PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése, szállítása”
Pályáztató adatai:
Vác Város Önkormányzata Idősek Otthona és Klubja
2600 Vác, Burgundia út 9-11.
Tel.: (27) 315-384
Bankszámlaszám: 11742094-15395450
Adószám: 15395450-1-13
A beszerzés tárgya (mennyisége):
Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése, szállítása intézményi főzőkonyhánk részére 12 havi
időszakra.
A mellékelt táblázat tartalmazza a beszerezni kívánt áruk megnevezését és mennyiségét. A
megrendelendő áruk e mellékletben feltűntetett termékekből kerülnek kiválasztásra. Az árakat
nettó módon, egyedileg és összesítve is kérjük megadni. A hivatkozott melléklet 12 havi
tervezett szállítási mennyiséget takar, melytől Megrendelő eltérhet.
Szállítási feltételek:
A pályáztató az árukat hetente három alkalommal igényli. Az áruk megrendelése a szállítási
határidőt megelőző héten (legkésőbb csütörtökig) munkanapon, faxon történik. A
megrendelés módosítható a szállítást megelőző munkanapon déli 12 óráig. A megrendelt
árukat reggel 7 és 9 óra között kell leszállítani.
A leszállított áruk minőségének meg kell felelni a Magyar Élelmiszerkönyvben és a
vonatkozó szabványokban leírtaknak.
A szállítás helyszíne:
Vác Város Önkormányzata Idősek Otthona és Klubja
2600 Vác, Burgundia út 9-11.
A szerződés időtartama:
1 év. A pályázat bontástól számított 15 napon belül kerül sor a szerződéskötésre.
Fizetési feltételek:
A fizetés a megrendelt áruk szállítását követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon
belül, átutalással történik.
A pályázattal szemben támasztott formai, tartalmi követelmények:
A pályázat kötelező tartalmi eleme:
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1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat beadásakor és a szerződéskötés tervezett
időpontjában nincs, illetve nem lesz Vác Város Önkormányzatánál adó vagy bármilyen
jellegű lejárt fizetési határidejű és nem kifizetett tartozása.
2. A pályázó nyilatkozata arról, hogy ellene felszámolási- vagy csődeljárás nem folyik, nem
áll csődvédelem alatt, valamint nincs ellene végrehajtási eljárás.
3. A pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben ellene felszámolási- vagy csődeljárás
folyik, csődvédelem alatt áll, valamint ellene végrehajtási eljárás van folyamatban
kötelezettséget vállal arra, hogy ezt jelzi a pályáztató felé és egyben tudomásul veszi,
hogy ebben az esetben a pályáztató nem köt vele szerződést, kivéve ha a szerződéskötésig
beszerzi az NAV köztartozás mentességre vonatkozó „nullás” igazolását.
4. Nyilatkozat vagy referencia levél arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázat
benyújtásának határidejét megelőző 36 hónapból rendelkezik „zöldség gyümölcs” adásvételére/szállítására vonatozóan legalább olyan nagyságú referenciával, amely eléri az
általa megajánlott nettó ellenszolgáltatás értékét. ( A Nyilatkozaton vagy referencia levélen
meg kell jelölni legalább: megrendelő nevét, címét, a adás-vétel/szállítás tárgyát, teljesítés
idejét)
5. A pályázathoz csatolni kell a mellékelt kitöltött pályázati lapot. ( melléklet)
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 03.10. 13 óra
A pályázatokat Nardai Klaudia gazdasági vezető részére, zárt borítékban, „saját kezű
felbontásra” megjelöléssel, „Zöldség, gyümölcs, tojás beszerzése, szállítása” feltüntetésével
kérjük benyújtani az alábbi címre: 2600 Vác, Burgundia út 9-11.
Amennyiben pályázó postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből adódó lehetséges
következményekért a pályáztató felelősséget nem vállal.
Pályázatbontás ideje: 2021. 03.10. 13 óra
Pályázatbontás helye: Vác, Burgundia út 9-11.
A pályázat bontásánál a pályázók jelen lehetnek.
Az ajánlatokat Vác Város Önkormányzatának Beszerzési Munkacsoportja értékeli, és döntést
hoz az eljárás eredményéről.
A pályáztató hiánypótlást biztosít.
A pályázatok elbírálásának eredményét írásban közöljük az érdekeltekkel.
Szerződéskötés tervezett időpontja: a pályázat elbírálását követően 15 napon belül.
A szerződéstervezet csatolva a pályázati felhívás mellékleteként.
A pályázat indoklás nélkül visszavonható illetve eredménytelennek nyilvánítható.
A pályázat nem tartozik a 2015. évi CXLIII. Közbeszerzési törvény hatálya alá.
Pályáztató fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást bármikor, indoklás nélkül eredménytelennek
nyilváníthatja.
A Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján a Pályáztató kiköti, hogy Pályáztató nem köteles a
legkedvezőbb pályázatot benyújtó Pályázóval szerződést kötni.
Vác, 2021.02.11.

