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Pályázati felhívás
Tüzelőanyagok beszerzése
I. A pályáztató
A pályáztató: Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11.)
A pályáztató nevében kapcsolattartóként eljár: Mohácsiné Dim Rita osztályvezető (Váci
Polgármesteri Hivatal, 2600 Vác, Március 15. tér 11., 40. sz. iroda, tel: 27/513-444).
II. A beszerzés tárgya
Az 1364/2018. (VII. 27.) és az 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatok tartalmazzák a téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesült – a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
felhasználó – háztartások egyszeri támogatását, mely tételenként 12.000 Ft. Vác esetében, városi
szinten a következők szerinti a tüzelőanyagigény:
tüzelőanyag megnevezése
ellátandó háztartás (db)
1. tűzifa
466
2. fűtőolaj
1
3. brikett/pellet
14
4. szén
15
5. propán-bután palackos gáz
26
összes háztartás:
522
A pályázó a felsorolt tüzelőanyagok bármelyikének eladására tehet részajánlatot (vagy akár az
összes részre is). Az ajánlattétel formája: a jelen felhívás 1. számú melléklete szerinti pályázati lap
megfelelő részének kitöltése. (A pályázati lap elején lévő, a pályázó azonosítását jelentő adatok
rögzítése kötelező, a további 1–5. részajánlati lehetőség közül – értelemszerűen – csak azt/azokat
tölti ki a pályázó, melyre/melyekre ajánlatot tesz.)
A pályázó úgy alakítsa ki a pályázati lapon (1. sz. melléklet) megjelölt ajánlatát, hogy az számára
fedezetet nyújtson a szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi közvetlen és közvetett
költségére és ráfordítására. Ez a szerződés időtartama alatt nem változhat, függetlenül bármely
tényezőtől (beleértve természetesen az inflációt és az árfolyamváltozásokat is).
A tüzelőanyagok közül az előzőekben megjelölt öt részajánlati körből az 1–4. esetében a pályázó a
pályázati lap megfelelő részében jelölje meg azt a kilogramm mennyiséget, melyet 12.000 Ft
ellenében értékesíteni tud. Az 5. rész vonatkozásában pedig a kétfajta töltettömeg árát kell a
pályázónak megadnia.
A tüzelőanyagokkal minőségével kapcsolatos paraméterek:
1. tűzifa: - fajtája: tölgy, gyertyán, bükk, csertölgy
- hasított, aprított állapotúnak (hosszúsága maximum: 33 cm, szélessége, átmérője
maximum: 20 cm)
- nedvességtartalma maximum 20 %-os
2. fűtőolaj: a Magyar Szabvány szerinti előírások betartása
3. brikett/pellett: e részajánlati körben a pályázó a pályázati lapon köteles megjelölni azt, hogy
konkrétan milyen terméket ajánl meg
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4. szén: e részajánlati körben a pályázó a pályázati lapon köteles megjelölni azt, hogy konkrétan
milyen terméket ajánl meg.
5. propán-bután palackos gáz: e részajánlati körben a pályázónak a 11,5 és a 23 kg töltettömegű
palackok árára is javaslatot kell tennie.
III. A szerződés teljesítése
A beérkezett pályázatok részajánlati körönként külön-külön kerülnek értékelésre. A megkötendő
szerződés mintáját a pályáztató e felhívás 3. számú mellékleteként közreadja. (E szerződésterv
konkrétan az 1. részajánlati körre – a tűzifára – vonatkozik, ám értelemszerűen alkalmazható a
többi részre is.) A kiadott szerződéstervvel kapcsolatban a pályázó a szerződés megkötése előtt
