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BESZERZÉSI ELJÁRÁS 
 

REKLÁMTÁRGY 
 

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. beszerzési eljárást indít „Reklámtárgy” 
tárgyban. Ajánlatkérő célja az eljárás megvalósításával az, hogy az eljárásban 
kiválasztott cégek folyamatosan, rövid szállítási határidővel biztosítsanak 
számára széles körben hozzáférést jó minőségű, emblémázható reklámtárgy 
kínálatukhoz lehetőség szerint web-áruház jellegű megoldáson keresztül. 

Cégünk stabil, megbízható partnereket keres, aki a tevékenysége során 
rugalmas, megújuló szolgáltatást nyújt számunkra a lehető legoptimálisabb 
költségszinten.  

Ajánlatkérő érdeke - a piaci verseny ösztönzése és fenntartása mellett, - hogy a 
számára legkedvezőbb ajánlattevőket válassza ki, azért felhívjuk az 
ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban foglalt követelményeknek 
megfelelő ajánlatot szíveskedjenek benyújtani. Bizonytalanság, esetleges 
információhiány esetén éljenek a kiegészítő tájékoztatás kérésének 
lehetőségével. 

 
AJÁNLATKÉRŐ 
Név: LAFARGE Cement Magyarország Kft. 
Székhely: 7953 Királyegyháza Hrsz. 041/29. 
Levelezési cím: 7940 Szentlőrinc Pf.: 54. 
Adószám: 13754448-2-02 
Bankszámlaszám: 10918001-00000024-93230009 
Telefon: +36 73 500 910 
Telefax: +36 73 500 958 
E-mail: andras.schmelas@lafargeholcim.com 
Web:  www.lafarge.hu 

AJÁNLATI FELHÍVÁS 

mailto:andras.schmelas@lafargeholcim.com
http://www.lafarge.hu/
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1. BESZERZÉS TÁRGYA ÉS VOLUMENE 

 
1.1. BESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE 
 
Ajánlatkérő különböző célcsoportok számára készített emblémázott ajándéktárgyakra 
kíván beszerzési eljárást kiírni, melynek célja olyan keretszerződések megkötése, 
amikből konkrét – a célnak legjobban megfelelő – reklámtárgyak lehívásával elégíti ki 
az Ajánlatkérő eseti igényeit. Ezen belül felmerül egyszerű szóróajándék (pl. : toll, 
jegyzettömb), magasabb igényeket kielégítő katalógustermék (pl. : póló, törölköző), 
és egyedi üzleti ajándékigény (pl. : határidőnapló, egyedi cégmegjelöléssel ellátott 
ügyfélcsomag) vásárlása is. A beszerzések tényleges tárgya(i) minden esetben a 
kapcsolódó marketingkommunikációs kampánynak vagy feladatnak leginkább 
megfelelő tárgy(ak), ezért jelen eljárásban Ajánlatkérőnek nem célja az, hogy konkrét 
szortimentet válasszon ki Ajánlattevő kínálatából. 
Jelen eljárás lezárásaként Ajánlatkérő több céggel szándékozik szerződést kötni, 
ezáltal kívánja azt biztosítani, hogy mindig a feladatnak legmegfelelőbb ajándéktárgy 
álljon rendelkezésére. 
 
