
1. oldal, osszesen: 13 oldal

ltlemzeti kiizbeszerz€si hirdetm6ny felad6s6ra i16nyul6 k6relem

NFM' r. 5" 5 (5) bekezd6se 6rtelm6ben a k6relemben meg kell adni az al6bbiakat:
a).a Kbt' 21' S (5) bekezdese szerint a Hat6sdg dltal vezetett ajdnlatk6rcik nyilvdntartdsdban az
ajdnlatk6r6t megjelolci azonosit6 szdm :

AK16984
b) az ajdnlatk6r6 a Kbt. mely rendelkez6se alapjdn tartozik annak a hatdlya al5, ide6rtve a Kbt. 6. g
(J-) bekezdes h) pontja szerinti onk6ntes, vagy szerz6d6sben vdllalt kotelezetts6g vagy kulon
jogszabSly kotelez6se alapjdn t6rt6n6 alkalmazds esetdt is:

Kbt. 6. g (1) bekezd6s6nek c) pontja
c) az ajdnlatk6r6 a Kbt. mely rdsze, illetve fejezete szerinti eljdrdst alkalmazza:

Kbt. Harmadik r6sz
d) az adott kozbeszerz1.s vagy beszerz6s forintban kifejezett becsult 6rt6ke, szLiksdg szerint utalva a
Kbt. 18. 5-5ra:

13 000 000 Ft
e) annak megleloldse, hogy a k6relem az Ertesltciben t6rt6ncj hi5nyp6tl6st kezdemdnyezi;
f) ha a k6relmez6 olyan hirdetmeny kdzzet6telet keri az Ertesitciben, amelynek kozz6t6tele a Kbt.
szerint nem k6telez6, ez a kortilm6ny:

Ktitelez6
g) a k6relem 6s a hirdetmdny megkuld6s6nek napta:

2013.O2.11
h) ha a hirdetm6ny ellen6rz6se nem kotelez6, annak kozl6se, hogy a k6relmez6 k6ri-e a hirdetm6ny
ellen6rz6sdt:

i) ha a hirdetm6ny ellen6rzdse kdtelez6 vagy azt a kdrelmez6 k6ri 6s az ellencjrz6si dijjal
kapcsolatban kedvezm6nyre vagy mentess6gre jogosult, ennek kozl6se:

Egyeb l<ozlem6ny:

KOZBESZERZESI ERTESiT6
A Kozbeszerz6si Hatos6g Hivatalos Lapja

ELJARAST

121. g (1) bekezd6s b)

MEGINDfTO TEUiVAS

pontja szerinti elj6risA Kbt.

[ ] Epitdsi beruhdzSs

[ ] Arubeszerzds

[x] SzolgSltatds megrendeles

t I Epitdsi koncesszi6

[ ] SzolgSltatdsi koncesszi6

I. SZAKASZ: AJANLATXEN6

I.L) NEv , cir"r Es KApcsoLATTnnrAsr eorur(ox)

Hivata!os n6v:
T6rs6gi H ullad6k-GazdSlkoddsi Kft.

Postai cim:
Bokr6ta 0t 22

V6ros/K6zs6g
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Nylregyhiiza 4400 Magyarorszdg

Kapcsolattart6si pont(ok) :

Puskdsnd dr. Zorgel Enik5 4400 Nylregyhdza, Bokr6ta utca 22.I. emelet
2. szamu irodahelyisdg
Cimzett:
Pet16 Arpdd ugyvezet6

Telefon:
42/594-503

E-mail:
kozbeszerzes@thg kft. hu

Fax:
42/594-s0r

Internetcim {ek) ( adatt esetben )
Az ajSnlatkercj Sltaldnos cime (URL): www,thgkft.hu
A felhaszndl6i oldal c[me (LIRL):

I.3.) F6 rrv€xeruvsEc

I.3.1) KLAsszrKUs nrAruuarx€nor

I.3.2) KozszoleAlrnr6 E:AwurrEn6r

[ ] G6z- 6s h5energia termel6se, szdllltdsa es
elosztdsa

[ ] Villamos energia

[ ] Foldgdz 6s k6olaj feltdrdsa 6s kitermeles;e

[ ] 5z6n 6s mds szil|rd tUzelSanyag feltdrdsa
kitermelese

llviz

2, oldal. osszesen: 13 oldal

[ ] Vas[ti szolgdltatdsok

[ ] Vdrosi vasilti, villamos-, trolibusz- 6s aut6busz
szolgd ltatdsok

[ ] Kikot6i tev6kenys6gek

6s [] Repul6t6ritev6kenys6gek

I I Egydb (nevezze meg):

Tovdbbi informdci6 a kdvetkez6 clmen szerezhet6 be:
[x] A fent emlitett kapcsolattartasi pont(ok)

:b (toltse ki az A.I mellekletet
A dokumentSci6 6s a kieg6szlt5 iratok (a versenypdrbesz6dre 6s a dinamikus beszerz6si rendszerre
vonatkoz6k is) a kovetkez6 cimen szerezhet6k be:

[x] A fent emlitett kapcsolattartdsi pont(ok)
t\ltse ki az A.II mell1kletet

Az ajdnlatokat vagy r6szv6telijelentkez6seket a kovetkez6 cimre kell benyrijtani:
[x] A fent emlltett kapcsolattartdsi pont(ok)

eb (toltse ki az A.tII mell1kletet

L2.) Az nrAruurxEnei rfpusr

[ ] Kozponti szint[i t I KozszolgSltat6

[ ] RegionSlis/helyi szintfi [ ] Tdmogatott szervezet IKbt. 6. 5 (1) bekezdes g)
oontl

[x] Kozjogi szervezet [ ] Egy6b

[x] Altaldnos kozszolgdltatdsok [ ] LakdsszolgSltatds 6s kdzoss6gi rekredci6

[] Honv6delem [] Szocidlisv6delem

[ ] Kdzrend es biztonsdg [ ] SzabadidS, kultfra 6s vallds

[ ] Kornyezetv6delem [] Oktatds

I I Gazdasdgi 6s penzrigyek | ] Egyeb (nevezze meg):

[ ] Eg6szs6gugy
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3, oldal. cisszesen: 13 oldal

Lf qqstai szolsdltatdsok

I. 4.) Beszerz6s m5s ajiinlatk6r6k nev6ben
Az a.ldnlatk6r6 mds ajdnlatkercik nev6ben vdgzi
(Igen v6lasz eset6n, ezekre az ajdnlatkeriikre

adhat meq.

