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A Duna- Vértes üzemeltetési konzorcium megalakításával összefüggő kérdésekről szóló 
34/2016. (I. 27.) képviselő-testületi határozat 1. melléklete 
 

KÖZÖS AJÁNLATTEVŐI MEGÁLLAPODÁS 
(Konzorciális szerződés)  

Tervezet 

A jelen megállapodásban részes felek, mint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény szerinti gazdasági szereplők, kötelezettséget vállalnak arra, hogy gazdasági 
tevékenységet is igénylő célkitűzésük elérése érdekében, mint közös ajánlattevők (együttesen: 
Közös Ajánlattevők vagy Konzorcium) az alább nevesített közbeszerzési eljárásban közösen 
ajánlatot nyújtanak be, és ezzel összefüggésben – egyetemleges felelősségvállalásuk mellett – 
az alábbiak szerint szervezett keretek között teljesítik a nyertességük esetén velük 
megkötendő szerződést. 
 

1.) 
A Közös Ajánlattevők neve és címe 

 
Név: NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. 
Cím: 2800 Tatabánya, Erdész utca E. 
Cégjegyzékszám: Cg.11-10-001423 
Adószám: 11183525-2-11 
Telefonszám: +36/34/513 950 
Telefax szám: +36/34/511 372 
E-mail: info.tatabanya@nhsz.hu  
Képviselő: Gíber Erzsébet vezérigazgató, Pap Katalin pénzügyi igazgató 
 
Név: Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Székhely: 2800 Tatabánya, Győri u. 23. 
Cégjegyzékszám: Cg.11-09-020967 
Adószám: 24121567-2-11 
Telefonszám: +36/34/600-700 
E-mail: info@vvhulladekkezelo.hu 
Képviselő: Kovács Krisztián ügyvezető 
 
Név: Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
Székhely: 2060 Bicske, Csákvári út 45. 
Cégjegyzékszám: Cg.07-09-002821 
Adószám: 11106894-207 
Telefonszám: +36/22/350-111 
Telefax szám: +36/22/565-277 
E-mail: t.teszar@zoldbicske.hu; info@zoldbicske.hu 
Képviselő: Teszár Tamás ügyvezető 
 

2.) 
A Konzorcium létrehozásának célja 

mailto:info.tatabanya@nhsz.hu
mailto:t.teszar@zoldbicske.hu
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A Konzorciumot alkotó tagok, mint közös ajánlattevők kijelentik, hogy a jelen megállapodás 
aláírásával megalakítják a ”DUNA-VÉRTES ÜZEMELTETÉSI KONZORCIUM” 
elnevezésű Konzorciumot azzal a céllal, hogy a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. 
(2800 Tatabánya, Fő tér 6., a továbbiakban: ”Ajánlatkérő”), mint ajánlatkérő által indított 
„Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0002 Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer című konstrukció keretében megvalósuló 
hulladékgazdálkodási létesítmények és eszközökre vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban együttesen készítsék el és nyújtsák be ajánlatukat. Az eljárást megindító felhívás 
2015. október 29-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-22516/2015 iktatási számon 
(a továbbiakban: ”Közbeszerzési Eljárás”). Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Közös 
Ajánlattevők nyertessége esetén a megkötésre kerülő üzemeltetési szerződés keretében – a 8.) 
pontban meghatározott felelősségvállalásra tekintettel – teljesítik a szerződést. 
 

3.)  
A Konzorcium vezetése és képviselete (fellépése), az ajánlat és egyéb közös ajánlattevői 

dokumentumok aláírásának módja 
 
A Konzorcium vezető tagja (egyúttal kizárólagos képviselője) a Vértes Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., amely képviseli a Közös Ajánlattevőket a 
Közbeszerzési Eljárás során harmadik személyekkel – különösen az Ajánlatkérővel - 
szemben.  
 
A Közös Ajánlattevők kizárólagos képviselőjének adatai: 
Név:  Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint vezető ajánlattevő 
Cím:  2800 Tatabánya, Győri u. 23. 
Telefonszám: +36/34/600-700 
E-mail: info@vvhulladekkezelo.hu 
Képviselő: Kovács Krisztián ügyvezető 
 
A Vezető Ajánlattevő a Közös Ajánlattevők képviseletében és nevében az ajánlatot, és egyéb 
okiratokat a saját aláírási címpéldányának/aláírás-mintájának megfelelően írja alá a ”DUNA-
VÉRTES” ÜZEMELTETÉSI KONZORCIUM Közös Ajánlattevő nevében” kitétel együttes 
feltüntetésével.  
 

4. ) 
A Konzorcium vezetőjének feladatai 

 
A Közös Ajánlattevők képviselője korlátozás nélkül jogosult a Közös Ajánlattevők 
kizárólagos képviseletére az Ajánlatkérővel és harmadik személyekkel szemben a fentiekben 
hivatkozott Közbeszerzési Eljárásban. A képviseleti jog magában foglalja mindazon 
cselekményeket, jognyilatkozatokat, amelyek elvégzésére, illetve megtételére a Kbt. szerinti 
ajánlattevő vagy az adott közbeszerzési eljárás iránt érdeklődést mutató gazdasági szereplő 
megtehet, így különösen, de nem kizárólagosan a benyújtásra kerülő ajánlat és annak részét 
képező egyéb dokumentumok, okiratok aláírását, továbbá a közbeszerzési eljárásban az 
Ajánlatkérővel vagy annak megbízottjával való kapcsolattartást, ide értve különösen az 
esetleges kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem vagy előzetes vitarendezési kérelem 
benyújtását is. A Vezető Ajánlattevő a jelen megállapodás alapján jogosult a közbeszerzési 
eljárás keretében a közös ajánlattevők képviseletében tárgyalásokon, konzultációkon, illetve a 
helyszíni bejárásokon részt venni, ott a szükséges jognyilatkozatokat megtenni. 
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Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési Eljárással kapcsolatban a Konzorcium valamennyi tagja 
önállóan jogosult jogorvoslati eljárás indítására. Felek ugyanakkor megállapodnak, hogy 
előzetes vitarendezési kérelem benyújtására kizárólag a Vezető Ajánlattevő jogosult a másik 
közös ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Ebben az esetben bármelyik tag jogosult a 
Vezető Ajánlattevőnél kezdeményezni az előzetes vitarendezés iránti kérelmet, amit a Vezető 
Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőnél előterjeszteni. 
 