1.2. TELJESÍTÉS KÖRÜLMÉNYEI 
 
Ajánlatkérő előnyben részesíti az elbírálás során azokat a cégeket, akik 
együttműködnek abban, hogy Ajánlatkérő ügyviteli rendszerében katalógusokat 
hozzanak létre, azaz előre meghatározott táblázat formájában akár képekkel 
illusztrálva képesek Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani áruválasztékának leírását. 
Ezen megoldások körében értékeljük továbbá az ún. külső katalógust is, melyet saját 
ügyviteli rendszerünkhöz (SAP) tudunk csatlakoztatni interfészen keresztül. Ez 
esetben a webshopon belül a rendeléseket többszintű jóváhagyással kell ellátni. 
Előnyként értékeljük, ha on-line szerezhetünk információt az azonnal elérhető 
raktárkészletről, illetve utánpótlási időkről, valamint további előnyként értékeljük, ha 
létezik olyan kommunikációs felület, ahol a megrendeléssel együttesen tudjuk kezelni 
a megrendelt árukhoz kapcsolódó file-okat (pl. az emblémával ellátott termékek 
látványtervének csatolására is lehetőséget ad). Kérjük, amennyiben rendelkeznek 
ilyen megoldással, annak működésének rövid leírását csatolják ajánlatukhoz. 
A jelen eljárás során megajánlott kedvezményt Ajánlattevő valamennyi aktuális 
katalógusából biztosítani köteles. 
Az eseti megrendeléseket – fenti megoldástól függően - Ajánlatkérő elektronikusan 
megküldött megrendelési nyomtatvánnyal (OP) hívja le vagy a webshopon keresztül 
rendeli meg. A felek közötti jogviszony a megrendelés másik fél általi 
visszaigazolásával, illetve az Ajánlattevő teljesítésének megkezdése által jön létre. 
Bármelyik fél által kezdeményezett változtatás vagy kiegészítés kizárólag írásban a 
másik fél általi elfogadással válik hatályossá. 
A teljesítés általánosan a reklámtárgyak Ajánlatkérő telephelyére, vagy Ajánlatkérő 
által megjelölt belföldi szállítási címre történő leszállításával válik teljessé, ez alól 
kivétel csak abban az esetben van, amikor az adott tárgy emblémázását nem az 
Ajánlattevő végzi el.  
Az elvárt kiszolgálási idő és a megrendelés jellegétől függően a megrendelés 
feladásától számított 1-15 munkanap között van. Kérjük, ajánlatukban írják le annak 
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menetét, ha készlethiány miatt nem tudják visszaigazolni a már feladott 
megrendelésünket annak ellenére, hogy a katalógusban a termék szerepel. 
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a határidőben történő teljesítési kötelezettség 
elengedhetetlen és elsődleges kötelezettsége. A terhére felróható teljesítési 
késedelem esetén, köteles a teljes rendelési érték után napi 1% kötbért fizetni, mely 
nem lehet több a teljes rendelési érték 20 %-ánál. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy 
az esedékes díjazásból kötbérkövetelését közvetlenül levonja. 
Ajánlatkérő kizárólag a megrendelésben szereplő árukat köteles átvenni, 
amennyiben azok mennyiségi és minőségi hibáktól mentesek, valamint csak a 
megrendelésben szereplő áruk, szolgáltatások ellenértékét köteles megfizetni.  
Ajánlatkérő a leszállított árut munkanapokon 9-16 óra között veszi át. Ajánlattevő 
köteles a leszállított áruk kísérődokumentumait (szállítólevél, fuvarlevél, stb…), 
valamint a rendeltetésszerű használathoz szükséges egyéb dokumentumokat 
(használati útmutató, minőségi tanúsítvány, biztonsági adatlap, garancialevél stb…) 
Ajánlatkérő képviselője részére átadni, illetve rendelkezésre bocsátani legkésőbb a 
szállítás időpontjáig a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. 
Ajánlattevő köteles gondoskodni az áruk megfelelő csomagolásáról és 
megjelöléséről az irányadó jogszabályok szerint. 
A vonatkozó jogszabályok szerint Ajánlattevő szavatolja, hogy a leszállított termékek 
– csomagolással együtt – a teljesítés időpontjában az alábbi tulajdonságokkal 
rendelkeznek: 
 

- rendeltetésszerű használatra alkalmasak, 
- megfelelnek a termékre irányadó dokumentumokban (megfelelőségi 

tanúsítvány, szállítói nyilatkozat, biztonsági adatlap, stb…) meghatározott 
követelményeknek, 

- bármely rejtett, illetve látható hibától mentesek, 
- megfelelnek a megrendelés részét képező, jóváhagyott látványtervnek, 
- megfelelnek a szállítás helye szerinti ország minőségi előírásainak és 

jogszabályainak. 
 
Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő számára minimálisan biztosítani a leszállított árura 
vonatkozó gyártói jótállás időtartamával megegyező jótállást. 
Hibás teljesítés esetén - Ajánlatkérő választása szerint – Ajánlattevő köteles 
elsősorban haladéktalanul kicserélni a terméket olyanra, mely megfelel a 
követelményeknek. Amennyiben ez az elvárt határidőn belül nem lehetséges, úgy 
Ajánlatkérő kérheti a hibásan szállított áru értékben azonos más áruval történő 
cseréjét, illetve ha ez sem lehetséges, úgy a megrendeléstől részben vagy teljes 
egészében való elállást.  
A jelen eljárás eredményeként megkötött szerződésre Ajánlatkérő a Pécsi 
Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki 
értékhatártól függően. 
 

2. AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE 

 
Az eredményes ajánlattétel feltétele a mellékelt előminősítési kérdőív kitöltése és 
visszaküldése az ajánlat részeként. 
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Az ajánlat nyelve magyar. Az ajánlathoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb 
anyagokat is magyar nyelven kell elkészíteni. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, 
vagy magyar nyelvre lefordított iratokat köteles figyelembe venni az ajánlatok 
értékelése során. Ajánlatkérő kiköti, hogy Ajánlattevő saját kockázatán vesz részt a 
pályázaton. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció átvételével 
kapcsolatban felmerülő összes költséget Ajánlattevő viseli, tekintet nélkül az eljárás 
eredményére.  
 

3. DOKUMENTÁCIÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

 
A beszerzési eljárást a Beszerzési csoport koordinálja. 
Az eljárás során mindennemű írásos anyagot, kérdést a fentiekben megadott e-mail 
címre kell benyújtani. Ezekre választ valamennyi Ajánlattevőnek együttesen, e-
mailen, az ajánlati határidő lejártát megelőző 2 óráig adunk. Az ezt követően feltett 
kérdésekre nem áll módunkban válaszolni. Amennyiben Ajánlattevők élni kívánnak 
vele, úgy Ajánlatkérő az ajánlattétel első szakaszában egy alkalommal lehetőséget 
biztosít együttes személyes konzultációra. Amennyiben ilyen igényük merül fel, úgy 
kérjük, azt a megadott e-mail címen jelezzék. 
 

4. AJÁNLAT BENYÚJTÁSA 

 
Ajánlatukhoz kérjük, hogy az 1. mellékletnek megfelelő tárgyakból szíveskedjenek 
egy mintacsomagot összeállítani, minden esetben emblémázott tárgyakból, melyek 
minősége a minőségi elbírálás alapját képezik. Kérjük továbbá, hogy szíveskedjenek 
on-line hozzáférést biztosítani az ajánlattétel időpontjában érvényes valamennyi 
katalógusukhoz, amennyiben ez nem lehetséges, úgy kérjük, hogy az ajánlat 
mellékleteként küldjék meg papíralapú katalógusukat. 
Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít, amennyiben úgy ítéli meg, hogy 
lényeges, az elbírálást befolyásoló információk hiányoznak az ajánlatból.  
Az ajánlatokat elektronikusan kérjük benyújtani fenti elérhetőségre.  
Ajánlat benyújtásának határideje: 2016. április 25. 10 óra.  
 

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 

 
Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számított harminc (30) napig terjedő 
időszakra kötve van az ajánlatához. 
 

6. AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 

 
Ajánlatkérő nyílt bontási eljárást nem tervez. Az ajánlatok értékelése során az alábbi 
értékelési szempontokat vesszük figyelembe: 

 a katalógus áraiból biztosított kedvezmény mértéke 34%-os súllyal (ezt a 

paramétert Ajánlatkérő oly módon értékeli, hogy kiválaszt 20 azonos 

minőségű terméket tetszőlegesen a rendelkezésre bocsátott katalógusokból, 
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melyeknek katalógusárait összeadja, majd csökkenti a megajánlott 

kedvezménnyel); 

 emblémázási egységárak 5%-os súllyal; 

 elektronikus katalógus 20%-os súllyal; 

 választék mértéke, minősége 35%-os súllyal, 

 előminősítés eredménye 3%-os súllyal, 

 fizetési határidő 3%-os súllyal. 

Az árakat, illetve a kedvezmény mértékét úgy kell az Ajánlattevőnek meghatároznia, 
hogy az tartalmazza a reklámtárgyak kiszállítását a fentiekben meghatározottak 
szerint. Az Ajánlat benyújtását követően Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy 
Ajánlatkérő számára érvényes és kedvező Ajánlatot tett Ajánlattevőkkel külön-külön 
vagy együttesen tárgyaljon. A tárgyalás pontos időpontjáról Ajánlatkérő az 
Ajánlattevőket írásban értesíti. Az Ajánlatkérő azon Ajánlattevőkkel köt szerződést, 
akiknek ajánlata összességében megfelel a kiírásnak, illetve a előnyös az 
Ajánlatkérő számára. Ennek megítélése az Ajánlatkérő joga. Az elbírálásban 
valamennyi az ajánlatkérésben megjelölt kérdésre adott választ, paramétert 
figyelembe vesszük. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a beszerzési eljárást 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
 

7. ELLENSZOLGÁLTATÁS 

 
Az eseti árakat az eseti megrendelés tartalmazza. Az árak magukban foglalják az 
áruk szállításának, illetve szolgáltatás teljesítésének valamennyi szükségszerűen és 
indokoltan felmerült költségét, amennyiben bármely kivételes esetben 
többletköltségek merülnek fel, úgy azt Ajánlattevő eseti ajánlatának részletezve 
tartalmaznia kell.  
Ajánlatkérő legkorábban a számla kiállításának keltétől számított 30 napon belül 
átutalással fizeti meg az egyedi megrendelésben meghatározott árat Ajánlattevő 
szerződésszerű teljesítése esetén, de Ajánlattevő ettől hosszabb fizetési határidőt is 
megajánlhat ajánlatában.  
A kiállított számla kötelező mellékletét képezik a teljesítést igazoló okmányok. 
Ajánlattevő köteles a számlán feltüntetni a megrendelés ügyviteli azonosító számát. 
Ajánlatkérő jogosult a kifizetést addig visszatartani, amíg Ajánlattevő nem teljesít 
szerződésszerűen, illetve amíg nem teljesíti hibás teljesítésből eredő 
kötelezettségeit. 
 

8. MELLÉKLETEK / CSATOLMÁNYOK 

 

1. Minta-szortiment és munkadíjak 

2. Ajánlattevői nyilatkozat 

3. Előminősítési kérdőív 
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1. sz. melléklet 

Beszerzés tárgya Anyag Szín Emblémázás színe Méret Kép 

Törölköző, hímzett 
logóval 

frottír, 440 g/m2 
zöld RGB 
0/149/94 

fehér, hímzett, 
logoméret: 17 cm 

75*140 cm 

 

  

 

Hátizsák  
poliészter, több rekeszes, több 
zsebes, masszív, szivacsos 
vállpánttal 

fekete 
1 helyen 3 színű, 3 
helyen 1 színű fehér 
logóval 

30*40*15 cm 

 

  

 

Öngyújtó műanyag 
fehér ÉS zöld 
RGB 0/149/94 

két oldalon logózva 
(fehéren 2 színnel, 
zöldön 1 színnel) 

- 
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Reklámtoll fémházas, 
gravírozható 

alumínium  
ezüst / fekete / 
zöld  

2 helyen gravírozva - 

 

  

 