II" SZAKASZ: A SZERZC'OfS TANEVN

ILI) MEGFrnrAnozAs

a beszerz6st: [ ] lgen [x] nenr
vonatkoz6an tovdbbi informdci6kat az A. meltektetben

II.1.1) A szerz6d6shez rendelt elnevez6s:

BtilSzott papirhu llad6k fuvarozdsa

IL1,2) Aszerz6d6s tipusa 6s a teljeslt6s helye
(Csak azt a kateg6riSt vhlassza - 1pitesi beruhdzds, 6rubeszerz1s vagy szotg1tt:atds megrendel1s -
amelyik legink6bb megfelel a szerz6d6s vaqv a kozbeszerz1skn firqvdnak)

t I Epit6si beruhSz5s [ ] Arubeszenz6s lxl Szolq6ltat6s meqrendel6s

[ ] Kivitelez6s

[ ] Tervez6s 6s kivitelez6s

I I Kivitelez6s, bdrmilyen eszkozzel,
m6don, az ajdnlatkdrcj dltal meghatdrozott
kovetel menyeknek megfelel6en

I I fpit6si koncesszl6

[ ] Adasv6tel

[ ] Lizing

[ ] B6rlet

[ ] R6szletvetel

[ ] Ezek kornbindci6ja

Szolgiiltai:dsi kateg6ria szama'. 2

(az 1-27. szolg1ltatdsi
kateg6rilkat l6sd a Kbt, 3. 6s 4.
mell6kletdben)

[ ] Szolq6ltatSsi koncesszi6
A taliacit6c halrro.

Dunarjjvdros Hamburger Hungdria Kft., 24A0 Dunarjjvdros, Papirgydri ut 42-46. szdm

NUTS-kod: HU323

ILL.3) Kijzbeszerz6sre, keretmeg6llapod6sra 6s dinamikus beszerz6si rendszerre (DBR)
vonatkoz6 inform5ci6k

[x] A hirdetm6ny kozbeszerzes megval6sitdsdra iranyul

i I A hirdetmeny keretmeg6llapodds megkcitdsdre i16nyul

I I A hirdetm6ny dinamikus beszerzesi rendszer (DBR) l6trehozdsdri: irdnyul

If . 1.4) KeretnreEAl lapod6sra vonatkoz6 inforn'l6ci6k (a dott esetben )

[ ] Keretmegdllapodds tobb ajdnlattevcjvel

A tervezett keretmegSllapodds r6sztvev6inek szitma

VAGY

(adott esetben ) maximdlis l6tszdma

[ ] Keretmegallapodas egy ajdnlattevcjvel

A keretmegdllapodds id6tartama: Idcjtartam 6v(ek)ben: vagy honap(ok) ban:

A kiizbeszerz€seknek a keretmegSllapod6s teljes id<itartam6ra vonatkoz6 becsiilt
iissz€rt6ke (csa k szd mokka I )
Becsult 6rt6k dfa n6llcul: P6nznem:

VAGY:

ds kozott Pdnznenr:

A keretmeqdllapod;is alapiSn meqkotend6 szerz6d6sek erteke 6s qvakorisdqa (ha ismert):
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II.1.5) A szerzrid6s meghat6roziisa/t6rgya

Fu va rozds i szerz6d6,s bd liizott pa plrh u | | ad 6 k sz5 | | itdsii ra

II.1.5) Kiiziis Kiizbeszerz6si Sz6jegyz6k (CpV)

F6 sz6jegyz6k Kieg6szitci sz6jegyz6k (adott esetlten)
F6 t6rgy 60100000-9

Il.I.7) R6szekre tiirt6n6 ajSnlatt6tel (a' rdszekre vonatkoz6 r1szletes informdci6k megadSs6hoz a
B. mell6klet szuks6g szerint tobb p6ldSnybttn is hasznSlhat6)

[ ] igen [x] nem

(Igen v1lasz esetdn) Az atdnlatok benyfithat6k ksak eqvet iet6ti6n be):

|- ] egy r6szre [ ] eSy vagy tobb
r6szre

I I valamennyi r6szre

IL 1.8.) VSltozatokra (alternativ aj5n latok) vonatkoz6 inform5ci6k
Elfoqadhat6k vdltozatok (alternativ arSnlatok) f I iqen [x'l nem

II. 2) Szenz6oEs szERrNrr MeNNvrsEc

4. oldal, osszesen: 13 oldal

ILB) A szenz6o6s ro6rnnrnua vAGy A eererezEs nnrAnroe:e

A (tervezett) iddtartam h6napban i vagy napban: (a szerzSdds megkot1s4tSl sz1mitva)
VAGY:
Kezdds 2073/04/OI (6v/ho/nap)
Befeiez6s 2073 / 12/ 3I ( 6v/ h 6/ n

rrr. SZAKASZ : JOGr, GAZDASAGT, peNZuGyr *S n,tfiSZnXr TNFORMACT6K

hfr p : I I 62 .' / 7 .226 . 122 I hkrlr A,'i e rvfornr j sp ?id :2 02 4 I 2,0 I .1

II.2.1) Tefjes mennyis6g vagy 6rt6k (valamennyi r6szt, meghosszabbit1st es opci6t beteertve)

B5!6zott papirhullad6k eseti 6rusz6llft5sa Nyiregyh1z6r6l DunarijvSrosba. Mennyis6g a
szerz6d6s iddtartama alatt 360O t *LQa/o, fordul6nk6nt mininrum 22 t.
(adott esetben, csak sz6mokkal)

Becsult ertdk 5fa n6lklil: P6nznem:

VAGY:

TL.2.2) V6telijogra (opci6ra) vonatkoz6 inform6ci6 (adott esetben)

Vdtelijog (opci6): [ ] igen [x] nern

(Igen vdtasz eset6n)A v6teli jog meghatdrozdsa:

(ha ismert) A v6telijog (opci6) gyakorldsdnak tervezett ideje:

honaoban i vaov naoban: fa
II"2.3) Meghosszabbit6sra vonatkoz6 inforrn5ci6k (adott esetben)

A szerzcid6s meghosszabbithat6: [x] igen [ ] nem

A lehets6ges meghosszabbitdsok szama (hiz ismert): I vagy: 6s kozott

(ha ismert) Az Srubeszerz6sre vagy a szolgdltatds megrendel6sre iriinyu16 meghosszabbithat6
szerzdd6sek eset6ben a tovdbbi szerz6d6sek tervezett utemez6se:
h6nanban : 12 vactv napban: (a szerzddds meqkdtdsdtdl szdmitva

2013.02.11.



