szerződés 2.1. pondábantögzített egyösszegű nettó ellenszolgá|tatás 5Vo-

ának megfelelő összegű jótállási biztosítékot köteles nyijtani a teljesítés időpondában -
választása szerint - a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontjában megadott valamely módon.
Részteljesítés esetén a jótállási biztosíték teljesített részenként nyujtandó. A jótállási
biztosíték nyujtása és az ezt tanúsító dokumentum Vevő részéte történő átadása az
ellenszolgáltatás kifizetésének feltétele.

6.8. Vevő jogosult a jelen szerződés megszegéséből eredő Eladónak felróható kötbéren felüli
kárát Eladóval szembeni érvényesítésére. Eladó jogosult kötbér igényét érvényesíteni akkor
is, ha kára nem merült fel.

6.9. A kötbér felelősség, a jótállás, a teljesítési biztosíték és a jótállási biztosíték
tekintetében - mint a szerződés más rendelkezései tekintetében is - irányadók a Ptk.
vonatkozó rendelkezései.

7. A teljesítés helye:

7.I. A teljesítés helye: Sashegyi HulladékkezelőKözpont 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1.

7 .2. A teljesítés időpontjáró| - azt megelőzően legalább kettő munkanappal - azEIadő írásban
köteles értesíteni a vevőt.

7 .3. A Termék átadás-átvételéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

7.4. Az átadás-átvételt követően a termékkel a Vevő rendelkezik.

8. A Felek nyilatkozatai, egyéb szerződéses kikötések

8.I. Az Eladó teljes kellékszavatosságot vállal, azaz szavatol azért, hogy a leszállításra kerülő
termékek mindenben megfelelnek a közbeszerzési eljárás eljrárást megindító felhívásában, és a
műszaki leírásban meghatározott műszaki követelményeknek és feltételeknek.

8.2. Amennyiben az Eladó külföldi adóilletőségű, jelen szerződés aIáírásával egyidejűleg
köteles a jelen szerződéshez csatolni szabályszenien kiállított olyan tartalmú meghatalmazást,
amelynek alapján a magyar adóhatóság az illetőséges szerinti adóhatóságtól közvetlenül
szerezhet be az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybe vétele
nélkül.

8.3. Az értesítési, visszaigazolási és egyéb jognyilatkozatok érvényességéhez a Felek az írásos
formát kötik ki. A Felek kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:

vevő részéről:
Molnár Tibor műszaki tanácsadó
Tel.: +36 961501-298
Email: piu.gyor@ gmail.com



Eladó részéről:
Mihucz Lóránd projekt menedzser
Tel.: +36 301414-626l
Email: info @tellusinvictus.hu

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Szerződő Felek kötelezik magukat íuTa, hogy a Szerződés teljesítése során
tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefiiggésben keletkezett
dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat Y,tzfuő|ag Szerződés céljaira
használják fel, és csak azon munkatársaik számfua teszik azokat megismerhetővé, akiknek a
feladatai ellátásáltoz azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az
üzleti titok megtartására. Aziózleti titok fogalma értelemszerűen nem foglalja magában azokat
az információkat, adatokat, stb., amelyek a felek brármelyike vagy a közvélemény előtt már
ismertek voltak vagy később, a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül váltak széles
körben ismertté, vagy megismerhetővé.

9.2. A Szerződés egyes rendelkezéseinek órvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei
érvényben maradnak. Az érvénytelen rendelkezést a felek érvényes, gazdasági szempontból a
lehető legnagyobb mértékben egyenértékű rendelkezéssel váltják fel.