Esernyő fekete golf 

duplafalú masszív poliészter 
védőhuzat, gumis foganytyú, 
masszzív fém váz és nyél és 
csúcs 

fekete 

3 panelen 1-1 egyszínű 
logóval és felirattal  
(fehér) méret: 20 cm 
szélesség) 

kb 105x85 cm 

 

  

 

Galléros póló  
Pamut, 180 g feletti 
anyagvastagság, szitázott 
logóval 

fehér / zöld 
RGB 0/149/94 

3 helyen, 1-1 színnel - 

 

  

 



  

KONTAKT SZEMÉLY OLDAL 8/15 
SCHMELÁS ANDRÁS (Beszerzési csoportvezető)  
7940 Szentlőrinc Pf.: 54.  
+36 73 500 910  
andras.schmelas@lafargeholcim.com  

 

Baseball sapka 
5 paneles, pamut, hímzett 
logóval 

  
hímzett, 2 panelen, 
egy színnel 

- 

 

  

 

Bevásárlótáska 
poliészter anyagból, zárható 
tokkal 

fehér / zöld 
RGB 0/149/94 

1 színű, 3 helyen - 

 

  

 

Hosszú ujjú póló  
Pamut, 180 g körül, kerek 
nyakú, unisex fazon 

fehér / szürke / 
zöld RGB 
0/149/94 

3 helyen, 2-2 színnel - 
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Bögre Kerámia, 3 dl űrtartalom fehér 2 helyen 2 színnel 12*8cm 

 

  

 

Frizbi 
Összehajtható, poliészter 
anyagból, hajlékony huzal 
merevítéssel, tokban 

zöld RGB 
0/149/94 

2 helyen 1-1 színnel d= 20 cm 

 

  

 

Ceruza készlet 
Újrahasznosított anyagból 
készült dobozban 

barna 3 helyen 1/2/3 színnel  7(d)*10cm 
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2. sz. melléklet 

 
 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 
 
 
 
Alulírott .............................................., mint a(z) ........................................................... 
jogosult képviselője, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. „REKLÁMTÁRGY” 
tárgyú beszerzési eljárás ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy az eljárás ajánlati 
felhívásának feltételeit megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és a felhívás feltételei, 
továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk.  
Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezzük magukat arra, hogy a tender során 
tudomásukra jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket 
és/vagy a 2011. évi CXII. tv. a az információs önrendelkezési jogról és információs 
szabadságról szóló törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó védett 
adatokat üzleti titokként kezeljük, azokat harmadik félnek nem adjuk ki, és erre nézve 
az ajánlat kidolgozásában közreműködő munkatársainkat, alvállalkozóinkat, 
teljesítési segédeinket is nyilatkoztatjuk. Vállaljuk a fenti kötelezettség 
megszegéséből eredően keletkező közvetlen és igazolt károk Ajánlatkérő részére 
való teljes megtérítését. 
Nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a 
beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően 
a szerződés megkötésére és teljesítésére. 
 
Kelt: 
 
 
 

................................................. 
cégszerű aláírás 
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3. sz. melléklet 

Cégünk, a   
Adószám:   
Bankszámlaszám:   
SWIFT kód:   
Székhely címe:   
Levélcím:   
Elérhetőségek (web):   
Elérhetőség (e-mail):   
Elérhetőségek (telefon):   
Főtevékenység iparági besorolása:   
Alapítás éve:   
Vezető tisztségviselő neve:   
Tulajdonosi kör meghatározása1:   
  
az alábbi tevékenységi körökben kíván az előminősítésen részt venni: 
 