,5. oldal, risszesen: 13 otdal

III"1) A szrnz6o€ssEL KApcsoLAros relrfrrlex

III.1.4) E9y6b kiiliinleges felt6telek (adott esetben) [ ] igen [x] nem
(lgen vdlasz esetdn) A kulonleges feltdtelek nreghatdrozdsa:

Az alkalmassdg megltdl6s6hez szuks6ges adatok 6s a
megkovetelt igazolSsi m6d:

Az ajdnlatnak tartalmaznia kell az ajdnlattev5re (kozos
ajdn lattevclkre) vonatkoz6an az a ld bbi doku me ntu mokat :

Pr1. Ajdnlattevcjnek (kozos ajdnlattev6nek) csatolnia kell
valamennyi szdrnlavezetS p6nzugyi int6zmt!ny - az eljdrdst
rnegindit6 felhivds feladdsdtol visszafele sz;Smitott egy 6vre
vonatl<ozir - nyilatkozatdt, fizet5k6pessdg6nek meqit6les6hez,
az alabbi tartalommai (310/2011. (XII.23.) Kornr. rendelet 14.
! (1) bekezdes a) pont):
- a szdmla (szdml6k) nregnyitdsdnak idciporrtja;

Az alkalmassdg
minimumkovetelm6nye(i) :

Alkalmatlan az ajdnlattevS (kozos
ajdn lattevdk) ha :

P/L. a becsatolt p6nzugyi int6zm6ny
(ek)t6l szdrmazo nyi latkozat(o k)
alapjiin megSllapithat6, hogy az
eljdrdst megind ito felh [v5s
feladdsdt6l visszaszdmitott 1 even
belul 60 napnSl hosszabb sorban
6ll5s fordult elcl bdrmelyik

rrr. 1. 1) A szerzdd6st biztosit6 mell6kkiitelezettsEgek: ( adott esetben )
K6sedelmi kotb6r m6rt6ke: a nett6 fuvardlj 0,3 o/o-af nap, maximum a fuvardij li o/o-a

IVeghi0suldsi kotbdr: a 22 honapra szdmltott rrett6 fuvardit 5 %-a
Hibds teljesitesi kotber: a nett6 fuvardii 5 9/o-a

III.1.2) F6 finanszirozSsi 6s fizet6si felt6telek 6slvagy hrivatkoz5s a vonatkozS jogszabSlyi
rendelkez6sekre: (adott esetben)

Ajdnlatk6rd az ellen6rt6ket - a Kbt. 130.9 (3) bekezddse alapjdn - aszerz6d6s:;zerr-i teljer;itest
kovet6en dtutaldssal fizeti meg.
AlSnlatkercj a szerzcjd6s teljeslt6sdnek elisnrer6s6rcil (teljesltesigazolds) vagy az elismer6s
megtagaddsd16l a Kbt. 130,9 (1) bekezd6seben meghatdrozottak szerint nyilatkozik.
Ajdnlatk6rc5 ds ajSnlattev6 kotelesek a kifizetes sordn az Art. 36/ A €j-dban foqlaltak szerint elrdrni.

III"1,3) A kiiziis ajSnlatot tev6 nyertesek Sltal l6trehozandr5 gazdas6gi t5rsasfg, i!letve jogi
szern6ly: (adort esetben)

Nem kovetel

III.2) R.EszvErelr rrlrErrler

III.2.1) Az ajfnlattev6/rflszvflte!re jelentkez6 szem6lyes
(kiz5r6 okok), ide6rtve a szakmai 6s c6gnyilv6ntart5sokb,a

helyzet6re vonatkoz6 adatok
tiirt6n6 bejegyz6sre vonatkoz6

elciir6soka t is ( a dott esetben

Az ajdnlatk6r5 Sltal elcjirt kizd16 okok 6s a rnegkovetelt igazoldsi rn6d:

Az ajdnlatkerS dltal elcjirt kizd16 okok 6s a rnegkovetelt igazolSsi rn6d:
Az eljdriisban a Kbt. t22. g (1) bekezd6sdben foglaltal<nak megfelelcien a Kbt. li6. q (1)-(2)
bekezdeseiben foglalt kizd16 okok az irdnyad6ak.
A 3I0/2OI1. (XIi.23.) Korm. rendelet 12.$'ban foglaltaknak megf'elelSen aj;lnlattevcjnek nyilatkozatot
kell beny[jtania, hogy nem tartozik akizar1 okok hatdlya a15, valirnrint a Kbt. :j6. g (1) bekezd6s k)
pont kc) pontjdt a 310/2011, (XII.23.) Korrr. rendelet 2. 5 i) pont ib) alpontjdLran, valamint a 4. 5 f)
pont fc)alponttdban foglaltak szerint kell igazolnia.
Ait1/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10.9-a 6rtelm6ben az ajdnl,,:ttevd az alvdllalkozoja es adott
esetben az alkalmassdq igazolSsdban r6szt vev6 mds szervezet vonatkozdsdban csak a Kbt, 58. 5 (3)
bekezdese szerinii nyilatkozatot koteles benyrijtani a Kbt. 56. 5 (:l-) bekezd6s6ben foglalt kizd16 okok
h i5 nyd rol.
A Kbt. 58.5 (3) bekezd6seben foglaltak 6rtelm6ben ajdnlattevci csak nyilatkozni koteles a116l, frogy a

szerzcjd6s teljeslidsdhez nem vesz ig6nybe az 56. g szerinti kizarit okok hatSlyar ald es6 alvdllalkoz6t,
valamint az Sltala alkalmassdgdnak igazolSsdra igenybe vett mds szervezet nern tartozik az 56. 5
szerinti kizd

III.2"2) GazdasSgl 6s p6nzi,igyi alkalrnassAg (adott esetben)

hxp : I I 62 .7 7,22 6 . 1 22 / ti*m/r,i er,vio rrn j sp'/ i d -2 0?- 4 I 2 0 I -2,
2013.02.11



- a bankszdnrla (banksz5mlSk) szdma;
- arra vonatkozo informdci6, hogy a szdmldn az ellrirdst
megindit6 felhivds feladdsdt6l visszaszdmitott 1 6ven belut 60
napndl hosszabb sorban dllds volt-e, attol fuggc5en, hogy az
ajdnlattev6 mikor jott l6tre, illetve mikor kezdte meg
tev6kenys6g6t, arnennyiben ezek az adatok rendelkez6sre
6llnak,
Amerrnyiben a jelzett penzugyi int6zm6ny(ek) ennel roviclebb
ideje vezetik a szdmldt, rigy csatolni kell a lcordbbi szdmlavezet6
p6nzLigyi intdzm6ny nyilatkozat6t is a meghatdrozott
iddtartam ra vonatkozoan.

