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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
Email: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hu Online értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

Építési beruházás  [ ] 

Árubeszerzés  [x] 

Szolgáltatás  [ ] 

Építési koncesszió  [ ] 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________ 

Szolgáltatási koncesszió  [ ] 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. 

Postai cím: 
Nyugati sor 5. 

Város/Község 
Hajdúszoboszló 

Postai ir ányítószám: 
4200 

Ország: 
HU 

Kapcsolattar tási pont(ok): 

Címzett: 
Kovácsné Végh Margit 

Telefon: 
52557401 

Email: 
kovacsne.vm@tonline.hu 

Fax: 
52362629 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
www.hszoboszlovgrt.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): 

További információk a következő címen szerezhetők be: 
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartásiponttal/pontokkal 
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 

A dokumentáció a következő címen szerezhető be: 
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű [ ]  Közszolgáltató [ ] 

Regionális/helyi szintű [ ]  Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ] 

Közjogi szervezet [x] 
Egyéb [ ] 

Egyéb (nevezze meg): 

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

I.3.1) A KBT. VI . FEJEZETE  SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK  ESETÉN
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[x] Általános közszolgáltatások  [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Védelem  [ ] Szociális védelem 

[ ] Közrend és biztonság  [ ] Szabadidő, kultúra és vallás 

[ ] Környezetvédelem  [ ] Oktatás 

[ ] Gazdasági és pénzügyek  [ ] Egyéb (nevezze meg): 

[ ] Egészségügy 

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE  SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK  ESETÉN 

[ ] Víz 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

[ ] Villamos energia 

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont] 

[ ] Gáz és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

[ ] Vasúti szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

[ ] Városi vasúti, villamos, trolibusz vagy autóbusz szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

[ ] Repülőtéri tevékenység 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 
[ ] Kikötői tevékenységek 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 
[ ] Postai szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont] 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatjae le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x] 

II . SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II .1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

1 db 16+2 m3es hulladékgyűjtő célgép beszerzése 

II .1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a 
közbeszerzés(ei) tárgyának) 

a) [ ] Építési beruházás  b) [x] Árubeszerzés  c) [ ] Szolgáltatás 

[ ] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek 
megfelelően 

[ ] Építési koncesszió 

[x] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek kombinációja/Egyéb 

Szolgáltatási kategória 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 
Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

[ ] Szolgáltatási koncesszió 

A teljesítés helye 

NUTSkód 

A teljesítés helye 

4200 Hajdúszoboszló, Nyugati 
sor 5. 

NUTSkód HU321 

A teljesítés helye 

NUTSkód 

II .1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] 

Keretmegállapodás megkötése [ ]
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maximális létszáma 

A keretmegállapodás időtar tama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: 

A közbeszerzések összér téke a keretmegállapodás teljes időtar tama alatt (csak számokkal és pénznem): 
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): 

II .1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Szállítási szerződés 1 db új hulladékgyűjtő célgép beszerzése 16+2 m3es felépítménnyel 

II .1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék  (CPV) 

Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben) 
Fő tárgy 341445113 

II .1.7) Részekre tör ténő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több 
példány használható) igen [ ] nem [x] 
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 

egy részre [ ]  egy vagy több részre [ ]  valamennyi részre [ ] 

II .1.8.) Elfogadhatóke változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x] 

II . 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI  KÖR 

II .2.1) Teljes mennyiség vagy ér ték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) 
1db új hulladékgyűjtő célgép beszerzése 16+2 m3es felépítménnyel a dokumentációban meghatározott műszaki feltételekkel 

II .2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x] 

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: 

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: 
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között 
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további 
szerződések tervezett idejét: 
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

II .3) A SZERZŐDÉS  IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY: kezdés (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY 
befejezés (év/hó/nap) 

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

III .1) A SZERZŐDÉSRE  VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 
Késedelmes szállítás esetén ajánlatkérő napi 0,4 %os késedelmi kötbér igénylésére jogosult. A kötbér maximális értéke a szállítási ár 10 %a. 
Ha a szállítási késedelem a 30 napot meghaladja, ajánlatkérő ezen felül a szerződés felmondására is jogosult. Az ajánlatban vállalt jótállási 
kötelezettség. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi r endelkezésekre