A Konzorcium vezetője a jelen megállapodás és a külön íven szövegezett meghatalmazás 
alapján teljes körű felhatalmazással bír annak érdekében, hogy a Konzorcium többi tagjával 
egyeztetett módon Ajánlatkérővel  kapcsolatot tartson, jognyilatkozatokat tegyen, a 
kapcsolódó tárgyalásokon a Konzorciumot képviselje, valamint a Közbeszerzési Eljárásban a 
végleges szerződést megkösse. 
 
A Vezető Ajánlattevőt a közös ajánlattevők a jelen megállapodással meghatalmazzák, hogy a 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatot – beleértve az esetleges hiánypótlást is - a közös 
ajánlattevők nevében aláírja, az ajánlatban/hiánypótlásban szükséges egyéb nyilatkozatokat 
megtegye, az ajánlatot a szükséges helyeken szignálja és az ajánlat nyertessége esetén a 
közszolgáltatási-üzemeltetési szerződést megkösse. (mellékelt meghatalmazás szerint). 
 
Felek megállapodnak, hogy mindazon nyilatkozatokat, amelyek megtétele valamennyi közös 
ajánlattevő feladata, külön-külön megteszik és azt a Vezető Ajánlattevő rendelkezésére 
bocsátják a Közbeszerzési Eljárásban benyújtandó ajánlat összeállítása érdekében. 
 

5.) 
A Közös Ajánlattevők tevékenysége 

 
A Közös Ajánlattevők kizárólag annak érdekében alakították meg a Konzorciumot, hogy a 7.) 
pontban meghatározott kötelezettségeket vállalják és teljesítsék, a vonatkozó valamennyi 
szerződéses munkát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az előírt határidőre 
elvégezzék. A Közös Ajánlattevők megállapodnak abban, hogy más gazdasági szereplővel – 
sem külön, sem együttesen – nem vesznek részt a Közbeszerzési Eljárásban. A 
Konzorciumnak nincs saját vagyona és nem rendelkezik jogi személyiséggel sem. A Közös 
Ajánlattevők együttese, mint Konzorcium egyéb tevékenységet – a Felek eltérő 
megállapodásának hiányában - nem végezhet. 
A szakmai ajánlatot az NHSZ Tatabánya Zrt. készíti el. 
 

6.) 
Az együttműködés részletes szabályai, a Közbeszerzési Eljárással kapcsolatos 

hatáskörök bemutatása 
 

A Közös Ajánlattevők a Közbeszerzési Eljárás során benyújtandó ajánlatot alkotó 
dokumentumokat a következők szerint közösen állítják össze: a tagok a saját magukra 
vonatkozó iratokat maguk állítják össze, és teszik meg ezen dokumentumok beszerzése 
érdekében a szükséges intézkedéseket, egyben kölcsönösen áttekintik azokat a megfelelő és 
érvényes ajánlat benyújtása érdekében.  
 
Az NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. vállalja, hogy a 
Közös Ajánlattevők nyertessége esetén a Közös Ajánlattevők nevében  30.000.000 Ft-ot, 
teljesítési biztosíték jogcímen az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát az eljárást megindító 
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felhívásnak megfelelő bankgarancia formájában a felhívásban, illetve a szerződéstervezetben 
meghatározott határidőre. 
 
 
A Vezető Ajánlattevő  a jelen megállapodás 4.) pontjában részletezett feladatokon túlmenően 
gondoskodik a „DUNA-VÉRTES” Üzemeltetési Konzorcium tagjainak tájékoztatásáról a 
közbeszerzéssel, és – szerződéskötés esetén – a teljesítéssel összefüggésben. Ezen túlmenően 
pedig a Közös Ajánlattevők kölcsönösen együttműködnek mind az ajánlattétel, mind a 
teljesítés sikeressége érdekében. 
 
A Közös Ajánlattevők a teljesítéssel kapcsolatos szakmai feladatokat a Közbeszerzési 
Eljárásban benyújtandó szakmai ajánlatukban részletezik, ezen szakmai ajánlat a jelen közös 
ajánlattevői megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. 
 

7.) 
Az üzemeltetési tevékenység tagok közötti megosztása 

 
A Konzorcium tagjai a hulladékkezelési tevékenység ellátását a következők szerint osztják 
meg egymás között:  
 
Közös ajánlattevő neve: Feladatok megosztása Teljesítésben való részesedés 

százalékos aránya 
Vértes Vidéke 

Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 

Konzorcium vezető tagja 

 hulladékgazdálkodási 
létesítmények üzemeltetése 

…..% 

NHSZ Tatabánya 
Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Zrt. 
Konzorciumi tagja 

a hulladékgazdálkodási rendszer 
koordinálása ……% könyvviteli, számviteli, 
nyilvántartási feladatok ellátása 

Zöld Bicske Nonprofit 
Kft. 

Konzorciumi tagja 

hulladékudvar üzemeltetése 
 

….% 

 
A feladatok megosztásának esetleges módosulásával a teljesítésben való részesedés aránya 
változhat a Felek között. 
A Közös Ajánlattevők megállapodnak abban, hogy az Ajánlatkérő vagy a Duna Vértes köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által közszolgáltatónak minősítendő vállalkozás a 
Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lesz. 
 
Felek megállapodnak, hogy a Közös Ajánlattevők esetleges nyertessége esetén, az 
üzemeltetési szerződés teljesítése során az alábbiak szerint járnak el. 
 