9.3. Az Eladó kötelezi magát, hogy nem fizet, illetve számol eI a szerződés teljesítésével
összefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő tiársaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladő
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

9.4. E|adő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés megkötését követően vele
szemben felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, megszüntetésére
irányuló eljárás indul, a Vevő jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

9.5. Vevő a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a jelen szerződést
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáről gondoskodni tudjon - ha

- az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25Vo-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szeíyezet,
amelynek tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés t/ pontjában meghatározott
valamely feltétel,

- az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25Vo-ot meghaladó tulajdoni részesedést szeíez
valamely olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amelynek tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés /<) pontjában meghatiározott
valamely feltétel,

9.6. Eladó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Vevő számára megismerhetővé tenni és a fenti bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt
haladéktalanul értesíteni azzaI, hogy amennyiben a tulajdonosi szerkezetét - vagy egyéb, a
cégnyilvántartást - érintő vá|tozás következik be, úgy arról haladéktalanul köteles írásban
értesíteni vevőt.



l0.Zátő rendelkezések

10. 1. Jelen szerződés a mindkét fé| áItal történő aláírásának napján lép hatályb a, és lázárólag a
Kbll32. §-a alapján módosítható.

10.2. Felek ajelen szerződésből eredő esetlegesjogvitáikat egyeztetés útján rendezik. Ennek
eredménytelensége esetére kikötik - a pertárgyértékétől fiiggően - a Győri Járásbíróság vagy
a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét.

10.3. A jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

10.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok,
kiilönösen a Kbt. és a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

A jelen szerzödést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti
akaratuk*al mindenben megegyezőt, három eredeti p.Él.{rfuyban jóváhagyóIag íqák aI6,

melyből a Vevőt kettő, azEtadőtpedig egy példány iN?.$ ll{\

Kelt: Győr ,2lts.október hő ru [ {a"W:!:ro''L 'S*,^ 
-"í

ffi
ügyvezető

TELLUS INVICTUS Kereskedelmi és Beruházó Kft.
Eladó

Mellékletek:
1. Műszaki leírás
2. Ajánlati át táblázat
3. Szakmai ajánlat



uűsznrl leínÁs

,,E szközbeszerzé s Gy őr Nagytérsé gi Hulladékgazd,álkodásí Önkormányzati Társulás
GördüIő B eruhózási Tervének me gvalósítdsára"

2.rész - Hulladékgyűjtő edények

Műszaki követelmények a leszállítandó termékekkel kapcsolatban:

1". tétel: 120literes kukaedény maradékhulladéknak 3975 db
Szabvány: MSZ EN 840-1
Alkalmas legyen kommunális hulladék tárolására
Alapanyag: újra feldolgozható, UV stabilizált polietilén HDPE, vegyi- ós biológiai
behatásoknak ellenálló
Helymeghat ározáshoz BDE-FDX, 134,2 WIz azonosítóval ellátva.
Formai követelmény:

- 2 kerekes, a kerék átmérője min. 200 mm, anyaga tömörgumi,
- ,,1 12" jelzéssel ellátva
- ahol az iúrttő szerkezet fésű eleme beakad az edénybe, dupla élű

párhuzamos perem legyen, peremek közti bordázattal.
Belső felülete sima, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső
falára.
színe: antracit
Súlya: min. 9,00 kg*sEo

2.téte|z 120literes kukaedény bio hulladéknak 1.700 db
Szabvány: MSZ EN 840-1
Alkalmas legyen zöld hullad ék tárolására
Alapanyag: újra feldolgozható, UV stabilizált polietilén HDPE, vegyi- és biológiai
behatásoknak ellenálló
Helymeghat álr ozáshoz B DE-FDX, |3 4,2 kHz az ono sítóval ellátva.
Formai követelmény:

- 2 kerekes, a kerek átmérője min. 200 mm, anyaga tömörgumi,
- ,,1 12" jelzéssel ellátva
- ahol aziúrítő szerkezet fésű eleme beakad az edénybe, dupla élű

párhuzamos perem legyen, peremek közti bordázatta|.
Belső felülete sima, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső
falára.
színe: barna
Súlya: min. 9,00 kg*5qo

3. tétel: 240literes kukaedény maradékhulladéknak 1300 db
Szabvány: MSZ EN 840-1
Alkalmas legyen kommunális hulladék tírolására
Alapanyag: újra feldolgozható, UV stabilizált polietilén HDPE, vegyi- és biológiai
behatásoknak ellenálló
Helyme ghat átr ozáshoz B DE -FDX, l 3 4,2 h,íIz azonos ítóv al ellátv a.

