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2600 Vác, Burgundia u. 9-11.    27/315-384 Fax: 27/300-766 
e- mail :  ot thon11@freemail .hu 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ikt.sz.:  254  /2020. 

 
Tisztelt Ajánlattevő! 
 
Ajánlatkérő ezúton kéri fel ajánlattételre a Tisztelt Ajánlattevőt ( a továbbiakban Ajánlattevő) a 
jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feladat elvégzésére a felhívásban írtak szerint, és 
az abban foglalt feltételek figyelembe vételével. 
 

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- faxszáma, e-mail címe: 
 
Ajánlatkérő neve: Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja 
Ajánlatkérő címe: 2600 Vác, Burgundia u. 9-11. 
Ajánlatkérő telefonszáma, faxszáma: 27 / 315-384, 27 / 300-766 
Ajánlatkérő e-mail címe: otthon11@freemail.hu 

 
2. Pályázat tárgya, mennyisége, minőségi követelmények: 

 
Tárgy: mosatási szolgáltatás 
Mennyiségek: 1. számú melléklet szerint 
 

3. Szerződés meghatározása: 
 
Szállítási szerződés 
 

4. A teljesítés határideje, a szerződés tartama: 
 
A szerződéskötéstől számított 1 év. 
 

5. A teljesítés helye: 
 
Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja 
2600 Vác, Burgundia u. 9-11. 
 
 

6. Árajánlat 
Ajánlattevő árajánlatát nettó értékben kérjük megadni. 
 
 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: 
 
Az ellenérték kiegyenlítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő 
igazolt teljesítést követően – számla ellenében – a számla kézhezvételétől számított 30 
napon belül átutalással történik. Előlegfizetési lehetőség nincs. 
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8. Alkalmassági követelmények: 

A pályázat kötelező tartalmi eleme: 
 

o 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 ki nem kifizetett tartozása. 

 
o   A pályázó nyilatkozata arról, hogy ellene felszámolási- vagy csődeljárás nem 

folyik, nem   áll csődvédelem alatt, valamint nincs ellene végrehajtási eljárás.  
 

o  Tevékenység végzésére jogosító hatósági engedély másolata 
 

o  Az elmúlt évben a beszerzés tárgya szerinti referenciák felsorolása (A 
nyilatkozat tartalmazza a megrendelő nevét, címét, elérhetőségét, a teljesítés 
idejét, ellenszolgáltatás nettó összegét) 

 
o  A pályázathoz csatolni kell a mellékelt kitöltött pályázati lapot. ( melléklet) 

 
 

9. A pályázatokat zárt borítékban, ”mosatási szolgáltatás” feltüntetésével kérjük 
benyújtani az alábbi címre: 2600 Vác, Burgundia út 9-11.   
 

10. Amennyiben pályázó postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből adódó lehetséges 
következményekért a pályáztató felelősséget nem vállal. 

 
11. Ajánlattételi határidő: 

 
2020. október 9.  10.00 óra 

 
12. Az ajánlat benyújtásának címe: 

 
Ajánlatkérő székhelye: 2600 Vác, Burgundia u. 9-11. 

 
13. Az ajánlat benyújtásának módja: 

 
Az ajánlatot 1 eredeti példányban, oldalszámot is jelölő tartalomjegyzékkel ellátva, 
zárt borítékban, az ajánlat tárgyának megjelölésével (mosatási szolgáltatás) kell 
benyújtani. 

 
14. Az ajánlatok felbontásának helye és ideje 

 
Helye: Ajánlatkérő székhelye: 2600 Vác, Burgundia u. 9-11.  2020. okt. 9. 10 óra. 

 
15. Az ajánlatok felbontása: nyilvános 

 
16. A eredmény közlésének módja: az elbírálást követően írásban 
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17. A pályázat elbírálását Vác Város Önkormányzat Beszerzési Munkacsoport 

végzi. 
 

18. Szerződéskötés tervezett ideje: A pályázat elbírálását követően 15 napon belül. 
 

19. Pályázat indoklás nélkül visszavonható, illetve eredménytelennek nyilvánítható. 
 

20. A pályázat nem tartozik a közbeszerzési törvény (2015. évi  CXLIII.) hatálya alá. 
 

A Ptk. 6:74 (2) bekezdése alapján a Pályáztató kiköti, hogy Pályáztató nem köteles a 
legkedvezőbb pályázatot benyújtó Pályázóval szerződést kötni. 

 
 

 
 
Vác, 2020. szeptember 24. 
 
 
 Szmolár Attila 
    igazgató 
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Mosodai pályázat melléklete: 
 
Megnevezés Súly 

kg/db 
db/hó Nettó 

egységár 
Ft/kg 

Nettó ár összesen 
Ft/hó 

súly x db x nettó 
egységár 

Paplanhuzat 0,7 400   
Nagypárnahuzat 0,3 400   
Kispárna toll 0,5 25   
Lepedő 0,5 1600   
Mosható paplan 1 30   
Tollpárna 1 40   
Szivacs matrac 5,5 10   
Összesen:     
 
 
 
Dátum:…………………………… 
 
 
 
 
Aláírás, bélyegző………………………………. 
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2600 Vác, Burgundia u. 9-11.    27/315-384 Fax: 27/300-766 
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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 

                                                                tervezet 

E szerződés létrejött: 

 egyrészről Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja ( a továbbiakban: 

Megrendelő, cím: 2600 Vác, Burgundia u. 9-11. adószám: 15395450-1-13, képviseli 

Szmolár Attila igazgató) 

 másrészről                                                                             (a továbbiakban: Szállító, 

cím:,                           adószám:                                               között. 