P/2. A 3I0/2017. (XIL 23.) Korm. rendetet 14. g (1) bekezd6s
c) pontja szerinti nyilatkozat az el6zo 3 6v (2010. , 20LL,2OI2
,) teljes - dltaldnos forgalmi ado nelkUl szdrnitott -
drbevdtel6r5l, illetve ugyanezen id6szakbarr a kozbeszerz6s
targydbol (bSldzott paplrhullad6k fuvarozdsa) szarmazo -
Sltaldnos forgalmi ado ndlkul szamitott - drbev6tel616l szalo
nyilatkozatdval 6venk6nti bontdsban, att6l fugg6en, hogy az
aldnlattevci/alvdllalkoz6 mikor 3ott l6tre, illetve mikor kezdte
meg tev6kenys6g6t, amennyiben ezek az adatok rendelkezesre
6llnak.
Az el6irt fenti alkalmassSgi kovetelm6nynek az ajdnlattevcik
bdrmely mds szervezet (vagy szem6ly) kapacitdsdra
tdmaszkodva is megfelelhetnek, a kozottuk fenn6l16 kapcsolat
jogi jelleg6t5l fuggetlenul a Kbt. 55.9 (5) 6r; (6) bekezct6s6ben
foglaltakra figyelemmel.

P/3. A 3I0/2OI1. (XII.23.) Korm. rendelet 14. g (1) bekezd6s
b) pontja alapjd n ajii n lattevcinek ( kozos ajlr nlattevcinek)
csatolnia kell sajdt vagy jogelSdje sziimviteli jogszabdlyok
szerinti beszSnrol6jdnak - vagy annak meghatdrozott r6sz6nek -
beny0jtdsdval (ha a gazdasdEi szerepl5 leteleped6se szerinti
orszag joga el6irja kozz6tetelet); amenrryiben az aj;inlatk6rci
6ltal k6rt beszdmo16 a ceginformdcios szolgdlat honlapjiin
megismerhet6, a beszdmol6 adatait az ajdnlatk6r6 ellen6rzi, a
cdg informdcios szol gd lat hon lapjii n megta ld I hat6 beszd mot6
csatolSsa az ajdnlatban, illetve r6szviteli jelentkezdsben nem
szuksdges;fla az ajdnlattev6 vagy r6szv6telre jelentkezd az (1)
bekezd6s b) pontja szerinti irattal azert nern rendelkezik az
a.ldnlatkdrc5 dltal elcjirt teljes id6szakban, mert az id6szak
kezdete utdn kezdte meg mfikod6s6t, az alkalmassdgdt a
kozbeszerz5,s td rgyd b6 | szlrm az6 ( bd I Szott pa p irh u | | ad 6 k
fuvarozdsa), legaldbb 10 000 000 Ft 6rbev6tel16l szolo

Az alkalmassdg megitel6sdhez szuks6ges adatok 6s a
megkovetelt igazolSsi,.n6d :

Az ajanlatnak tartalmaznia kell az aj6nlattev6re (kozds
ajin lattevcikre) vonatko z6an az a 15 bbi doku mentu mo kat :

M/1. A 3IO/2O11. (XIL 23.) Korm, rendelel- 15.5 (3) bekezd6s
a) pontja alap;iin az eljdrdst megindit6 felhlvds feladdsdt6l
visszafel6 szdrnltott hdrom 6v legjelent6sebb, a kozbeszerz6s
targy a szeri nti szolgd ltatSsok(bd lSzott pa pirh u I ladek fuva rozdsa )
ismertet6s6t a 310/2011. (xII. 23.) Korm. rendelet 16. 5 (5)
bekezddsben foglaltak szerint.
A 3I0/?-OJ,I. (XIL 23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezd6s
szerinti igazolSs, illetve nyilatkozat tartalminzza legaldbb a

kovetkezci adatokat:
- az- elvl.gzett munka m[iszaki tartalmdnak rovid leirdsa olvan
tartalommal, hogy az alkalmassdgi felt6telrrek va16 megfelel6s
rnegSllaplthat6 legyen
- ellcnszolgiiltatds netto osszege
- a teljesltds helye

6, oldal. osszesen: 13 oldal

szamldjdn,
(Kbt. 55. $ (4)-(6) bel<ezddseinek
megfelel6en)

P/2. az elSzri hirom 6vben (2010.
2OIt., 2012.) a teljes - dltaldnos
forgalmi ad(r n6lkul szdmltott -
drrbevetele 6vente nem 6rte el a 30
000 000 Ft-ot, es ugyanezen
id6szak bdlSzott papirhul lad6k
fuvarozasdb6l szdrmaz6 nettd
drrbevetele e:vente nem 6rte el a 10
000 000 Ft-ot.
A Kbt. 55.5 (4) bekezcl6se alapjdn a
kozos ajdnlertt6tel eset6n az eloirt
alkalmassdg i kovetelm6nyeknek a
k6zos a.ldnlattevcjk egyuttesen is
megfelelhetnek, illetve azon
kovetelmenyeknek, melyek
drtelemszerLien kizdrolag egyenk6nt
vonatkoztathat6k a gazdas6gi
szerepl6kre, elegend6, ha a koz6s
ajdnlattevcik kdzul egy felel meg.

P/3. az elmrjlt hdrom leziirt uzleti
6vre vonatkoz6 (2009. 2010. 2011
.), szdmviteli jogszabdlyok szerinti
beszdmol6jer alapjdn a m6rleg
szerinti eredm6nve neoatlv.

Az alkalmassdg
rn ini mu m kovetelm6nye(i) :

Alkalmatlan az ajdnlattevl, ha

M/L az eljdrdst megindito felhiv6s
feladdsdt6l visszafel6 szdmitott
hdrom 6vben(2010 ., 2.07I., 2012.)
nem rendelkezik 6vente legalSbb
egy, minimum nett6 10 000 000 Ft
dsszeg[i vagy legaldbb 4000 tonna
bii liizott paprirh u I lad6k -fuva r ozdsi
referencidval.