Formai követelmény:
- 2 kerekes, a kerek átmérője min. 200 nrm, anyaga tömörgumi,



- ,,l 12"jelzéssel ellátva
- ahol azidrrítő szerkezet fésú eleme beakad az edénybe, dupla élű

párhuzamos perem legyen, peremek közti bordázattal.

Belső felülete sima, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső
falára.
színe: antracit
Súlya: min. 12,00 kE*5Eo

4. téte|z 1,5 m3 hasznos térfogatú szelektív hulladékgyűjtő konténer 14 db
Funkció: Alkalmas legyen kommunális hulladék szelektív gyűjtésére
Szabvány: MSZ EN l307I
Szállítási hely: Győr, Sashegy Hulladékkezelő Központ
Konténer anyag: rugalmas, UV stabil, újrahasznosítható, anyagában színezett
műanyag, mely fagy-, sav-, olajellenálló.
Ürítés:

- a konténer alsó ürítéses kialakítású legyen
- az ajtó külső-zsanéros, középről kétfelé nyíló kialakítású

Méretek:
- konténer max. 1,4 m2 alapterületű, négyszögletes vagy téglalap alaprajzú
- konténer magassága emelőfülek nélkül max. 1,8 m

Üres tömeg: min. 70 kg, max. 115 kg
Bedobó nyílások kialakítása:

- cserélhetó variálható bedobó panel
- a bedobó nyílások a hulladék típusa szerint kialakítottak legyenek.
- a bedobó nyflások olyan kialakításúak, amelyek megakadáIyozzák a

csapadék edényzetbejutását, illetve a konténer első és hátsó falán
függőleges sftban egyaránt megtalálható legyen.

- a bedobó nyílások legmagasabb ponda az a|jzattól mérve: l700mm.
- a panel hossza max.807o-a min 607o-a az edény szélességének.
- bedobó nyílás mérete papír esetén 450xlO0mm, üveg, fémdoboz esetén]

min. Ol70mm.
Színkövetelmény: Valamennyi konténer szürke alapszínű és a bedobó panel színe
feleljen meg a 43812012 (XII.29.) Korm. rendeletnek

- papír hulladék
- üveg hulladék

kék_7db
zöId-] db

Az edényeket eltávolíthatatlan felirattal és a gyűjtendő hulladékot szimbolizáló
piktogrammal kell ellátni !

- Kék: Papír
- Zöld: üveg

Konténer bordázott oldalfalú, hogy merev legyen és elriassza a falfirkával
garázdálkodókat
Hasznos térfogat: V:1,5 m3 + 5Vo

Hasznos térfogat a MSZ EN 1307l-es szabvány szerint a konténer bedobónyílásának alsó
sftja alatti térfogatként értelmezendő.

5. tétel: 2,5 m3 hasznos térfoeatú szelektív hulladékqyű_itő konténer 4 db



Funkció: Alkalmas legyen kommunális hulladék szelektív gyűjtésére
Szabvány: MSZ EN l307l
Szállítási hely: Győr, Sashegy Hulladékkezelő Központ
Konténer anyag: rugalmas, UV stabil, újrahasznosítható, anyagában színezett
műanyag, mely fagy-, sav-, olajellenálló.
üdtés:

- a konténer alsó üítéses kialakítású legyen
- az ajtó külső-zsanéros, középről kétfelé nyíló kialakítású

Méret:
- konténer max. 2.0 m2 alapterületű, négyszögletes vagy téglalap

alaptajzű
- konténer magassága emelőfiilek nélkül max. 1,8 m

Üres tömeg: Max. 160kg
Bedobó nyfl ások kialakítása:

- cserélhetó variálható bedobó panel
- a bedobó nyílások a hulladék típusa szerint kialakítottak legyenek.
- a bedobó nyflások olyan kialakításúak, amelyek megakadályozzál<a

csapadék edényzetbejutását, illetve a konténer első és hátsó falán
függóleges síkban egy aránt megtalálható legyen.