 

A Megrendelő (mint ajánlatkérő) 2020. évi ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével 

egyszerű (felkéréses) beszerzési eljárást indított. Az eljárás nyertese a Szállító. 

E szerződés, a hivatkozott ajánlattételi felhívás, annak dokumentációja, valamint a Szállító 

(mint nyertes ajánlattevő) ajánlata szerves egységet képez. 

 

1.) A szerződés tárgya 

A szerződés tárgya: mosatási szolgáltatás 

A megrendelendő áru e szerződés mellékletében feltűntetett termékek közül kerül 

kiválasztásra. (A melléklet megegyezik az ajánlattételi felhívás dokumentációjában szereplő 

terméklistával.) 

A hivatkozott melléklet tervezett szállítási mennyiséget takar. Ettől – az 1 év alatt –  20 %-kal 

eltérhet a Megrendelő. 
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2.) Az áru megrendelése, átadás-átvétele, számlázása 

A Megrendelő megrendeli az intézeti textília tisztasági mosását, szállítását. 

A Szállító a megrendelő központjában (2600 Vác, Burgundia u. 9-11.) darabszám és súly 

szerint mosási jegyzéken veszi át a mosásra beszállított textíliát. Az átvételtől számított hét 

napon belül a Szállító a mosást elvégzi.  

Ha a vállalt határidőt előre nem látható akadály módosítja /Pl.: vízhiány, áramszünet, műszaki 

hiba/ erről a Szállító időben köteles tájékoztatni a Megrendelőt. Ilyen esetben a munkavégzésre 

a Megrendelő és a Szállító külön megállapodást köt. 

A Szállító az általa okozott kárért, hiányért felel és köteles megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, 

hogy a kár megelőzéséért minden tőle elvárhatót megtett. 

 

Az összes szállításról a Szállító a hó utolsó napján 1 db számlát állít ki. A Megrendelő 15 

napon belül visszaküldi a számlát, amennyiben az nem megfelelően lett kiállítva. 

 

3.) Vételár 

A Megrendelő a mosásért egységesen …..Ft / kg díjat fizet, mely nem tartalmazza az ÁFÁ-t 

. Az ÁFA a mindenkori jogszabályoknak megfelelően változhat. 

A Szállító ármódosítást csak központi vagy helyi hatósági árintézkedés, illetve közös 

megegyezés alapján végezhet. 

A Szállító a szennyes textília átvételéről mosási jegyzéket állít ki, melyen feltűnteti az átvett 

textília súlyát és darabszámát, melyből meg lehet állapítani mennyit kell fizetni a mosási 

szolgáltatásért. A tiszta textíliát a Megrendelő az átvételkor kapott mosási jegyzék ellenében 

kapja meg, melyen igazolja a tiszta textília átvételét, a szolgáltatás elvégzését. 

A tiszta textíliát a Megrendelő központjában (2600 Vác, Burgundia u. 9-11.) veszi át 

darabszám és fajta szerint, melyet a Szállító saját eszközével szállít oda.  

A szállítás heti egy alkalommal, a két fél által egyeztetett munkanapon történik. 

 

Mennyiségi és minőségi kifogást a Megrendelő csak az átadás- átvétel alkalmával támaszthat. 
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4.) A fizetés módja 

A Szállító számláját a Megrendelő a teljesítést követő 45 napon belül a Szállító által megadott 

számlaszámra átutalással egyenlíti ki. 

A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító jogosult a jegybanki alapkamatnak 

megfelelő késedelmi kamatot felszámítani. 

Amennyiben a Megrendelő a szállító szerződésszerű teljesítését leigazolta, azonban a Szállító 

által benyújtott, megfelelően kiállított számlában foglalt ellenértéket a fenti fizetési határidőn 

belül mégsem teljesíti, úgy a Szállító jogosult a fizetési számla terhére a hátralékos díjnak a 

leigazolt számlában foglalt összege és annak késedelmi kamata erejéig azonnali beszedési 

megbízást benyújtani, amely azonnali beszedési megbízásnak pénzforgalmi szolgáltató általi 

teljesítéséhez a Megrendelő a jelen szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja. 

 

5.) Kötbér 

A késedelmes teljesítés esetén a Szállító az adott szállítás nettó értékének 10 %-át kitevő 

késedelmi kötbért fizet. 

Késedelemnek minősül az, ha a szállítás nem történik meg a 2. pontban megjelölt határidőben. 

A szállítás meghiúsulása esetén a nyertes ajánlattevő az adott szállítás nettó értékének 30 %-át 

kitevő meghiúsulási kötbért fizet. 

Meghiúsulásnak minősül az, ha a tiszta textíliák leszállítása az átvételt követő 10. munkanapon 

még nem történik meg. 

 

6.) 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 küldött nyilatkozattal a Szerződést 30 napos felmondási idővel 

mondhatja fel. (a továbbiakban „rendkívüli felmondás”) 
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Rendkívüli felmondási ok lehet különösen: 

 ha a Szállító két alkalommal nem határidőben teljesít 

 ha a Szállító három alkalommal hibásan teljesít 

 ha a Szállító három alkalommal hibásan számláz 

 ha a Megrendelő a Szállító írásos felszólítása ellenére sem fizeti ki a felszólításban írt 

határidőre az általa elismert szolgáltatás összegét. 

 

7.) A szerződés hatálya 

 

E szerződés határozott időtartamú,  1 évre  szól. 

A szerződő felek esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezésére – perértéktől függően – kikötik a 

Váci Városi Bíróság illetékességét. 

A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. Vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Vác, 2020.    

 

 

------------------------------------- ------------------------------- 

             Szállító            Megrendelő 

 