− Felek a jelen pontban meghatározott arányban vesznek részt a teljesítésben. 
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− Az üzemeltetési tevékenység ésszerű és hatékony végrehajtása érdekében a szerződés 
teljesítése során az üzemeltetett létesítményekbe beszállító közszolgáltatók felé a 
számlát minden esetben a Vezető Ajánlattevő állítja ki. 

− Felek megállapodnak, hogy az üzemeltetési szerződés teljesítése során havonta 
összesítik a beszállító közszolgáltatók felé kiállított számlák, és az üzemeltetésből 
fakadó egyéb tevékenységekkel összefüggésben kiállított számlák értékét. Ezt az 
összeget a felek nettó árbevételként határozzák meg az üzemeltetési szerződés 
teljesítésével kapcsolatban. A Felek a havi nettó árbevételből a teljesítésük arányában 
jogosultak díjra, a számlájukat a Vezető Ajánlattevő felé jogosultak kiállítani a 
teljesítésük arányában.  

 
8.) 

Felelősség 
 
A Közös Ajánlattevők kifejezetten nyilatkoznak arról, hogy nyertességük esetén a 
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséhez szükséges 
munkák megvalósításáért egyetemleges felelősséget vállalnak, egyebekben pedig egymás 
viszonylatában a 7.) pontban rögzített táblázatban jelöltek szerinti arányban felelnek a 
Közbeszerzési Eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésért. 
 
Felek megállapodnak, hogy amennyiben valamelyik tag az ellenőrzési körébe eső körülmény 
folytán a szerződés teljesítésére bármely okból tartósan vagy végleg képtelenné válik, hibásan 
teljesít, vagy bármely egyéb okból fakadóan a többi tagnak – az egyetemleges 
felelősségvállalás szerint – a szerződés teljesítését a fentiekben meghatározott teljesítési 
arányoktól eltérően kell teljesítenie, úgy a szerződésszegő tag felelősséggel tartozik a többi 
tag ezen okból felmerülő kárának vagy többletköltségének megtérítésére. 
 
Valamennyi tag felelősséggel tartozik azért, hogy a Közbeszerzési Eljárás során benyújtandó 
ajánlat teljes körű legyen, ennek érdekében vállalják, hogy a szükséges nyilatkozatokat 
ésszerű határidőben megteszik, a szükséges dokumentumokat, információkat a Vezető 
Ajánlattevő rendelkezésére bocsátják az ajánlat összeállítása érdekében. Felek vállalják 
továbbá, hogy az eljárás során benyújtandó egyéb dokumentumok, nyilatkozatok az 
Ajánlatkérő által előírt formában és határidőben a Vezető Ajánlattevő rendelkezésére 
bocsátják. 
 

9.) 
A költségek viselése 

 
A Közös Ajánlattevők megállapodnak abban, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében 
rendszeresen és szükség szerint egyeztetnek egymással, az egyeztetések összehívása és 
levezetése a Vezető Ajánlattevő feladata és hatásköre. A Vezető Ajánlattevő feladata egyúttal 
a a többi tag tájékoztatása valamennyi lényeges körülményről. 
 
A Közös Ajánlattevők döntéseiket a tagok egyszerű többségi szavazatával hozzák meg 
  
A Közös Ajánlattevők viselik a Konzorcium működési költségeit, így különösen: 
- az ajánlat elkészítésének és benyújtásának költségeit, 
- a szükséges biztosítékok költségeit  
- a szükséges biztosítás költségeit, 
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- a Konzorcium működéséhez szükséges rezsikiadások költségeit. 
 

10.) 
Felmondás, hatály 

 
A Közös Ajánlattevők megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodást rendes 
felmondással nem jogosultak megszüntetni. A jelen Megállapodás a Közös Ajánlattevők 
Közbeszerzési Eljárásban való nyertessége esetén az eljárás eredményeként megkötésre 
kerülő üzemeltetési szerződés megszűnéséig és a szerződéses feladatok maradéktalan 
teljesítéséig hatályban marad, egyéb esetben a Közbeszerzési Eljárás eredményének 
kihirdetését követően megszűnik. 
 
Ha bármelyik fél a Közbeszerzési Eljárás során azzal összefüggésben – különösen az eljárás 
eredményével kapcsolatban - jogorvoslati eljárást kezdeményez, úgy a jelen Megállapodás a 
jogorvoslati eljárás jogerős lezárásáig, illetve a jogorvoslati eljárás eredményétől függően azt 
követően is hatályban marad az alábbiak szerint.  
 
Ha a jogorvoslati eljárás jogerős lezárása alapján a Közös Ajánlattevőkkel történne meg 
Ajánlatkérő részéről a szerződéskötés, úgy a jelen Megállapodás hatálya a megkötésre kerülő 
szerződés megszűnéséig fennmarad.  
 
Ha a jogorvoslati eljárás jogerős lezárását követően sem következne be szerződéskötés a 
Közös Ajánlattevőkkel, úgy a jelen megállapodás a jogerős döntés napján megszűnik. 
 
 Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás aláírásához kellő meghatalmazással 
rendelkeznek. 
Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési Eljárásra a 2011.évi CVIII. törvény rendelkezései az 
irányadóak. Felek rögzítik, hogy Kbt. rendelkezései értelmében a Közös Ajánlattevők 
személye az ajánlat benyújtását követően nem változhat. A Kbt. ezen rendelkezése olyan 
kógens szabály, amelytől a felek közös akarattal sem térhetnek el. 
 

11.) 
Jogviták rendezése 

 
 
A Közös Ajánlattevők megállapodnak abban, hogy mindent megtesznek a jelen 
Megállapodással kapcsolatos jogviták békés rendezése érdekében. Amennyiben a jogviták 
békés úton mégsem rendezhetők, arra az esetre hatáskörtől függően kikötik a Tatabányai 
Járásbíróság, és a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét. A közös ajánlattevők 
közötti jogvita esetén a hatályos magyar jogszabályok irányadók. 
 