- a bedobónyflások legmagasabb pontja az allzattóI mérve: 1700mm
- bedobónyílás mérete: min. O170mm

Konténer bordázott oldalfalú, hogy merev legyen és elriassza a falfirkával
garázdákodókat
Színkövetelmény: Valamennyi konténer szürke alapszínű és a bedobó panel színe
feleljen meg a 43812012 (XII.29.) Korm. rendeletnek

- műanyag hulladék sárga
Az edényeket elüávolíthatatlan felirattal és a gyűjtendő hulladékot szimbolizáló
piktogrammal kell ellátni !

- Srárga konténer: Műanyag
Hasznos térfogat: Y:2,5 m3 + 5Vo

Hasznos térfogat a MSZ EN 13071-es szabvány szerint a konténer bedobó-nyflásának
alsó síkja alatti térfogatként értelmezendő.

Funkció: Alkalmas legyen kommunális hulladék szelektív gyűjtésére
Szabvány: MSZ EN 840-2
Szállítási hely: Győr, Sashegy komplex hulladékkezelőközpont és lerakó
Alapanyag: újra feldolgozhatő, UV stabilizált polietilén HDPE, vegyi- és biológiai
behatásoknak ellenálló
Helymeghatátozáshoz BDE-FDX, 134,2 azonosítóval ellátva.
Belső felülete sima, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső
falfua.
Formai követelmény:

- a hulladék fajtájának (papír, műanyag, üveg, fém italos doboz)
megfelelő bedobó nyflással ellátott:

- 4 kerekes, melyből kettő rögzítőfékes, másik kettő ,,kitérőkerék"
rendszerű

- a kerekek átmérője min. 200 mm
- a konténerek fedele zárható

Színkövetelmény: Valamennyi konténer kék alapszínű és a tető színe feleljen meg a
2l3l200l (XI. 14.) Korm. rendeletnek



Feliratok: Az edényeket eltávolíthatatlan felirattal és a gyűjtendő hulladékot
szimbolizáló piktogrammal kell ellátni.

- 4 db műanyag
- 4 db vegyes üveg
- 4 db papír
- 4 db fém italos doboz

- Sárgatetős konténer:
- 7ÁId tetős konténer
- kék tetős konténer
- szürke tetős konténer

sárga
zöld
kék
szürke

Műanyag
üveg
Pgrír
FEM DoBoZ

Funkció: Alkalmas legyen kommunális hulladék tárolására
Szabvány: MSZ EN 840-3
Szállítási hely: Győr, Sashegy Hulladékkezelő Központ
Konténer anyag: újra feldolgozható, UV stabilizált polietilén HDPE, vegyi és
biológiai hatásoknak ellenálló
Helymeghatátozáshoz BDE-FDX, 134,2 kHz azonosítóval ellátva
Formai követelmény:

- 4 kerekes, amelyekből kettő rögzítőfékes, másik kettő ,,kitérő kerék"
rendszerű, a kerekek átmérője min. 200 mm, anyaga tömör gumi,

- konténertest az iidtőszerkezet beakasztási helyén megerősített kivitelű
- a konténertest ,,II2" jelzéssel ellátott,
- az edény belső felülete sima, mely megakadályozza a hulladék

lerakódását atartíly belső falára
Az edény színe : zöld
A fedél rendelkezz en zár szerkezette|