közölheti a pontosításra, kiegészítésre vonatkozó – a pályáztatót nem korlátozó jellegű –
javaslatait.
A szerződést nem kell a pályázatban elhelyezni.
A nyertes pályázónak a szerződés aláírását követő 10. naptól 2019. október 15-ig kell a
tüzelőanyag eladására készen állnia.
A tüzelőanyagra jogosult személy a pályáztató által kinyomtatott névre szóló 12.000 Ft-os bont
kap, melyet a tüzelőanyag vásárlásakor fizetési eszközként használ fel a nyertes pályázó
telephelyén. Amennyiben a vásárolt áru értéke meghaladja a 12.000 Ft-ot, úgy a különbözetet a
magánszemély köteles kiegyenlíteni.
A pályáztató a szerződés aláírását követő 10. napon átutalja a szerződés várható értékének az 50
%-át, majd – az 50 %-t elérő vásárlások elszámolását követően – a 35 %-át. A 2019. október 15.
utáni záróelszámolások után kerül sor a maradék 15 % utalására (illetve a ténylegesen elszámolt
bonok szerinti összeg egyenlítésére).
IV. A pályázótól kért számszerűsíthető adatok, nyilatkozatok
A pályázó a pályázatában köteles elhelyezni az általa – a jelen felhívás II. pontja szerint – kitöltött
pályázati lapot (1. számú melléklet).
A pályázat kötelező tartalmi eleme a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincsen semmilyen
határidőn túli tartozása a pályáztató felé (2. számú melléklet).
V. A pályázat formájának és az időpontoknak meghatározása
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) 1 zárt csomagban kell benyújtani. A
csomagolásra jól olvashatóan fel kell írni „Tüzelőanyagok beszerzése”.
A pályázat tartalmazza az e felhívás 1. számú mellékletében szereplő pályázati lapot (a pályázó
által kitöltve!), valamint az 2. számú mellékletben előírt nyilatkozatot.
A személyes leadás legkésőbb 2019. március 5-én (kedden) 10.00 óráig Váci Polgármesteri
Hivatalnak a 102 sz. irodájában történik. Amennyiben a pályázó postai úton juttatja el a
pályázatát, úgy a kézbesítésből származó esetleges problémákért ő vállalja a felelősséget.
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Postai küldés esetén az anyagra rá kell írni: „Tüzelőanyagok beszerzése, tilos felbontani 2019.
március 5-én 10.00 óráig”. Cím: Váci Polgármesteri Hivatal, Kalász József, 2600 Vác, Március
15. tér 11.)
A pályázat határidőn túli érkezése azonnali érvénytelenséget jelent.
A pályáztató teljeskörű hiánypótlást biztosít a pályázat formai hiányosságaira vonatkozóan.
A pályázatok felbontására 2019. március 5-én (kedden) 10.00 órakor Váci Polgármesteri
Hivatalában a 128. sz. teremben kerül sor. A bontáson a pályázók jelen lehetnek.
VI. Egyebek
A nyertes pályázó a tevékenysége során meg kell, hogy feleljen a beszerzés tárgyához kapcsolódó
jogszabályoknak.
A jelen pályázat (a beszerzés tárgya) nem tartozik a Közbeszerzési törvény (2015. évi CXLIII.
törv.) hatálya alá.
A pályázat eredményéről, a nyertes személyéről a pályázók írásban kapnak értesítést.
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli visszavonására, illetve
eredménytelennek nyilvánítására.
Vác Város Önkormányzata a szerződést a nyertesnek megjelölt pályázóval előreláthatólag 2019.
március 12-én köti meg.
Vác, 2019. február 22.
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1. sz. melléklet