12.)  
Egyéb megállapodások 

 
A Közös Ajánlattevők kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a fenti 2.) pontban 
meghatározott célok megvalósítása, illetőleg az ajánlat elkészítése, valamint a Közbeszerzési 
Eljárás során tudomásukra jutott minden információt (legyenek azok technikai, pénzügyi, 
vagy kereskedelmi jellegűek) bizalmasan kezelnek, és azokat kizárólag a 2.) pontban 
meghatározott célok elérése érdekében használják fel. A jelen pont szerinti kötelezettség 
megszegése esetén a szerződésszegő fél köteles a másik fél ebből eredő kárát megtéríteni. 
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A Közös Ajánlattevők kötelezik magukat arra, hogy a feladatmegosztás alapján rájuk eső 
feladatokat valamint az őket terhelő pénzügyi kötelezettségeket is határidőben, legjobb 
szakmai tudásuk szerint elvégzik, illetve teljesítik, e kötelezettségek megszegésével okozott 
károkért a másik taggal szemben teljes körű kártérítési felelősséggel tartoznak. 
 
A Közös Ajánlattevők kötelezik magukat arra, hogy nyertességük esetén a Vezető Ajánlattevő 
63200133-11065326-00000000 számú  Pannon Takarék Bank Zrt. számlájára fogadja a 
hulladékkezelésért járó bevételeket.  
 
Amennyiben valamely közös ajánlattevő a rá eső kötelezettségét nem vagy nem 
szerződésszerűen teljesíti, a kötelezettséget elsődlegesen a Vezető Ajánlattevő, egyebekben 
(másodlagosan) másik közös ajánlattevő átveheti, az ezzel okozott költségeket és károkat 
azonban a mulasztó tag köteles megtéríteni. Nem tekinthető mulasztásnak ellenben azon eset, 
ahol két konzorciumi tag egymás közötti megállapodása alapján az egyik konzorciumi tag 
átadja a rá eső kötelezettség(ek) teljesítését, a másik konzorciumi tag pedig maradéktalanul 
átvállalja azt. 
 
A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Közös Ajánlattevők nyertessége és 
szerződéskötés esetén szerződésszerű teljesítésig a jelen Megállapodást nem mondják fel, azt 
teljesítik, ezen kötelezettségük megszegésével okozott károkért a Konzorcium másik tagjával 
szemben kártérítési felelősséggel tartoznak. 
 
Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Közbeszerzési Eljárás során azt a külön íven 
szövegezett megállapodást csatolják, amely a Kbt. által előírt kötelező tartalmi elemeket 
tartalmazza a közös ajánlattétel vonatkozásában. 
 

13.) 
Melléklet 

 
Jelen közös ajánlattevői Megállapodás elválaszthatatlan részét képzi a csatolt 1. számú 
melléklet (Meghatalmazás). 
 
Elolvasás és értelmezést követően a közös ajánlattevők a jelen Megállapodást, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
Kelt: Tatabánya, 2016. január  ....... . 
 
 
 
 
  Gíber Erzsébet   Pap Katalin 
   vezérigazgató         pénzügyi 
igazgató 

 
NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási 

és Környezetvédelmi Zrt. 
közös ajánlattevő 

 
 

Kovács Krisztián 
ügyvezető 

 
Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. 
közös ajánlattevő 
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Teszár Tamás 
ügyvezető 

Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
                        közös ajánlattevő 
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1. számú melléklet 
Meghatalmazás 

 
Az „Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0002 Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer című konstrukció keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási 
létesítmények és eszközökre vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban 

[KÉ-22516/2015] 
 

Alulírottak, Gíber Erzsébet vezérigazgató és Pap Katalin pénzügyi igazgató, mint a közös  Ajánlattevő NHSZ 
Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. (2800 Tatabánya, Erdész utca E.) cégjegyzésre 
jogosult képviselői,  
 
Teszár Tamás ügyvezető, mint a közös ajánlattevő Zöld Bicske Nonprofit Kft. (2060 Bicske, Csákvári út 
45.)cégjegyzésre jogosult képviselője,  
 
ezúton meghatalmazzuk Kovács Krisztiánt (a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.), hogy a 
„DUNA-VÉRTES” Üzemeltetési Konzorcium Közös Ajánlattevő Vezetője (képviselője) legyen, és ebben a 
minőségében a „DUNA-VÉRTES” Üzemeltetési Konzorcium Közös Ajánlattevő képviseletében teljes 
jogkörrel eljárjon, valamint arra, hogy az ajánlatot, az esetleges hiánypótlást, az ajánlatban, illetve a 
hiánypótlásban a Közös Ajánlattevők nevében megteendő nyilatkozatokat jogérvényesen aláírja, oldalait 
szignálja, a Közös Ajánlattevők nyertessége esetén a közszolgáltatási-üzemeltetési szerződést megkösse, a közös 
ajánlattevői megállapodás tartalmának megfelelően eljárjon a fenti közbeszerzési eljárás keretében, illetve a 
szerződés teljes időtartama alatt. 
 
A Közös Ajánlattevő képviseletében és nevében a Meghatalmazott az ajánlatot, és egyéb okiratokat a saját 
aláírási címpéldányának megfelelően írja alá „a”DUNA-VÉRTES” Üzemeltetési Konzorcium Közös Ajánlattevő 
nevében” kitétel együttes feltüntetésével. 
 
Kelt, Tatabánya, 2016. január 4. 
 