Szabvány: DIN EN 14803
Alkalmas legyen azonosításra,kézi adatleolvasóval és/vagy a járműben figzített
leolvasóval
Anyaga legyen tartós, - 25 és + 85 Co hőmérsékleteken működőképes
Működési frekvencia : 13 4,2 kíIz
Adatátviteli technológia: FDX
Formai követelmény:

- méret: 30 x 13 mm
- csavarínenet: M30 x 1,5

Önbecsavarható vagy bepattintható
Memória: csak olvasható

Szabvány: DIN EN 14803
Alkalmas legyen azonosításra,kézi adatleolvasóval és/vagy a járműben rögzített
leolvasóval vonalkód alapján
Anyaga legyen tartós, kültéri kivitelű
Formai követelmény:

- méret: min. 100x50mm
- öntapadó, kétrészes



,,Eszközbeszerzés Győr Nagytércégi Huttadékgazdálkodási ÖnkormányzatITárculás Gördülő
Beruháási Tervének

Rész Rész tár8ya mennyiseg {db)
ajánlati egységár (

Ft, nettó)
aiánlat ár öss:esen (

Ft, nettó}
2. rész

1. tétel 120 literes kukaedény
maradékhulladéknak

3975 6 150 Ft 24M625oFl

2, tétel
120 literes kukaedény bio hul|adéknal 170o 6 150 Ft 10 455 o0o Ft

3. tétel Z40 literes kukaedény edény
maradékhulladéknak

13o0 9 oo0 Ft 11 700 000 Ft

4. tétel 1,5 m3 hasznos térfogatú szelektív
hulladékgyűjtő konténer

t4 256 330 tt 3 588 620 Ft

5. tétel 2,5 m3 hasznos térfogatú szelektív
hulladékgyűjtő konténer

4 256 330 Ft 1 025 32o Ft

6. tétel 11O0 literes laposfenekű szelektív
hulladékgyűjtő konténer

z4 52 480 Ft 1 259 520 Ft

7. tétel 1 ].@ literes laposfenekű
veeveshulladékevűitő kontr!ner

180 56 090 Ft 10 096 200 Ft

3, tétel edénvazonosító chip 600 530 Ft 318 000 Ft
9. tétel edénvazonosító matrica 1oo0 560 Ft 560 000 Ft

L,rési aiánlatí,ár összesén .{ Ft,.írettó} . .i63,448,91o Ft

Keszthely 2015-09,16

AJÁNLAT| Án nÉszt-ETEzÉsE

\i,L

fu-;;.L



§ZAiKMAI alixr,lr
fsz*öáeszsrzés GyörNagrterségi Hulladékgiazdálkodási Önkormányzati Társulás Göfdülö
Beruhfuási Tervének megvalósítá§.ára"árs/á an folyamatban levó közbeszerzésieljánísban

2. részl Huiladélq5.űjtó edények
Alulírott .Horváth §ándor.(aláírdk) nev{i)), mint a TELLU§ INVICTU§ KFT, (égnév) qifurlatlevó
(közös ajánlaffevó) (cégnév) ajánlatevö ftözös ajárrlattwö) képviselője/képviselői ezen nyilatkozat
alóínísával akként nyilatkozunk, hory Ajánlanblö a fenti tórgfuan folyarnatban levö közbeszerzési
eljfuásban a2. 

"Ilutladéksrűjtő 
edények' elnpvezésrl részre ajárrlatol tesa Ajánlattevó a megajánlotr

termét<eket az alábbiakban megielöli, egóen nyilatkozik aak rnűszaki param&ereinil:

t',,.