III.2.3) Mffszaki, illetve szaknrai alka!nrassiiq hdott esetbert
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5 db, az ajdnlatk6rci uzembentart6i jogosultsdg6t igazol6
forqalmi enqeddlvt mdsolatd

III. 3) SzolcAlrnrAs urcneruoelEsEne rnAnvu16 szenz6oEseKREi voNATKoz6 xUl6r'l-ee es rerrFrrlex

III. 3. 1) Adott foglal koz6sra (k6pzetts69re) vonatkoz6 informiici6k
A szolg5ltatSs teljes(tdrse egy adott foglalkoz5shoz (k6pzetts6ghez) van ktitve I j igen [x]
nern

n vdlasz esetdn A vonatkoz6 rendelkez6sre tort6rrci hivatkozds :

III.3.2) A szolg5ltatSs teljesit€sGben szem6lyesen kiizremiikttd6 szem€lyek
A szervezeteknek kozolniuk kell a szolgdltatds teljesites6ben szenr6lyesen kozrem(lkodcj szem6lyek
nevet 6s k6pzetts6g6t

[ ] igen [x] nem

IV. SZAKASZ: ELJARAS

IV.1) Az ELJARAS FAJTAJA

IV.1.1) Az eljf rfs fajt5ja

- a teljesites idtjpontja (6v, h6, nap)
- nyilatkozat arrol, hogy a teljesit6s az et6lrdsoknak 6s
szerzddesnek megfelelcien tort6nt-e
- a szerz6ddst k6tcj mdsik f6l megneirez6se,

Vl/2. A3l0/2011. (XIL 23.) Korm. rendelet: 15.5 (3) bekezd6s
e) pontja alapjdn a teljesit6shez rendelkezesre 5l16 eszkozok,
berendez6sek, illetve m[iszaki felszereltsdg lelrdsa akk6nt, hogy
ajdnlattev6 csatolja nyilatkozat;it a116l, hoqy a rendelkezik a -'
szu kseges szd | | it6 eszkozokkel, tovd bbil aj d nlattevcinek
csatolnia kell ajdnlatdban a sz6lllt6eszkozokre kiadott, minimum

Ix.] Nyilt

[ ] Meghivdsos

[ ] Gyorsitott nreghivdsos, alkalmazdsdnak
indokoidsa:

[ ] Versenypiirbesz6d

[ ] l-lirdetm6ny k6zzdt6tel6vel indul6 tdrgyaldsos,
alkalmazdsanak indokoldsa :

[ ] Gyorsftott t6rgyalSsos, alkalmazdsdnak
indokolSsa :

I I Keretmegdllapoddsos, az eljards els6 r6r;z6ben
nyilt

I I KeretnregSllapoddsos, az eljdrds els6 r6r;zeben
meghivdsos

[ ] KeretmegSllapocidsos, az eljdrds els6 r6sz6ben

7. oldal, osszesen: 13 oldal

M/2, nem rendelkezik minimum 5
db, egyenk6nt legaldbb 22 tonna
teherbirdsri, ponyvds zSrt-
kocs iszekre r rves
jiirm fiszerelv6n nyel.

[ ] Nyilt

[ ] Meghlvdsos

[ ] Hirdetm6ny kozz6t6teldvel indu16 tSrgyalSsos

[ ] Keretmegdllapoddsos, az eljdr,is els5 rdsz6ben
nyIlt

[ ] Keretrnegldllapoddsos, az eljdrds elsS rdsz6ben
meghlvdsos

[ ] Keretmeerdllapoddsos, az eilfr{s els5 r6szeben
hirdetm6nnyel indulo tiirgyalSsos

i I Keretmeetdllapoddsos, az eljdrds els5 r6szdben
hirdetmdny rr6lkuli tdrgyaldsos

III.2.rt) Fenntartott szerzddAsekre vonatkoz6 inform5ci6k ( adott esetben

A szerz6d6.s v6dett foglalkoztat6k szdmdra fenntartott [ ] igen [x] nem

A szerz6d6s a Kbt. 122. E (9) bekezd6se szerint fenntartott I I iqen lxl nem

Klasszikus ajdnlatk6rcik

A Kbt. Mdsodik R6sz6ben mechatdrozott
szabdlvok szerinti eljdrds az alSbbiak szerirrt:

Kozszolgdlta t6 ajdnlatk6r

A Kbt. Mdsoclik Rdsz6ben meqhatdrozott
szabSlvok szerinti eli6rds az aliibbiak szerint:
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8, oldal, osszesen: 13 oldal

hirdetm6nnyel indul6 tdrgyaltisos

I I Keretmegdllapoddsos, az elj6rds els6 r6sz6ben
hirdetm6nv n6lkuii tdrqvaldsos

IV.2.1) Ert6kel6si szernpontok (csak a rnegfelel6t jetotje meg)

IV .2.2) Elektro n i kus 6 rlejt6sre vonatkoz6 i nfo rm6ci6k

nikus 5 i [ 'l iqen lxl nem

(Igen vitlasz eset4n, ha szuksdges) Tovdbbi informdci6k az elektronikus 5rlejt6sr6l:

IV.3) ADMrnrszrnnrfv rNronMicror

IV.3.1) Az aj5nlatk€r6 6lta! az aktShoz rendelt hivatkoz6si szSm (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerz6d6sre vonatkoz5an sor kerlilt kor5bbi kiizz€t6telre [ ] lgen [x] nem

(Igen v1lasz esetdn tOltse ki a megfelel6 rovatokat)

[ ] El;drdst megindit6, illetve meghirdetci felhlvds

A hirdetm6ny szdma a Kozbeszerzdsi Ertesitdben: / (KE-szdm/evsz6m)

A hirdetm6ny kozz6t6tel6nek dStum a: (6v/h6/nap)

[ ] Egyeb kordbbi kdzz6tetel (adott esetben)

A hirdetmdny szdma a Kozbeszerz6si Ertesitcjben: / (KE-szdm/6vszdm)

A hirdetmdny kozz6t6telenek ddtum a: (6v/h6/nap)

A hirdetm6ny szdma a Kozbeszerzdsi frtesit6ben: / (KE-szdm/6vszdm)

A hirdet kozz6tdtel6nek ddtuma : /6v

IV.1,2) Az ajSnlattEtelre vagy r€szvEtetre felhfvand6 jelentkez6k
(meghiv6sos 6s tdrgyal6tsos eljdr1s, verseny p6rbeszed)
A gazdasdgi szerepl6k tervezett szdma
VAGY:
Tervezett minimum ds ( adotf esetben) maximdlis l6tszdma

l€tsz5ma vagy keretsz5ma

A jelentkez6k szdmdna k korldtozdsd ra vonatkozc5 otliektiv szem oontok :