 
 
  Gíber Erzsébet   Pap Katalin 
   vezérigazgató         pénzügyi igazgató 

 
NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Zrt. 
közös ajánlattevő 

 
 
 

Teszár Tamás 
ügyvezető 

 
Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

közös ajánlattevő 
 
 
 

Kovács Krisztián 
meghatalmazott 

 

 
Jelen dokumentum aláírásával a Meghatalmazott elfogadja az „DUNA-VÉRTES” Üzemeltetési Konzorcium 
Közös Ajánlattevő képviseleti meghatalmazását. 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
……………………………………..    …………………………………….. 
Név:        Név: 
Lakcím:        Lakcím: 
Szig:        Szig: 
 

 
 



A 34/ 2016. (I.27.) számú határozat – A Duna- Vértes üzemeltetési konzorcium 
megalakításával összefüggő kérdésekről 1. melléklete 

KÖZÖS AJÁNLATTEVŐI MEGÁLLAPODÁS 
(Konzorciális szerződés)  

Tervezet 

A jelen megállapodásban részes felek, mint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény szerinti gazdasági szereplők, kötelezettséget vállalnak arra, hogy gazdasági 
tevékenységet is igénylő célkitűzésük elérése érdekében, mint közös ajánlattevők (együttesen: 
Közös Ajánlattevők vagy Konzorcium) az alább nevesített közbeszerzési eljárásban közösen 
ajánlatot nyújtanak be, és ezzel összefüggésben – egyetemleges felelősségvállalásuk mellett – 
az alábbiak szerint szervezett keretek között teljesítik a nyertességük esetén velük 
megkötendő szerződést. 
 

1.) 
A Közös Ajánlattevők neve és címe 

 
Név: NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. 
Cím: 2800 Tatabánya, Erdész utca E. 
Cégjegyzékszám: Cg.11-10-001423 
Adószám: 11183525-2-11 
Telefonszám: +36/34/513 950 
Telefax szám: +36/34/511 372 
E-mail: info.tatabanya@nhsz.hu  
Képviselő: Gíber Erzsébet vezérigazgató, Pap Katalin pénzügyi igazgató 
 
Név: Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Székhely: 2800 Tatabánya, Győri u. 23. 
Cégjegyzékszám: Cg.11-09-020967 
Adószám: 24121567-2-11 
Telefonszám: +36/34/600-700 
E-mail: info@vvhulladekkezelo.hu 
Képviselő: Kovács Krisztián ügyvezető 
 
Név: Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
Székhely: 2060 Bicske, Csákvári út 45. 
Cégjegyzékszám: Cg.07-09-002821 
Adószám: 11106894-207 
Telefonszám: +36/22/350-111 
Telefax szám: +36/22/565-277 
E-mail: t.teszar@zoldbicske.hu; info@zoldbicske.hu 
Képviselő: Teszár Tamás ügyvezető 
 

2.) 
A Konzorcium létrehozásának célja 
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A Konzorciumot alkotó tagok, mint közös ajánlattevők kijelentik, hogy a jelen megállapodás 
aláírásával megalakítják a ”DUNA-VÉRTES ÜZEMELTETÉSI KONZORCIUM” 
elnevezésű Konzorciumot azzal a céllal, hogy a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. 
(2800 Tatabánya, Fő tér 6., a továbbiakban: ”Ajánlatkérő”), mint ajánlatkérő által indított 
„Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0002 Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer című konstrukció keretében megvalósuló 
hulladékgazdálkodási létesítmények és eszközökre vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban együttesen készítsék el és nyújtsák be ajánlatukat. Az eljárást megindító felhívás 
2015. október 29-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-22516/2015 iktatási számon 
(a továbbiakban: ”Közbeszerzési Eljárás”). Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Közös 
Ajánlattevők nyertessége esetén a megkötésre kerülő üzemeltetési szerződés keretében – a 8.) 
pontban meghatározott felelősségvállalásra tekintettel – teljesítik a szerződést. 
 

3.)  
A Konzorcium vezetése és képviselete (fellépése), az ajánlat és egyéb közös ajánlattevői 

dokumentumok aláírásának módja 
 
A Konzorcium vezető tagja (egyúttal kizárólagos képviselője) a Vértes Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., amely képviseli a Közös Ajánlattevőket a 
Közbeszerzési Eljárás során harmadik személyekkel – különösen az Ajánlatkérővel - 
szemben.  
 
A Közös Ajánlattevők kizárólagos képviselőjének adatai: 
Név:  Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint vezető ajánlattevő 
Cím:  2800 Tatabánya, Győri u. 23. 
Telefonszám: +36/34/600-700 
E-mail: info@vvhulladekkezelo.hu 
Képviselő: Kovács Krisztián ügyvezető 
 
A Vezető Ajánlattevő a Közös Ajánlattevők képviseletében és nevében az ajánlatot, és egyéb 
okiratokat a saját aláírási címpéldányának/aláírás-mintájának megfelelően írja alá a ”DUNA-
VÉRTES” ÜZEMELTETÉSI KONZORCIUM Közös Ajánlattevő nevében” kitétel együttes 
feltüntetésével.  
 

4. ) 
A Konzorcium vezetőjének feladatai 

 
A Közös Ajánlattevők képviselője korlátozás nélkül jogosult a Közös Ajánlattevők 
kizárólagos képviseletére az Ajánlatkérővel és harmadik személyekkel szemben a fentiekben 
hivatkozott Közbeszerzési Eljárásban. A képviseleti jog magában foglalja mindazon 
cselekményeket, jognyilatkozatokat, amelyek elvégzésére, illetve megtételére a Kbt. szerinti 
ajánlattevő vagy az adott közbeszerzési eljárás iránt érdeklődést mutató gazdasági szereplő 
megtehet, így különösen, de nem kizárólagosan a benyújtásra kerülő ajánlat és annak részét 
képező egyéb dokumentumok, okiratok aláírását, továbbá a közbeszerzési eljárásban az 
Ajánlatkérővel vagy annak megbízottjával való kapcsolattartást, ide értve különösen az 
esetleges kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem vagy előzetes vitarendezési kérelem 
benyújtását is. A Vezető Ajánlattevő a jelen megállapodás alapján jogosult a közbeszerzési 
eljárás keretében a közös ajánlattevők képviseletében tárgyalásokon, konzultációkon, illetve a 
helyszíni bejárásokon részt venni, ott a szükséges jognyilatkozatokat megtenni. 
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Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési Eljárással kapcsolatban a Konzorcium valamennyi tagja 
önállóan jogosult jogorvoslati eljárás indítására. Felek ugyanakkor megállapodnak, hogy 
előzetes vitarendezési kérelem benyújtására kizárólag a Vezető Ajánlattevő jogosult a másik 
közös ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Ebben az esetben bármelyik tag jogosult a 
Vezető Ajánlattevőnél kezdeményezni az előzetes vitarendezés iránti kérelmet, amit a Vezető 
Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőnél előterjeszteni. 
 