-',--*,,,Í

l. tétell 120 ku maradékhutlattéknak
Megajánlott termék:
3.975 db. EUROPLAST AWB I20 L (ry{rtnrány, típus §tb.) l20 literes kukaedény
maradékhulladéknak
2. tótcl: 120 üíeres kukeedéay bio hulladéknak
Megajánlou iermék;
1.700 db. EIJROPIÁ§T AWB lZO L (ryártrnány, típus §tb.) 120 literes kukqedény bio
huIladéknak
3. tétcl: 240 liúeres kukaedénv maradékhulladéknak
Megjánlofitermék:
1.300 db. EURoPLA§T AwB 240 L
maradékhulladéknak

(ryárrnány, típus stb.) 240 literes kukaedérty

4. tétel: l§ m3 hasznos térfoeatú szeleldv hultadékcyúitó konténer
Megajánlott termék:
14 db. Polyduct RH l500 (gyártrnány, típus stb.) 1,5 m3 hasmos térfogatú szelekíív hutladékgnljtö
konténer
5. tétel: 2§ n3 hasznos térfosatú szelekíív hulladélcrvüitó konténer
Megajánlott termék:
4 db. Polyduct RH 2500 (gártmány, típus stb.) 2,5 m3 hasznos térfogatú szelektív hulladékgyüjtó
konténer
6. tétsl: llfi} literes laomfenekű szelektív hulladélrgrúitő konténer
Megqjánlot termék:
24 ű. EURoPLAST AWB
hulladékBnrüitö konténer

ll00 L (grártmány, tlpus stb.) ll00 literes lapos fenekii szelektív

z tétel: llfil literes laposfenekű vegy€§ hulladélrsvüitő konténer
Megajánlott termék:
l80 db. EURoPLAST AwB
hulladéksyü itö konténer

ll00 L (glártmány, típus stb.) 1100 literes lapos ferrekü ves/es

8. tétel: Edénvazonosító cbiB
Megajánlott termék:
600 db. Procontrol 784t04 (5lrirtmány, típus só.) edényazonosító chip
9. tétell Ldónvazonosító matrica
Megajánlott termék:
1000 db. l000 db. Meva -hu 6534 (ryártmri.lry, típus stb.) edényaeonosító matrica
Ajánlaí:vö kijelenti, hogy az általa megajánlott term.ikek az ajánlatkérö által a műszaki leirásban
meghatározott valamennyi műszaki követelménynek nrindenben megfeleln€k, valamint ajánlattevö

:[t;|;í:$;Hírtlil 
arra, hogy szállitáskor a termékek használalához szükseges dokumen'rffi

KekKesáhely 20 l 5.09. l 5. aláínás
6zerci

&,\1 * Ráköa§



í3,{.2 kFlz azono§ítoval ellálva,

bedobó ttvílások a hu{adék tiDusa szerint kialakítottak bedobó ttvílások a hulhdé{t tiotlsa §zeíint kialakilottek

bedobó nyíEsd< dyan ki8lakítá§úak, anrlyek meoakadály@ák a
edén}zetbe jutá§át, ill§tv€ a konlénar€ls ée hátsó falán

bdobó ttyílások ofipn kialakításúak, arplyek megakadályoaák a
edény-z€ür€ jrná§,it, ill€tlé a kontén€reb és Mtsó falán

a-- (<))



I paírél hossza max. 80%.a min 609d-a az erÉnv sábsréoénelr. l Fnd lp€sza max. 8(M-a rún 60%_a az edény szdss&árd<.
Defixx) nylE§ nréfiBle papF e&mn {5uxluJmm, urcg, 

'émooDozgaeténi
min. 0170mm.

o€oooo ílyllaa nt€rBlB Fplr 886l9n /rtlrxlíJomm, írv€, í€íll(loo€
€6et&l:
min,cj17onm.