IV.1.3) Az aj5nlattev6k l6tsz5m6nak csiikkent6se a t5rgyal5s vagy a versenyp5nbesz€d
sorf n (tErgyaldsos eljdrds, versenyp6rbeszdcl)
Ig6nybe vettek tobbfordul6s eljdrdst annak 6rdek6ben, hogy fokozatosan csokkents6k a megvitatand6

olddsok, illetve a t6rqvaland6 ai6niatok szAmat:

IV. 2) EnrErelEsr szEMpoNroK

[x] A legalacsonyabb iisszegii ellenszolg6ltat5s

VAGY

[ ] Az 6sszess6g6ben legel6nyiisebb aj5nlat a kiivetkez6 r6szszermpontok alapj6n
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IV.3'3) A dokument6rci6 6s a kieg6szit6 iratok vagy ismertetSk beszerz6s6nek felt6telei
hdatt esetben)

A doku mentaici6 beszerz6s6nek hatdrideje
Ddtum: 2013/03/06 (6v/h6/nap ) Id6pont: 13:00

A dokumentdci66rt fizetni kell [x] igen [ ] nem

(Igen vdtasz esetdn, csak szdmokkat) Ar:50000 P6nznem: HUF

A fizet6s felt6telei 6s m6dja:

AtutalSssal, ajdnlatk6rc5 CIB BankrrSl vezetertt 10700048-45146802-51100005 sz. szitmlttjara, vagy
aj6nlatk6r6 sz6khely6n hazipl.nztttri befizet6ssel. A fent meqjelolt 6r az AfSt nem tatalmazza.

IV.3.4) AjSnlatt6teli vagy r6szv6teli hatSrid6
Ddtum : 2Ot3/03/o6 (6v/h6/nap) Id6pont: 13:00

IV.3.5) Az aj6n!att6teli fe!hiv5s megki,i!d6se
felhivSs esetdn)

Ddtum: (6v/h6/nap)

a ki v5 lasztott j el en tk eziSk r6sz6,r e ( 16 s zv 6te I i

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aj6nlatok, illetve r6szv6telijelentkez6sek
benyfjthat6k

[ ] Az EU bdrmely hivatalos nyelve

[ ] Az EU kovetkez6 hivatalos nyelve(i):

[ ] Egyeb:

lxl Maovar

IV.3.7) Az ajiinlatl kiitiitts6g minimSlis idStartama (kiv1ve r6szveteli felhiv1s eset6n)

-is (6v /h6/nap )
VAGY

Az id6tartam h6napban: vagy napban:30 ('az ai6nlattdteli hatdild6lei6rtdt6l szdmitva)

IV.3.8) Az aj6nlatok vagy r6szv6teli felhiv5s eset6n a r6szv6teli jelentkez6sek felbont6sdnak
felt6telei

Ddtum : 2073/03/06 (6v/h6/nar) Id6pont: 13 :00

l-1ely: Ajdnlatk6rcj sz6khelye: 4400 Nyiregyhdza, Bokr6ra utca 22.I. emeleti tdrgyalo

Az ajdnlatok/r6szvdteli jelentkez6sek felbontds6n jelenl6tre jogosult szem6lyek [x] igen [ ] nem

(igen vdlasz eset6n) Tov6bbi informdciok a jogosultakr6l 6s a bontdsi eljdrdsr6l:

Az ajdnlatok bont6sdndl Kbt. 62. $ (2) bekezd6s6ben meghatdrozott szem6lyek lehetnekjelen.

9. oldal, osszesen: 13 oldal

v. szAKAszt KrEccszirci r ru ronplAcror

V.3) TovABer rNronMAcr6x (adott esetben)

V.3.1) A t5rgya!5s lefolytatAsiinak menete 6s az ajSnlatk6rd 6ltal el6irt alapvet6 szab5lyai,

V.1) A kozbeszerz6s ism6tl6d6 jelleg6re vonatkoz6 informiici6k (adott esetben)

A kozbeszerz6s ism6tl6d6 jellegLi [ ] igen Ix] nern

Iqen v1lasz esetdn) A tovdbbi hirdetm6nyek kozzdtdteldnek tervezett ideje:
V.2) Eur6pai Uni6s alapokra vonatkoz6 informSci6k
Aszerz6d6s Eur6pai Uni6s alapokb6l finanszirozott projekttel 6slvagy programmal
kapcsolatos
[ ] igen [x] nern
(Igen vllasz eset6n) HivatkozSs a projekt(ek)re 6slvagy program(ok)ra:
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10. oldal" osszesen: t3 oldal

az elsd t6rgyalSs id6pontja:(ha az eljirds t6rgyatdsos)

V'3.2.L) A dokun'lent6ci6 megv6s6rl6sa, 6tv6tele vagy elekl:ronikus riton ttirt6n6 e!6r6se az
elj6n6sban val6 r6szv6tel felt6tete? (adott esetben) [x] igen [ ] nem

V'3'2.2) A dokurnent6ci6 tls a kieg6szit6 iratok, vagy ismertet6 rendelkez6sre bocs6tSs5vat
kapcsolatos tov6bbi inform6ci6k: (adott esetben)

A dokumentdci6 elcjzetes egyeztet6s alapjdn- a befizet6st igazol6 bizonylat ellelneben - szem6lyesen
vagy rneghatalmazott ritldn dtvehetcj a jeien ajdnlati felhiv6s I.1 prontjdban megjelolt cimen
munkanapokon 8.00 6s 14.00 6ra kozott, az ajSnlattdteli hatdrid6 nap.Jdn B:00 6s 13;OO ora kozott.
Amennyiben az ajdnlattev6 a dokumentdcio megkuld6set k6ri, az eljSrdsra a Kbt. 50. !j (3) bekezd6se
i16nyad6, A dokumentaicio megv6sdridsa az eljdrdsban va16 r6szvtltel feltetele. a Kbt.49. 5 (6)
bekezd6se szerint a dokumentdciot ajdnlatonk6nt legaldbb egy ajiinlattevcinek, vagy az ajdnlatban
megnevezett alvilllalkoz6nak meg kell vdsdrolnia.