- Fuvarozás 

- Üzem fenntartási tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás, ezen belül az alábbi 

tevékenységek: 

o   

- Üzem fenntartási tevékenységhez kapcsolódó anyagok szállítása, ezen belül az 

alábbi anyagok: 

o   

- Alkatrész beszállítók, ezen belül az alábbi alkatrészek: 

o   

- Alapanyag és energiahordozó beszállítók, ezen belül az alábbi alapanyagok és 

energiahordozók 

o   

- Marketing & Kommunikációs szolgáltatók, ezen belül az alábbi területeken: 

o   

- Létesítéshez kapcsolódó szolgáltatások, ezen belül az alábbi tevékenységek: 

o   

- Pénzügyi, jogi, audit, műszaki, tanácsadási, szakértői, HR szolgáltatások, ezen belül 

az alábbi tevékenységek: 

o   

- Egyéb, ezen belül az alábbi tevékenységek: 

o   

Ezúton nyilatkozom, hogy a LAFARGE Cement Magyarország Kft. általános 
szerződési feltételeit megismertem és az ajánlat vonatkozásában annak feltételeit 
változatlan formában/ az alábbi változásokkal fogadom el: 

                                                 
1
 Kérjük, hogy a tulajdonosok megnevezésén túl azt is jelölje meg, hogy az adott tulajdonos 

Magyarországon bejegyzett cég-e és/vagy magyar állampolgárságú magánszemély vagy egyéb 
országban bejegyzett cég és/vagy egyéb állampolgárságú magánszemély 



  

KONTAKT SZEMÉLY OLDAL 12/15 
SCHMELÁS ANDRÁS (Beszerzési csoportvezető)  
7940 Szentlőrinc Pf.: 54.  
+36 73 500 910  
andras.schmelas@lafargeholcim.com  

 

  
 
Ezúton nyilatkozom, hogy cégünk az alábbi irányítási rendszereket (pl.: MIR, KIR, 
MEBIR, stb.) vezette be, és működteti: 
 

Irányítási 
rendszer 
megnevezése 

A tanúsított 
tevékenységek 
meghatározása 

Külső audit 
éve 

Érvényesség 
vége 

Auditor 
megnevezése 

     

 
 
Ezúton nyilatkozok, hogy cégünk a minősítendő területen az alábbi referenciákkal 
rendelkezik: 
 

Minősítendő 
terület 

Megrendelő 
neve és 
tevékenységi 
köre 

Kapcsolattartó 
neve és 
elérhetősége 

Teljesítés 
éve 

Teljesítés 
nettó 
értéke 
(HUF vagy 
EUR) 

Teljesítés 
rövid 
leírása) 

      

 
Ezúton nyilatkozok, hogy az utóbbi két lezárt üzleti év gazdasági mutatói az alábbiak 
szerintiek: 
 

Mutató Számítási 
paraméterek 

2014 2015 

Likviditási 
gyorsráta 

Forgóeszközök 
értéke 

  

Készletek értéke   

Rövidlejáratú 
kötelezettségek 

  

Tőke-ellátottsági 
mutató 

Saját tőke   

Összes eszköz 
értéke 

  

Eladósodottsági 
mutató 

Cash flow   

Összes 
kötelezettség 

  

Eszközarányos 
nyereség 

Adózott eredmény   

További pénzügyi 
mutatók 

Éves árbevétel   

 Hosszúlejáratú 
kötelezettségek 
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Ezúton nyilatkozom, hogy a cégünk által alkalmazott munkavállalók átlagos 
létszáma: 
 

Terület Létszám Átlagos gyakorlati 
idő 

Vezetői tisztségviselő   

Adminisztratív dolgozó   

Ipari alpinista   

Gépészmérnök   

Gépész technikus   

Gépi forgácsoló   

Épületgépészeti csőhálózat és berendezés 
szerelő 

  

Géplakatos   

Szerkezetlakatos   

Hegesztő   

Villamosmérnök, automatizálási mérnök   

Elektronikai műszerész   

Villanyszerelő   

Építészmérnök   

Magas és/vagy mélyépítő technikus   

Kőműves   

Munkavédelmi szakember   

Nehézgépkezelő   

Egyéb fizikai tevékenységet ellátó   

Tanácsadó/szakértő   

 
Az alábbi szolgáltatások ellátására folyamatos alvállalkozói szerződéssel 
rendelkezünk: 
o   