§zlnkö1|e&lmény: VaüaííÉínyl l(mtalÉr 8zfrke 8l8p§zín * a bgloÖÓ
rryld szine
'eldbn meq a 438i:l0í2.(Xl1.29.) Koím. Rgnddetnok

Szin*ówtelrnény Vahmennyl kontáfi_€f gaííte alap .ezín és a bndoöó
rgd szlne
bblien meo a 438/2012 íXl1.29.} t(onn^ Rendelánek

ú nul.det kél(- 7 db rnutaoe&xeK- /(D
veonulaoexzIo-íoD ,eo nulao€t( zolo _ / oD

cz edefiyak€i €ltálroínhfiaü8n tslaraüal é§ a gFJH*ló lHlalék il
Bzimbofiáló olktooíammd,kdl dÉft l!

qz egry€l€I qlavolnnataEan IErnE&J 68 gwrcíxt llutíto€l@l
pünboliálrá oiklooralmtal éllátva.

(ék: P8pií (ax: P]aDlr
Éöd; lhr€{l íólo: {11160

noolonof Doí(xlzo§ otq€illatl, ílogy ífierev l§glrBfl e6 ema3§za a
Hfittáwl
oaázdákodóker

Külténer Doítlázon oua|íaltl, h€y lrFíÉY 1_4i}€l1 é§ díi8§§zá a
hlli,l€val ,

orrá2íláikny/,Álrai
aazÍxE Bíxroef v:'l -a m3 t 5%l Haszíto§ BíRloaE v:1.5 m:t É §%

Ftia9eíro6 §ífug8t 8 in§z EN 13071.€3 szabülny §zefiíil a k§ntá€f
bedobüwllás*tak etsó síkh alelti térfoóaffúfit éttbknezend -

H*Zl6 Éí&§at a M§Z El{ 1 3071 -es sáyány §zéíint a kfitén€í
bedobónyíl&ának alsó sa§a d#i Éíiooatkfut értdmezerrd -

§t*l#j
*l,:.,íl l::ll: fi§i" l ff
iil.:irjiii*S;i tii;§ §:;iltilt,;;it§§§é§,**ft}iti:,ffi

Fur*dó: Altaünas l€otÉír kfirlrarftális tníladák szaleltív orílíitás&e Fur*dó: Afi<alrms kommunáis huladék szelaküv nÉliléeéra
1ü M§z EN 1307t §&aDYany: luöZ EF. 1ó
9i h6l$ G.tór. §a§fieoY Hdla(Ékkezeló l(öaont s2áEtÉ3l hélv:.GYür.,§e§h€{ru H

t(on€n6r anyÉg: rugakna8, uV §tábfl , t3jralusznosltMó, anyagáben
szííwett
rx3efiíao. ndv íeov-^ sav-_ olaie#enáló.

Kdfl§Eí alryag: íWBlína8, UV §bbn, ürrán8§znogilhatÓ, grfreábdl
,áí!ezát .

fiúenirád- mcvfmi-, mv_ daiallenáll.i
iJnl€B: Jnté§:
, komÉn€la6ó airíe8e6 xÉExlElsu l9qyen r l(onténef abó aklté§€§ klabkná§ú lúyen
rz ai6 kmö z§8néros, köÉDrd kéffelé nviló kialakitá$i ,z 9í6 l(ill§ó z§anéío§. kfrzé§íú| lGtftNé nüló kidí
!|ér6t li!óíet]

@ntéil6í mex, 2.0 m2 eb0(§íiilét . néovszóoletas va(n, iédeD eltraizi tonláner .2_o m2 abfrar{tbt . nóo*zöobres vaov iócrlalen abralzri
(onEln§rilBfir§§eoa 9mÉ* ruEl( ílé{l{I max, 1.a m nGí malEs§álB eíld íü€* íÉlkii| mff. 1,6 m

E§6íít€o: Ma. 160ko Els Emeg: t5{llo
nYítá§ok lddddt&a: :l€oobö rwilil§/ol( l{l!B*llrl3E:

§€íéillet wíiálhsló bédobó mnol Yai DelI
r uBoooo íMmd( a nuE6él( llDu§a 8lBfint ki8laknoftal( l6ffild( r bixloM íM}t§ok e hull#k üd§e §zeíkil kiálákítottBk lewenek_

t bedobo nylHsok olm kialakitá§úak, aíndlrck meedgdálpzzák a
sapeek edéryreee jubál llletvc a konténer eb ég hábó faEn
üooüeoac síkban eovaránt rrreúlálható l6oven-

l bedóó nyílásor olyan klabkMrú*, amelpk npgakadálpzáI a
sapadékedérryzeee jutását, illetrle a kwrténer els é6 MBó É6n
üooól€oé§ §{óán oowráfi meoiailáheb hovéíl,

l bedoDó.nü|á§ok legnaga§abb Donlia az aliz8üd nÉüe: í7o0mm l bsdobónvná§ok bornáoassbö Dontia az diretlól rnérue: l?00mm
§ tílg€[€: ím. c/l /ullm 9 ínaíEl6: mn.€,t70mm

\{xll€neí Doruazo! oKtardu, nogü mer€v l€gyefl e§ eÚla§szg e
b''f,íká,á öelád:dáködókát

(on!öner bídázon ofieffa!ü, hogy mef€lr legy6n.a§ €*rta§3aa a
hlfi rk:ínl mrÁz{ólkíyütkar

izínkóreHrÉty: Váanennyi konÉner §íiík9 gbp§zln ég a betloDó
,and szlrp
Bldbn m€o e 438/2012 filí2g,t Korm. Retdelefiek

&ínkövetdrÉny: Vdamenrryi konténer §ztlíko alap§aln é§ a b€ffió
pend §zine
leleliEn meg a,l38/20'l2 fil1,20.) Kgm. Rerrdde&re{<

rílyas hdlaék §áísa rn€o nukxÉl( 8*§8
qz e(r9íFxet dlálolnnatauan í€úilfid é§ a lyüjtéíld hulladé*ot
§zimbo§záló túkborammal ke[ clHfrti!

cz ooenyeKet efiavdnn9taüan íeflrattít ö§ a cy{ljtBnd hul*xlékol
seimboliáló p*ioq€rwl8l kdl eüüli!

rpe ron&n§r Müaíryg§ oa xoínén€n M{raíll|áll
r§rílo§ léííomt V]2-5 m3 t 59/a Fl*lz,x)s léílooal: vz.5 m3 t 5%

Ha§zno§ téííoglal a MSZ EN 13o71-e§ szabvány§zednt a konténer
redob&rwiHeánd< alsó sikia aHti tédooarkérrt ártÉlmdzEndó-

Hasanos térfoglst a MsZ EN 13071-€§ sz8bt/&y §z6íiílt 8 kontál§í
c€dobönyllfufuak d§ó §lkig.d8ü téífoo.rként óridmézEítdtt.

Fuíd(ciój Alkalfilas bopn kornmunális huladék szdaktív ol,íltrlrára Funkcló: Alkahna§ kqnmuná§s lruladék szdektiv qvüRésáe
nu MsZ EN 640-2 nv: M§Z

§zállítági hds Györ, §ashegy komplex hdladékkezeló közponr {e'eísk(
Sállítá§S he|y: Györ. §a§t 6gy koíT,pb( htíhdé&kezelii közpml és
gakó

túapn},a i. i,.E
)ioboíd bdratá§oafiak 6[€náIá

uaparyag: q]a r€|looE@naKr, Uv alaD|nzan pollBülen HLrl-,E. !€gry!_€B
iokóoid behaiásdmak ellenáiló

§hoz BDE+DX. 1 34,2 KHz azoílo§ítóval dlátva. üz Bc}E-FDx. 134.2 KHz azíríT{rsltóval .llátrra_
:!9r§ó íel0lete §&n8. íírely ,neg€i€dávo?a e hu§adék terakó€§it 8
arHlv bel§ó í8Hrá.

,eü§ö fglüblB §|rre, rnw megat€űlryozza a nulladéfi, Fíal(öd:§át a
ertálv behófalára.
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