Szmolár Attila
Igazgató
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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS tervezet
(Zöldség, gyümölcs, tojás)
E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzata Idősek Otthona és Klubja (a
továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Burgundia út 9-11. adószám: 15395450-1-13
képviseli: Szmolár Attila), másrészről …………………. (a továbbiakban: Szállító, cím:
……………………. adószám: ……………………… képviseli: ……………………… között.
A Megrendelő (mint ajánlatkérő) pályázatot írt ki zöldség, gyümölcs, tojás beszerzésére,
szállítására. A pályázat nyertese a Szállító.
1. A szerződés tárgya
A szerződés tárgya: zöldség, gyümölcs, tojás szállítása a Megrendelő intézményi
konyhájába (Vác, Burgundia út 9-11.).
A megrendelendő áruk e szerződés mellékletében feltüntetett termékei közül kerülnek
kiválasztásra.
A hivatkozott melléklet tervezett szállítási mennyiséget takar, melytől megrendelő eltérhet.
2. Az áru rendelése, számlázása
Az áru rendelése a szállítási határidőt megelőző második munkanapon, adható le. A
rendelés módosítását a szállítást megelőző munkanapon déli 12 óráig lehet megtenni.
A Szállító az áru átadásakor a Megrendelőnek átadja a leszállított áruról szóló szállítólevelet.
A Megrendelő a szállítólevél szerinti mennyiséget, minőséget az aláírásával és bélyegzőjével
ismeri el. A Szállító jogosult az elismert mennyiség leszámlázására.
A megrendelt termék helyett más áru szállítása kizárólag előzetes egyeztetést követően
történhet.
3. Az áru átadás–átvétele
A Szállító olyan I. osztályú árut köteles átadni, melynek minősége megfelel a Magyar
Élelmiszerkönyvben, és a vonatkozó szabványokban leírtaknak.
A Szállító a munkája egészében köteles betartani a HACCP előírásait, és köteles megfelelni
az ANTSZ által megfogalmazott követelményeknek.
Az áru szállítását a Megrendelő heti három alkalommal igényli. A konkrét szállítások előzetes
egyeztetéseket követően, munkanapokon, reggel 6-8 óra között történnek.
A Megrendelő az árut súly és szemrevételezés szerint veszi át. A tapasztalt problémákról
(sérülés, hiány, minőség, stb…) a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Az áru átvétele során
észlelt hibás teljesítés esetén a Szállító köteles azonnali cserét biztosítani.
4. Vételár
Az alkalmazandó nettó árak megegyeznek a Szállító (mint nyertes ajánlattevő) ajánlatában
szereplőkkel. Ezt tartalmazza e szerződés melléklete. A nettó árakat a számlázáskor a
mindenkor érvényes áfával növelni kell.
A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben egy külső személy/szervezet felé a
mellékletben lévő bármely termékre akciót hirdet és ennek során az adott termék ára
alacsonyabb lesz, mint a mellékletben szereplő, úgy – az akció időtartama alatt – a Szállító a
Megrendelő részére is ezt az alacsonyabb árat érvényesíti.
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5. A fizetés módja
A Szállító az 5 munkanap alatt kiállított szállítólevelek alapján állítja ki számláját, melyet
Megrendelő a teljesítést követő 30 napon belül a Szállító ……………………….sz. számlájára
átutalással egyenlít ki.
Az ellenérték kifizetésekor beszámításra kerülnek a tartozások–követelések (pl: visszáru,
kötbér), és „nettósított” módon kerül sor az átutalásra.
A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító jogosult a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot felszámítani.
6. Kötbér
A késedelmes teljesítés esetén a Szállító az adott szállítás nettó értékének 10 %-át kitevő
késedelmi kötbért fizet.
Késedelmes teljesítésnek minősül az, ha a nem az előzőleg írásban rögzített szállítási
határidőig, hanem az onnantól számított 120 percig történik meg az átadás átvétel, és
mindezért a Szállító a felelős.
7. Szerződés megszűnése:
A szerződés megszűnik:
- közös megállapodással
- rendkívüli felmondással.
A Szerződés súlyos megszegése esetén a Megrendelő, vagy a Szállító a másik félhez
intézett, ajánlott, tértivevényes levélben elküldött nyilatkozattal a Szerződést 30 napos
felmondási idővel mondhatja fel (a továbbiakban: "rendkívüli felmondás").
Rendkívüli felmondási ok lehet különösen:
- Ha a Szállító egy hónapon belül három alkalommal késedelmesen teljesít.
- Ha a Szállító egy hónapon belül három alkalommal hibásan teljesít.
- Ha a Szállító egy napi szállítást egy hónapon belül három alkalommal egyáltalán nem
teljesít.
- Ha a Megrendelő a Szállító írásos felszólítása ellenére sem fizeti ki a felszólításban írt
határidőre az általa elismert szolgáltatás összegét.
8. A szerződés hatálya
1 évre szól. A szerződéskötésre a pályázat bontástól számított 15 napon belül kerül sor.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. az irányadó.
Vác, 2021.

-------------------------------------------Szállító

Megrendelő

2