A Konzorcium vezetője a jelen megállapodás és a külön íven szövegezett meghatalmazás 
alapján teljes körű felhatalmazással bír annak érdekében, hogy a Konzorcium többi tagjával 
egyeztetett módon Ajánlatkérővel  kapcsolatot tartson, jognyilatkozatokat tegyen, a 
kapcsolódó tárgyalásokon a Konzorciumot képviselje, valamint a Közbeszerzési Eljárásban a 
végleges szerződést megkösse. 
 
A Vezető Ajánlattevőt a közös ajánlattevők a jelen megállapodással meghatalmazzák, hogy a 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatot – beleértve az esetleges hiánypótlást is - a közös 
ajánlattevők nevében aláírja, az ajánlatban/hiánypótlásban szükséges egyéb nyilatkozatokat 
megtegye, az ajánlatot a szükséges helyeken szignálja és az ajánlat nyertessége esetén a 
közszolgáltatási-üzemeltetési szerződést megkösse. (mellékelt meghatalmazás szerint). 
 
Felek megállapodnak, hogy mindazon nyilatkozatokat, amelyek megtétele valamennyi közös 
ajánlattevő feladata, külön-külön megteszik és azt a Vezető Ajánlattevő rendelkezésére 
bocsátják a Közbeszerzési Eljárásban benyújtandó ajánlat összeállítása érdekében. 
 

5.) 
A Közös Ajánlattevők tevékenysége 

 
A Közös Ajánlattevők kizárólag annak érdekében alakították meg a Konzorciumot, hogy a 7.) 
pontban meghatározott kötelezettségeket vállalják és teljesítsék, a vonatkozó valamennyi 
szerződéses munkát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az előírt határidőre 
elvégezzék. A Közös Ajánlattevők megállapodnak abban, hogy más gazdasági szereplővel – 
sem külön, sem együttesen – nem vesznek részt a Közbeszerzési Eljárásban. A 
Konzorciumnak nincs saját vagyona és nem rendelkezik jogi személyiséggel sem. A Közös 
Ajánlattevők együttese, mint Konzorcium egyéb tevékenységet – a Felek eltérő 
megállapodásának hiányában - nem végezhet. 
A szakmai ajánlatot az NHSZ Tatabánya Zrt. készíti el. 
 

6.) 
Az együttműködés részletes szabályai, a Közbeszerzési Eljárással kapcsolatos 

hatáskörök bemutatása 
 

A Közös Ajánlattevők a Közbeszerzési Eljárás során benyújtandó ajánlatot alkotó 
dokumentumokat a következők szerint közösen állítják össze: a tagok a saját magukra 
vonatkozó iratokat maguk állítják össze, és teszik meg ezen dokumentumok beszerzése 
érdekében a szükséges intézkedéseket, egyben kölcsönösen áttekintik azokat a megfelelő és 
érvényes ajánlat benyújtása érdekében.  
 
Az NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. vállalja, hogy a 
Közös Ajánlattevők nyertessége esetén a Közös Ajánlattevők nevében  30.000.000 Ft-ot, 
teljesítési biztosíték jogcímen az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát az eljárást megindító 
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felhívásnak megfelelő bankgarancia formájában a felhívásban, illetve a szerződéstervezetben 
meghatározott határidőre. 
 
 
A Vezető Ajánlattevő  a jelen megállapodás 4.) pontjában részletezett feladatokon túlmenően 
gondoskodik a „DUNA-VÉRTES” Üzemeltetési Konzorcium tagjainak tájékoztatásáról a 
közbeszerzéssel, és – szerződéskötés esetén – a teljesítéssel összefüggésben. Ezen túlmenően 
pedig a Közös Ajánlattevők kölcsönösen együttműködnek mind az ajánlattétel, mind a 
teljesítés sikeressége érdekében. 
 
A Közös Ajánlattevők a teljesítéssel kapcsolatos szakmai feladatokat a Közbeszerzési 
Eljárásban benyújtandó szakmai ajánlatukban részletezik, ezen szakmai ajánlat a jelen közös 
ajánlattevői megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. 
 

7.) 
Az üzemeltetési tevékenység tagok közötti megosztása 

 
A Konzorcium tagjai a hulladékkezelési tevékenység ellátását a következők szerint osztják 
meg egymás között:  
 
Közös ajánlattevő 
neve: 

Feladatok megosztása Teljesítésben való részesedés 
százalékos aránya 

Vértes Vidéke 
Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. 
Konzorcium vezető 

tagja 

 hulladékgazdálkodási 
létesítmények üzemeltetése 

…..% 

NHSZ Tatabánya 
Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi 

Zrt. 
Konzorciumi tagja 

a hulladékgazdálkodási 
rendszer koordinálása 

……% könyvviteli, számviteli, 
nyilvántartási feladatok ellátása 

Zöld Bicske Nonprofit 
Kft. 

Konzorciumi tagja 

hulladékudvar üzemeltetése 
 

….% 

 
A feladatok megosztásának esetleges módosulásával a teljesítésben való részesedés aránya 
változhat a Felek között. 
A Közös Ajánlattevők megállapodnak abban, hogy az Ajánlatkérő vagy a Duna Vértes köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által közszolgáltatónak minősítendő vállalkozás a 
Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lesz. 
 
Felek megállapodnak, hogy a Közös Ajánlattevők esetleges nyertessége esetén, az 
üzemeltetési szerződés teljesítése során az alábbiak szerint járnak el. 
 