Pályázati lap
Pályázó

neve: ……………………………………………………………
székhelye: ……………………………………………………….
levelezési címe:…………………………………………………..
adószáma: ……………………………………………………….
kapcsolattartó neve: ……………………………………………...
kapcsolattartó telefonszáma: …………………………………….
kapcsolattartó e-mail címe: ………………………………………

1. részajánlati kör

12.000 Ft-ért szállított tűzifa mennyisége:

………. kg

12.000 Ft-ért szállított fűtőolaj mennyisége:

………. kg

2. részajánlati kör

3. részajánlati kör

brikett/pellett konkrét típusa, megnevezése: …………………..
12.000 Ft-ért szállított mennyisége:

………. kg

szén konkrét típusa, megnevezése:

…………………..

4. részajánlati kör
12.000 Ft-ért szállított szén mennyisége:
5. részajánlati kör

………. kg

propán-bután palackos gáz
11,5 kg töltettömegű palackok árára

………. Ft

23 kg töltettömegű palackok árára

………. Ft

…………………., 2018. ………… ……

pecsét, aláírás
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2. sz. melléklet

Nyilatkozat
az önkormányzati tartozásmentességről
(minta)
A ………… ………………… (Kft. Rt.)-nek e nyilatkozata megadásakor, továbbá – amennyiben
a „tüzelőanyagok beszerzése” pályázatban nyertes lesz – a szerződése megkötésekor nincs és nem
lesz Vác Város Önkormányzatánál adó vagy bármilyen jellegű lejárt fizetési határidejű vagy nem
kifizetett tartozása.
……….. 2019. ……. ……….

pecsét, aláírás
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3. sz. melléklet

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
E szerződés létrejött egyrészről Vác Város Önkormányzat (a továbbiakban: Megrendelő), cím:
2600 Vác, Március 15. tér 11, önkormányzati törzsszám: 731300, adószám: 157313302-2-13,
képviseletében Fördős Attila polgármester), másrészről a …………… ………………..
(továbbiakban: Szállító), cím: ………… …………………………., adószám: ……………
…………., képviseli: ………… ………………..) között.
1. Előzmények
Az 1364/2018. (VII. 27.) és az 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatok tartalmazzák a téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesült – a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot felhasználó – háztartások egyszeri támogatását, mely tételenként 12.000 Ft. A jelen
szerződés e Korm. határozatok végrehajtását célozza.
A Megrendelő (mint pályáztató) 2019. február 22-én a városi honlapon hirdetmény
megjelentetésével pályázatot indított „Tüzelőanyagok beszerzése” tárgyban, melynek nyertese
a Szállító lett. A pályáztatás nem tartozott a közbeszerzési törvény. (2015. évi CXLIII. törv.)
hatálya alá.
2. A szerződés tárgya
A szerződés tárgya: tűzifa beszerzése a vonatkozó pályázati felhívás, valamint a Szállító nyertes
pályázatának tartalma, illetve a jelen szerződésben rögzített szempontok alapján. A pályázati
felhívás, valamint a Szállító nyertes ajánlata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
A Szállító kiemelt feladata, hogy a következőkben meghatározott minimális paramétereknek
megfelelő tűzifát biztosítson a Megrendelő által bonnal ellátott vásárlók számára:
- fajtája: tölgy, gyertyán, bükk, csertölgy
- hasított, aprított állapotú (hosszúsága maximum: 33 cm, szélessége, átmérője maximum:
20 cm)
- nedvességtartalma maximum 20 %-os.
3. A szerződés teljesítése
A teljesítés helye: a Szállító telephelye.
A Szállító a telephelyén megjelenő magánszemélyt köteles kiszolgálni. E kötelezettség a 12.000
Ft-nak megfelelő súlyú fára, azaz … kg-ra terjed ki.
A fa elszállítása a magánszemély feladata.
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4. Ellenszolgáltatás
A Megrendelő az 1. pontban hivatkozott Korm. határozatok által érintett magánszemélyek
részére névre szóló, 12.000 Ft értékű bont bocsát ki. A Szállító telephelyén megjelenő
magánszemély ezzel egyenlíti a vásárlását. (Amennyiben a vásárlásának az értéke meghaladja a
12.000 Ft-ot, úgy e többletet a magánszemély készpénzben fizeti ki.)
A Szállító felelőssége, hogy a általa átvett bonokról olyan nyilvántartást vezessen, mely alkalmas a
Megrendelővel való tételes, névszerinti és naprakész elszámolásra.
A jelen szerződés 466 magánszemély 12.000 – 12.000 Ft-os vásárlására vonatkozik, így az
összértéke: bruttó 5.592.000 Ft.
A jelen szerződés aláírását követő 10. napon a Megrendelő – a Szállító előlegszámlája alapján –
átutalja a Szállító ……….. …………. számlájára a szerződés értékének az 50 %-át, azaz
2.796.000 Ft-ot
Amikor a Szállító a Megrendelőnek bemutatja, hogy teljesítette 233 magánszemély tűzifaigényét
(egyben elszámol a bonokkal), akkor a Megrendelő – a Szállító előlegszámlája alapján – azonnal
átutalja a Szállító számlájára a szerződés értékének 35 %-át, azaz bruttó 1.957.200 Ft-ot.
Ha a Szállító 2019. október 15-öt megelőzően bármikor jelzi a Megrendelőnek, hogy kiszolgálta
mind a 466 magánszemélyt, akkor az összes maradék 233 bonnal elszámol és a Megrendelő – a
Szállító végszámlája alapján – azonnal átutalja a Szállító számlájára a szerződés értékének az 15
%-át, azaz 838.800 Ft-ot.
Amennyiben 2019. október 15-ig a Szállítónál nem jelent meg a 466 lehetséges vásárló
mindegyike, akkor a tényleges állapotnak megfelelően számolnak el a Szerződő Felek. Ekkor
ennek megfelelően történik a Szállító részéről a végszámla kiállítása és ennek megrendelői
egyenlítése.
5. Kötbér
A Szállító vállalja, hogy a 466 magánszemély részére folyamatosan tudja biztosítani a 12.000 Ftnak megfelelő árualapot.
Amennyiben ez bizonyíthatóan nem történik meg, úgy naponként a Szállító a Megrendelő felé 1
% késedelmi kötbérre kötelezett.
6. Együttműködés
A munkavégzés során a Szerződő Felek együttműködni kötelesek. Mindegyik Fél köteles a másik
felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése
akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. A Szállító értesítési kötelezettsége különösen
kiterjed a teljesítés minőségét, határidejét érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési
kötelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre.
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7. Kapcsolattartók
A Szerződő Felek kijelölik képviselőiket e szerződés tárgyát képző munka vonatkozásában. A
képviselők a megbízóik nevében jogosultak eljárni e szerződés tárgyát érintő összes ügyben.
Megrendelő képviselője:

név:
cím:
tel:

Mohácsiné Dim Rita osztályvezető
2600 Vác, Március 15. tér 11.
27/513-444, email: szoc-segely2@varoshaza.vac.hu

Szállító képviselője

név:
cím:
tel:

…………………., email:……………………………..

A Szerződő Felek a következő hivatalos értesítési formákat fogadják el: email, fax, postai levél.
8. A szerződés hatálya
A jelen szerződés a Felek általi aláírásakor lép hatályba.
A szerződés megszűnik:
- a szerződés teljesítésével
- közös megegyezéssel
- rendkívüli felmondással.
Rendkívüli felmondásra jogosult a Megrendelő különösen, ha a Szállító legalább 25
magánszemélyt 15 napon keresztül folyamatosan nem tud kiszolgálni.
A Felek a vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a tárgyalások megkezdését
követő harminc (30) napon belül a Felek nem tudnak megegyezni, a jelen szerződésből vagy
annak megszegéséből eredő vagy azzal kapcsolatos vita vagy követelés vonatkozásában, arra az
esetre a Felek, a pertárgy értékétől függően, kikötik a Szállító mindenkori székhelye szerinti helyi,
illetve megyei (fővárosi) törvényszék kizárólagos joghatóságát és illetékességét.
A jelen szerződésben nem vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések tekintetében a Ptk.
rendelkezései az irányadók.
A szerződést a Szerződő Felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag 4 példányban aláírták.
Vác, 2019. március …

…………………………….
Megrendelő

………………………….
Szállító