V.3.3.1) Az iisszess€g6ben !egel6nyiisebb ajSnlat kivSlasztris,Snak 6rt6kel6si szernpontja
eset6n az aj6nlatok rEszszempontok sz:erinti tantalmi elemr:inek 6rt€kel6se sor6n adhat6
pontsz6m als6 6s fe!s6 hat5ra:

V.3.3.2) Az tisszess6g6ben legel6nyiisebb aj6nlat kivSlaszt,Ssf nak 6rt6kel6si szempontja
esetrin a rn6dszer (nr6dszerek) ismertet6se, amellyel az ajiinlatk6rd megadja az V.3.3.1)
pont szerinti ponthatr6rok kiizdtti pontsziimot:

V.3"4) A III.2.2) €s a III.2.3) szerinti feltGtelek 6s ezek el6,irt igazolSsi m6dja a min6sitett
aj6nlattevdk hivatalos jegyz€k6be ttirt6n6 felv€tel felt6tel€:t k6pez5 min6sit6si
szenr pontokhoz k6pest szigorribbak

[x]igen[]nem
Igen v5lasz eset6n azon alkalrnass6gi l<rivetelrn6nyek (III.2.2.6s III.2 3. pont) rnegjeliil6se,
amefyek a rnin6s(tett aj6nlattev6k hivatalos jegyz6k6be tiir"t6n6 felv6tel felt6tel6t k1pez6
min6sft6si szempontokhoz kEpest szigorribbak:

PL,P2., P3,, Mr.,142.

V.3.5) Az ajSnlati biztosit6kra vonatkoz6 el6ir6sokt (adott e'setben)

V.3.6. Az elj6rfs a Kbt. 40. 5 (3)-(4) berkezd6se alapjSn keliil nrreginditdsra: [x] igen [ ] nem

V"a) Egy6b informScl6k:

1. /rz ajiinlati Srat Ft-ban, egy kg-ra vetitv€i, egy tizedes pontossdrggal, nett6 m6don kell megadni a
dokumentdci6hoz melldkelt felolvas6lapon, Az aldnlati Srnak teljer; korrjnek kell lennie, annak
tartalmaznia kell minden jdrul6kos kolts6get,

2. Az alinlat formai kovetelm6nyeire a Kbt 60. g (1) bekezd6se, valamint a dokurnentdcioban
foglaltak az irdnyad6k. Az ajdnlatokat 6s egy eredeti 6s egy mdsc'lati p6ld6nyban kell benyirjtani. Az
ajdnlatok birSlata a nyomtatott formdtumbi:n benyiljtott eredeti pr6lddny alapjdn tortdnik. A kuls6
csomagoldst az aldbbi felirattal kell ellStni: "Ajdnlat - BSl6zott papirhullad6k fuvarozdsa" - "Tilos
felbontani az ajiSniatt6teli hatdrid6 lejdrtdig." A Kbt. 36. g (3) bekezd6se 6rtelmdben, az eljardsban
valamennyi dokumentum egyszer( mdsolal.ban is benyrijthat6.

3. A postdn feladott ajdnlatokat az aldnlatkdrcj csak akkor tekinti hatdrid6n bellil benyfjtottnak, ha
annak k6zhezv6iel,ire az ajdnlatteteli hatdrid6ig sor kerul. Az ajdnlat, illetve az azzal kapcsolatos
postai kuldem6nyek elveszt6s6b6l eredcj kockdzat az ajdnlattev6t terheli.

4. Ajiinlatke16 azeljiras sordn a hiSnyp6tlds lehet6s6g6t a Kbt. 67. g alapjdn biztositja.

5. Az aldnlatban a Kbt. 40. $ (1) bekezd6se alapjdn meg kelljelolni:
a) a kozbeszerz5,snek. azt a r6szet (r6szeit), amelynek teljeslt6s6frez az a;Snlatl.evd
ig6nybe venni,
b) az ezen reszek tekintet6ben a kozbeszerzds 6rtekenek tfz sz6zielekat meghalad6
venni lcivSnt alv;illalkozokat, valamint a koz:beszerz6snek azt a sz|zal6kos ardnvilt,

alvdllalkozot klvdn

m6rt6kben ig6nybe
amelynek

teliesltesd ben a meg.leldlt a lvd I la I koz6k kozre fog na k m ri kod n i.
Nemleges tartalrnil nyilatkozatot is csatolni kell. Az alvSllalkoz6 alatt a Kbt.4. $ 2. pontjdban
nreg hatd rozott gazdasdg i szereplSt kei | 6rtr:n i.

6. Ajdnlattevcj a Kbt. 55. 5 (5) bekezd6se alkalmazdsa eset6n koteles megjelolrri az aj;inlatban a
kapacitdsait rendell<ez6sre bocsdt6 szervezetet, es az ajdnlatt6teli felhlvds vonatkoz6 pontjdnak
rregjelol6s6vel azon alkalmassdgi kovetelm6nyt (kdvetelm6nyekert), melynek igazoldsa 6rdel<6ben az
a;dnlattev6 ezen szervezet erdforrdsdra (is't tdmaszlcodik. A neml,:ges nyiiatkozatot is k6rjuk csatolni.
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11. oldal. osszesen: 13 oidal

7. Az ajiinlattev6nek be.kell ny(jtania a felhivdsban t6telesen felsorolt, akizaro okok, a gazdasdgi es
p6,nzigyi, valamint a m[iszaki, illetve szaknrai alkalrnassdg igazoldsdra elci(rt igazoldsokat,
nyilatkozatokat €s egyeb dokumentumokat., valamint az egydb feisorolt iratokat, dokumentumokat,

B, A Kbt. 55.5 (5) bekezd6se szerinti szervezet azellfttigazolasi rn6dokkal azonos m6don koteles
igazolni az adott alkalmassdgi felt6lelnektortencj megfelel6st, tovdbb6 koteles nyilatkozni a116l, hogy a
szerzSdds teljesit6sehez szuksdges ercjforrdrsok rendelkez6sre dllnak majd a szerzodes teljesitesdneli
id6tartama alatt,

9. Az ajfnlatban az ajdnlattev6nek az egy6b el6lrt dokumentumok beny(jtdsa mellett a Kbt. 60.5 (3)
bekezd6se alapjdn nyilatkoznia kell az ajiinlatt6teli felhivds feltdteleire, a szerz6d6s megkot6s6re 6s
teljesltes6re, valamint a k6rt ellenszolgdltatdsra vonatkoz6an; illet6leg a Kbt. 60. g (5) bekezd6senek
megfelelcien nyilatkoznia kell arrol, hogy a kis- 6s koz6pvdllalkozSsokr6l, fejlciddsuk tdmogatdsdr6l
sz6lo torveny szerint mikro-, kis- vagy kozdpvdllalkozasnak nrinSsul-e.