− Felek a jelen pontban meghatározott arányban vesznek részt a teljesítésben. 
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− Az üzemeltetési tevékenység ésszerű és hatékony végrehajtása érdekében a szerződés 
teljesítése során az üzemeltetett létesítményekbe beszállító közszolgáltatók felé a 
számlát minden esetben a Vezető Ajánlattevő állítja ki. 

− Felek megállapodnak, hogy az üzemeltetési szerződés teljesítése során havonta 
összesítik a beszállító közszolgáltatók felé kiállított számlák, és az üzemeltetésből 
fakadó egyéb tevékenységekkel összefüggésben kiállított számlák értékét. Ezt az 
összeget a felek nettó árbevételként határozzák meg az üzemeltetési szerződés 
teljesítésével kapcsolatban. A Felek a havi nettó árbevételből a teljesítésük arányában 
jogosultak díjra, a számlájukat a Vezető Ajánlattevő felé jogosultak kiállítani a 
teljesítésük arányában.  

 
8.) 

Felelősség 
 
A Közös Ajánlattevők kifejezetten nyilatkoznak arról, hogy nyertességük esetén a 
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséhez szükséges 
munkák megvalósításáért egyetemleges felelősséget vállalnak, egyebekben pedig egymás 
viszonylatában a 7.) pontban rögzített táblázatban jelöltek szerinti arányban felelnek a 
Közbeszerzési Eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésért. 
 
Felek megállapodnak, hogy amennyiben valamelyik tag az ellenőrzési körébe eső körülmény 
folytán a szerződés teljesítésére bármely okból tartósan vagy végleg képtelenné válik, hibásan 
teljesít, vagy bármely egyéb okból fakadóan a többi tagnak – az egyetemleges 
felelősségvállalás szerint – a szerződés teljesítését a fentiekben meghatározott teljesítési 
arányoktól eltérően kell teljesítenie, úgy a szerződésszegő tag felelősséggel tartozik a többi 
tag ezen okból felmerülő kárának vagy többletköltségének megtérítésére. 
 
Valamennyi tag felelősséggel tartozik azért, hogy a Közbeszerzési Eljárás során benyújtandó 
ajánlat teljes körű legyen, ennek érdekében vállalják, hogy a szükséges nyilatkozatokat 
ésszerű határidőben megteszik, a szükséges dokumentumokat, információkat a Vezető 
Ajánlattevő rendelkezésére bocsátják az ajánlat összeállítása érdekében. Felek vállalják 
továbbá, hogy az eljárás során benyújtandó egyéb dokumentumok, nyilatkozatok az 
Ajánlatkérő által előírt formában és határidőben a Vezető Ajánlattevő rendelkezésére 
bocsátják. 
 

9.) 
A költségek viselése 

 
A Közös Ajánlattevők megállapodnak abban, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében 
rendszeresen és szükség szerint egyeztetnek egymással, az egyeztetések összehívása és 
levezetése a Vezető Ajánlattevő feladata és hatásköre. A Vezető Ajánlattevő feladata egyúttal 
a a többi tag tájékoztatása valamennyi lényeges körülményről. 
 
A Közös Ajánlattevők döntéseiket a tagok egyszerű többségi szavazatával hozzák meg 
  
A Közös Ajánlattevők viselik a Konzorcium működési költségeit, így különösen: 
- az ajánlat elkészítésének és benyújtásának költségeit, 
- a szükséges biztosítékok költségeit  
- a szükséges biztosítás költségeit, 
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- a Konzorcium működéséhez szükséges rezsikiadások költségeit. 
10.) 

Felmondás, hatály 
 
A Közös Ajánlattevők megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodást rendes 
felmondással nem jogosultak megszüntetni. A jelen Megállapodás a Közös Ajánlattevők 
Közbeszerzési Eljárásban való nyertessége esetén az eljárás eredményeként megkötésre 
kerülő üzemeltetési szerződés megszűnéséig és a szerződéses feladatok maradéktalan 
teljesítéséig hatályban marad, egyéb esetben a Közbeszerzési Eljárás eredményének 
kihirdetését követően megszűnik. 
 
Ha bármelyik fél a Közbeszerzési Eljárás során azzal összefüggésben – különösen az eljárás 
eredményével kapcsolatban - jogorvoslati eljárást kezdeményez, úgy a jelen Megállapodás a 
jogorvoslati eljárás jogerős lezárásáig, illetve a jogorvoslati eljárás eredményétől függően azt 
követően is hatályban marad az alábbiak szerint.  
 
Ha a jogorvoslati eljárás jogerős lezárása alapján a Közös Ajánlattevőkkel történne meg 
Ajánlatkérő részéről a szerződéskötés, úgy a jelen Megállapodás hatálya a megkötésre kerülő 
szerződés megszűnéséig fennmarad.  
 
Ha a jogorvoslati eljárás jogerős lezárását követően sem következne be szerződéskötés a 
Közös Ajánlattevőkkel, úgy a jelen megállapodás a jogerős döntés napján megszűnik. 
 
 Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás aláírásához kellő meghatalmazással 
rendelkeznek. 
Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési Eljárásra a 2011.évi CVIII. törvény rendelkezései az 
irányadóak. Felek rögzítik, hogy Kbt. rendelkezései értelmében a Közös Ajánlattevők 
személye az ajánlat benyújtását követően nem változhat. A Kbt. ezen rendelkezése olyan 
kógens szabály, amelytől a felek közös akarattal sem térhetnek el. 
 

11.) 
Jogviták rendezése 

 
 
A Közös Ajánlattevők megállapodnak abban, hogy mindent megtesznek a jelen 
Megállapodással kapcsolatos jogviták békés rendezése érdekében. Amennyiben a jogviták 
békés úton mégsem rendezhetők, arra az esetre hatáskörtől függően kikötik a Tatabányai 
Járásbíróság, és a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét. A közös ajánlattevők 
közötti jogvita esetén a hatályos magyar jogszabályok irányadók. 
 