Fenti munkavállalók/alvállalkozók az alábbi végzettségekkel, képesítésekkel 
rendelkeznek2: 
Ipari alpinista (OKJ-s bizonyítvány):   fő 
Hegesztői jogosultságok, minősítések:   fő 
Villanyszerelő (szakképesítés) :   fő 
Könnyűgépkezelő:   fő 
Nehézgépkezelő:   fő 
 

                                                 
2
 Kérjük, hogy nyilatkozata mellé mellékelje a végzettségeket, képzettségeket, jogosultságot igazoló 

bizonyítványok, dokumentumok másolatát is! Ezek nélkül a nyilatkozat nem tekinthető ebben a pontban 

relevánsnak. 
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Cégünk a LAFARGE Cement Magyarország Kft-vel való üzleti kapcsolata során az 
alábbi eszközöket/berendezéseket kívánja felhasználni3: 
 

Gép/eszköz/berendezés megnevezése Darabszám 

Forgácsoló gépek  

Hegesztő gépek  

Termikus vágó berendezések  

Emelőgépek4  

Anyagvizsgáló berendezések  

Gépjármű5  

Jogtiszta software-k6  

 
Cégünk a LAFARGE Cement Magyarország Kft számára végzendő tevékenységet 
az alábbi telephelyén látja el és/vagy az alábbi telephelyről szállnak ki 
szakembereink: 
o    

Cégünk az általa forgalmazott termékek gyártója/viszonteladója7. 
 
Ezúton nyilatkozunk, hogy a normál üzletmenet folyamán tervezetten az alábbi 
időszakokban rendszeresen szüneteltetjük cégünk tevékenységét (pl.: tervezett nyári 
leállás): 
o   

Ezúton nyilatkozunk, hogy cégünk rendelkezik/nem rendelkezik8 egészség- és 
munkavédelmi szabályzattal.9  
 
Cégünk az alábbi egyéni védőeszközöket biztosítja munkavállalói számára 
tevékenységük ellátása során: 
 

Eszköz megnevezése10 Darabszám 

  

 
Cégünk az alábbi egészség- és munkavédelmi célú intézkedéseket tette, 
fejlesztéseket valósította meg az elmúlt üzleti év folyamán: 
o   

                                                 
3
 Kérjük, hogy jelölje meg, amennyiben a felsorolt gépek/berendezések saját tulajdonában vannak 

vagy bérleti szerződéssel veszi azokat igénybe! 
4
 Kérjük az emelőgép általános megnevezését is írja bele a táblázatba (pl.: targonca)! 

5
 Kérjük a gépjárművek általános megnevezését is írja bele a táblázatba (pl.: gumikerekes rakodó)! 

6
 A software-k nevét is kérjük felsorolni 

7
 A megfelelő részt kérjük aláhúzni! 

8
 A megfelelő részt kérjük aláhúzni! 

9
 Kérjük, hogy amennyiben cégük rendelkezik egészség- és munkavédelmi szabályzattal azt csatolja a 

minősítési kérdőívhez! 
10

 Kérjük, hogy munkavédelmi eszközeiket maradéktalanul tüntessék fel a táblázatban! 



  

KONTAKT SZEMÉLY OLDAL 15/15 
SCHMELÁS ANDRÁS (Beszerzési csoportvezető)  
7940 Szentlőrinc Pf.: 54.  
+36 73 500 910  
andras.schmelas@lafargeholcim.com  

 

Cégünk a környezettudatos fejlődés, működés fenntartásának érdekében az alábbi 
szabályzatokat készítette, illetve intézkedéseket hozta : 
 
 
Cégünk az elmúlt három üzleti évben az alábbi fejlesztéseket indította el, illetve 
valósította meg: 
 

Fejlesztés 
rövid leírása 

Eredmény 
meghatározása 

Fejlesztés státusza 
(tervezett/elindított/megvalósított) 

Fejlesztési 
forrás (saját 
erő, 
pályázat) 

    

 
 
 