10, Az ajiinlathoz csatolni kell az ajdnlattev6, a kapacitdsait rendelkez6sre bocsdt6 szervezet,6.s az
alvdllalkoz6 vonatkoz6sdban az aj6nlatot, a nyilatkozatokat aldir6 c6gjegyz6sre jogosult szemely
aldir6si cimpeldiinydt. Folyamatban l6vcj vdltoz6sbejegyz6si eljdriis eset6ben, az ajdntathoz, illetve
r6szv6telijelentkez6shez csatolni kell a c6gbir6sdghoz benyijtott vdltozdsbejegyzdsi k6relmet ds az
annak 6rkez6s6r6l a cegbir6sdg Sltal megkiildott igazoliSst.

11. A Kbt. 28. g (1) bekezd6se alapjdn az ajdnlattevd ugyanabban a kozbeszerz6,si eljdrdsban -
r6szajdnlat-t6teli lehet6s6g biztositSsa eset6n ugyanazon r6sz tekintet6ben
a) nem tehet mdsik ajiSnlatot mds ajdnlattevdvel kozosen,
b) mds ajdnlattev6 alvSllalkoz6jakdnt nem vehet rdszt,
c) mds ajdnlatot beny[jt6 ajdnlattev6 szerz6d6,s teljesitds6re val6 alkalmass5gdt

12. A Kbt. 54. 5 (1) bek szerint az eljdrdst megindit6 felhivdsban elc5irja, hogy az
tdj6kozddjon a munkavdllal6k vddelmdre 6s a munkafelt6telekre vonatkoz6 olyan
arnelyeknek a teuesitds helyen 6s a szerz6<l6s teljesit6se sordn meg kell felelni.

nem igazolhatja,

-t{.^l-r+^,,<oJd | | rd LLcv u
kdtelezetts69ekrcil,

13. Ajdnlattev6nek nyilatkoznia kell arra vonatkoz6an, hogy melyek azok a szervezetek, amelyek felett
ajdnlattevS a Polgdri Torv6nykonyv szerint tobbs6gi befolydst gyakorol, illetve melyek azoka
szervezetek, amelyek az ajdnlattev6 felett gyakorolnak tobbs6gi befolydst. (A nemleges nyilatkozatot
is kdrjrik csatolni.)

L4. Az 6sszegez6s megkuldes6nek tervezett ldcipontja; 2013. 03. 13.

I5. A szerzldeskot6s tervezett id6pontja: 2013.03. 25.

76. Az ajSnlatkdrci csak az eljdrds nyertes6vel kdtheti nreg a szerz6dest, vagy - a nyertes visszal6p6se
(1) bekezdesl a kovetkez5 legkedvez6bb ajdnlatoteset6n - az ajiinlatok 6rtekelese sordn 172. 9

tevSnek min6sitett szervezettel (szem6llyel),
megjelolte.

ha 6t a 77. g (2) bekezd6se szerinti osszegez6sben

I7 . Az ajdnlati szabdlvozott k6rd6sek vonatkoziisd ban a Kozbeszerzdsekrdl sz616 20 1 1

i CVIII. tv. kell elidrni.
felhlvdsban nem
el6irdsai szerint

@oAsAnnx rn6porurra: zo d I o/l ll (ffi dt n A---------1
A. MELLEKLET

TOVABBI Ciuex ES TapCSOLATTARTASI PONTOK

Postai
i16nyit6sz6m:

Kapcsolattart6si pont(ok) :

I) TovAaer rruronnaAcro a xdvrrxezd ciFrrxrN fs xnpcsor-lrtenrAsr poNToKoN szenrzHerci ar

V6ros/KiizsrSg

httn : I I 62 .7 7 .22.6 . 1 7,2 lhkm i v i erv ltrrm . i sn'? i d:202 4 I 2A 1 3 2013.02.11



12. oidal. osszesen: 13 oldal

rr) Cimex Es xnpcsol-nrrnnrAsr poNroK, AI{oNNAN A DoKUMENrAcro €s a xree fszir6 rnnlox
etszenezH116r

Hivatalos n6v:

Kapcsolattart6si pont(ok) :

Cimzett:

Internetcim (URL):

IV) A rqAsrr a:AruurrEn6 cimrr, AMELv NrvEee N nz alinlnrxEn6 a srszrnzEsr viazt

Hivatalos n6v:

Postai cim;

-- (Az A. mell6klet lV) szakasza szuksdg szerinttobb pelddnyban is hasznSlhat6) --------------

B. MELLEKLET

REszE KRE voNATKozo rNFoRMAcrox

Y6roslKozs6g

III) CfMEK Es xapcsolnrrnnlAst poNroK, AHovA az ruAnurornr/nEszvErelr lrrrrurxezEsrxrr xrll
BENYUJTANI

Hivatalos n6v:

Postai cim:

V6ros/Kiizs69 Postai
i16nyit6sz6m:

Orsz5g:

Kapcsolatta rt6si pont(ok) :

Cimzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcim (UR!-):

V6ros/Kiizs69

REsz szAMn ^1 Elnrvrzfs:

1) Rovro meerurrAnozAs:

2) Kozos K6zsrszrnzfsr SzornevzEr (CP'V)

httn : I I ti2.7 7 .2,2 6 . 1 22 I hkm I v t ewform . i sn'? i d:2A2 4 I ?-0 1 i 2013 02 11



3) MrruruvrsEe

(adott esetben, csak szdmokkal)

Becsult ert6k dfa n6lkul: P6nznem:

VAGY:

6s kozdtt P6nznem:

13. oldal, cisszesen: 13 oldal

4) A szERzcio€s ro6rnRTAMARA vAGy KEZDETERE/BEFEJEZEsERE voNATKoz6 rUl6nedz6 ro6ponrox
relrUrurerE se ( a dott esetben )
Az idcjtartam h6napban: vagy napban: (a szerz6des megkotdsdtSl szdmftva)
VAGY:
Kezd6s (6v/h6/nap)

5) Tovieer rNronMAcrox n nEszexn6l

-"-------(E mell6kletb6l a rdszek szdmdnak megfelelSen tobb p6lddny haszndlhatd) ------------
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