12.)  
Egyéb megállapodások 

 
A Közös Ajánlattevők kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a fenti 2.) pontban 
meghatározott célok megvalósítása, illetőleg az ajánlat elkészítése, valamint a Közbeszerzési 
Eljárás során tudomásukra jutott minden információt (legyenek azok technikai, pénzügyi, 
vagy kereskedelmi jellegűek) bizalmasan kezelnek, és azokat kizárólag a 2.) pontban 
meghatározott célok elérése érdekében használják fel. A jelen pont szerinti kötelezettség 
megszegése esetén a szerződésszegő fél köteles a másik fél ebből eredő kárát megtéríteni. 
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A Közös Ajánlattevők kötelezik magukat arra, hogy a feladatmegosztás alapján rájuk eső 
feladatokat valamint az őket terhelő pénzügyi kötelezettségeket is határidőben, legjobb 
szakmai tudásuk szerint elvégzik, illetve teljesítik, e kötelezettségek megszegésével okozott 
károkért a másik taggal szemben teljes körű kártérítési felelősséggel tartoznak. 
 
A Közös Ajánlattevők kötelezik magukat arra, hogy nyertességük esetén a Vezető Ajánlattevő 
63200133-11065326-00000000 számú  Pannon Takarék Bank Zrt. számlájára fogadja a 
hulladékkezelésért járó bevételeket.  
 
Amennyiben valamely közös ajánlattevő a rá eső kötelezettségét nem vagy nem 
szerződésszerűen teljesíti, a kötelezettséget elsődlegesen a Vezető Ajánlattevő, egyebekben 
(másodlagosan) másik közös ajánlattevő átveheti, az ezzel okozott költségeket és károkat 
azonban a mulasztó tag köteles megtéríteni. Nem tekinthető mulasztásnak ellenben azon eset, 
ahol két konzorciumi tag egymás közötti megállapodása alapján az egyik konzorciumi tag 
átadja a rá eső kötelezettség(ek) teljesítését, a másik konzorciumi tag pedig maradéktalanul 
átvállalja azt. 
 
A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Közös Ajánlattevők nyertessége és 
szerződéskötés esetén szerződésszerű teljesítésig a jelen Megállapodást nem mondják fel, azt 
teljesítik, ezen kötelezettségük megszegésével okozott károkért a Konzorcium másik tagjával 
szemben kártérítési felelősséggel tartoznak. 
 
Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Közbeszerzési Eljárás során azt a külön íven 
szövegezett megállapodást csatolják, amely a Kbt. által előírt kötelező tartalmi elemeket 
tartalmazza a közös ajánlattétel vonatkozásában. 
 

13.) 
Melléklet 

 
Jelen közös ajánlattevői Megállapodás elválaszthatatlan részét képzi a csatolt 1. számú 
melléklet (Meghatalmazás). 
 
Elolvasás és értelmezést követően a közös ajánlattevők a jelen Megállapodást, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
Kelt: Tatabánya, 2016. január  ....... . 
 
 
 
  Gíber Erzsébet   Pap Katalin 
   vezérigazgató         pénzügyi 
igazgató 

 
NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási 

és Környezetvédelmi Zrt. 
közös ajánlattevő 

 
 

Teszár Tamás 
ügyvezető 

Kovács Krisztián 
ügyvezető 

 
Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. 
közös ajánlattevő 
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Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
                        közös ajánlattevő 
  
 
  

8 
 



 
1. számú melléklet 

Meghatalmazás 
 

Az „Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0002 Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer című konstrukció keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási 

létesítmények és eszközökre vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban 
[KÉ-22516/2015] 

 
Alulírottak, Gíber Erzsébet vezérigazgató és Pap Katalin pénzügyi igazgató, mint a közös  Ajánlattevő NHSZ 
Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. (2800 Tatabánya, Erdész utca E.) cégjegyzésre 
jogosult képviselői,  
 
Teszár Tamás ügyvezető, mint a közös ajánlattevő Zöld Bicske Nonprofit Kft. (2060 Bicske, Csákvári út 
45.)cégjegyzésre jogosult képviselője,  
 
ezúton meghatalmazzuk Kovács Krisztiánt (a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.), hogy a 
„DUNA-VÉRTES” Üzemeltetési Konzorcium Közös Ajánlattevő Vezetője (képviselője) legyen, és ebben a 
minőségében a „DUNA-VÉRTES” Üzemeltetési Konzorcium Közös Ajánlattevő képviseletében teljes 
jogkörrel eljárjon, valamint arra, hogy az ajánlatot, az esetleges hiánypótlást, az ajánlatban, illetve a 
hiánypótlásban a Közös Ajánlattevők nevében megteendő nyilatkozatokat jogérvényesen aláírja, oldalait 
szignálja, a Közös Ajánlattevők nyertessége esetén a közszolgáltatási-üzemeltetési szerződést megkösse, a közös 
ajánlattevői megállapodás tartalmának megfelelően eljárjon a fenti közbeszerzési eljárás keretében, illetve a 
szerződés teljes időtartama alatt. 
 
A Közös Ajánlattevő képviseletében és nevében a Meghatalmazott az ajánlatot, és egyéb okiratokat a saját 
aláírási címpéldányának megfelelően írja alá „a”DUNA-VÉRTES” Üzemeltetési Konzorcium Közös Ajánlattevő 
nevében” kitétel együttes feltüntetésével. 
 
Kelt, Tatabánya, 2016. január 4. 
 
 
 
  Gíber Erzsébet           Pap Katalin 
   vezérigazgató                            pénzügyi igazgató 

 
 

NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Zrt. 

közös ajánlattevő 
 
 
 

Teszár Tamás 
ügyvezető 

 
 

Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
közös ajánlattevő 

 
 
 

Kovács Krisztián 
meghatalmazott 

 

 
Jelen dokumentum aláírásával a Meghatalmazott elfogadja az „DUNA-VÉRTES” Üzemeltetési Konzorcium 
Közös Ajánlattevő képviseleti meghatalmazását. 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
……………………………………..    …………………………………….. 
Név:        Név: 
Lakcím:        Lakcím: 
Szig:        Szig: 
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