PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tűzifa beszerzése

1. A pályáztató
A pályáztató: Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11.)
A pályáztató nevében kapcsolattartóként eljár: Dim Rita osztályvezető (Váci Polgármesteri Hivatal, 2600 Vác, Március 15. tér 11., 40. sz. iroda, tel: 27/513-444).
2. A beszerzés tárgya
Vác Város Önkormányzata az arra rászoruló családok számára tűzifa beszerzésével hozzájárul a
téli fűtésük biztosításához. A jelen pályázat tárgya a tűzifa beszerzése.
A nyertes vállalkozás feladata:
a) A nyertes pályázó a pályáztatóval tűzifa adásvételére és házhozszállítására szerződik.
b) A szállítások két részletben történnek: először 2018. október 10. és 31. között, másodszor
pedig 2019. február 8. és 28. között.
c) A szállítás Vác város közigazgatási határán belüli címekre történik. A konkrét címeket és a
szállítások órára meghatározott időpontjait, valamint a kiszállítandó tételeket a pályáztató
az első részlet vonatkozásában 2018. október 3-án, a második részlet kapcsán pedig 2019.
február 1-én jelöli ki. (Az októberi szállítások várhatóan 25 – 35, a februáriak pedig 35 –
45 helyszínt érintenek.)
d) A nyertes pályázó egy helyszínre – egytételben – minimum 5, maximum 15 mázsa tűzifát
szállít.
e) A tűzifa fajtája lehet: tölgy, gyertyán, bükk vagy csertölgy.
f) A kiszállított tűzifának hasított, aprított állapotúnak kell lennie. (A hosszúsága maximum:
33 cm, a szélessége/átmérője maximum: 20 cm. A kiszállított tűzifa száraz legyen, a nedvességtartalma maximum 20 %-os lehet.
g) A nyertes pályázó a fát a megadott címekre, az előre egyeztetett időpontokban szállítja. A
teljesítés úgy történik, hogy a nyertes pályázó a járművéről az adott ház előtt ledönti az
aprított fát.
5 esetben a nyertes pályázó feladata lesz a fának az adott épület udvarába/kamrájába vitele és igény szerinti elhelyezése.
h) A nyertes pályázó – a pályáztató képviselőjének véleményét figyelembe véve – végzi a
szállítások szabályszerű adminisztrálását, dokumentálását.
3. A teljesítés helye és ideje (a szerződés időtartama)
A teljesítés helye: Vác város közigazgatási területe.
A nyertes pályázó két részletben teljesít: 2018. október 10. és 31. között, majd 2019. február 8. és
28. között.

2

4. A pályázótól kért számszerűsíthető adatok
A pályázó töltse ki a pályázati lapot (1. sz. melléklet).
Ezen jelölje meg, hogy 1 mázsa tűzifát milyen bruttó (áfával növelt) áron szállít (mely összeg a
nyertes pályázóval kötött szállítási szerződés 3. Ellenszolgáltatás pontjában lévő tűzifa ellenérték
rész „bruttó ……….. Ft” rovatába kerül).
Ugyancsak a pályázati lapon kell megjelölni 1 db házhozszállítás bruttó árát is (ez a tétel szintén a
szállítási szerződés 3. Ellenszolgáltatás pontjába kerül).
A pályázó az 1 mázsa tűzifa árának a kialakításakor vegye figyelembe a várható szállítási mennyiségeket és az ezekhez kapcsolódó összes költségét. A szerződés teljesítését követően a ténylegesen kiszállított összes mennyiség lesz felszorozva a pályázó által megjelölt bruttó árral.
Emellett a házhozszállítások darabszáma is felszorzásra kerül a pályázó által megadott egységárral.
A felszorzott mennyiségek összege és a felszorzott szállítási fordulók összege egytételben kerül ellenszolgáltatásként kifizetésre.
A pályázó úgy alakítsa ki a pályázati lapon (1. sz. melléklet) megjelölt bruttó árát, hogy az számára
fedezetet nyújtson a szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi közvetlen és közvetett költségére és ráfordítására. A vállalt ár a szerződés időtartama alatt nem változhat, függetlenül bármely tényezőtől (beleértve természetesen az inflációt és az árfolyamváltozásokat is). Amennyiben
törvénymódosítás következtében az áfa mértéke változik, úgy az a számlában átvezetésre kerül (a
szerződéskori nettó ár az állandó).
A pályázó a munka egészére ad ajánlatot; rész- vagy alternatív ajánlat nem tehető.
A fizetési határidő: a számla kézhezvételét követő 45. nap.
5. A pályázóval szemben támasztott minimális alkalmassági feltételek
Alkalmas a pályázó, ha megfelel a következő alkalmassági feltételeknek:
a) 2015. január 1. óta végzett legalább bruttó 1 millió Ft-ért e beszerzés tárgyával megegyező
tűzifa kiszállítási munkát. (Ez akár több kisebb munkával is igazolható, melyek összeadva
elérik az 1 millió Ft-ot. )
b) Nincs adó vagy bármilyen jellegű lejárt fizetési határidejű vagy nem kifizetett tartozása
Vác Város Önkormányzatánál.
Az előzőekben meghatározott alkalmasságot a következőképpen kell bizonyítani:
a) A pályázó nyilatkozata arról, hogy 2015. január 1. óta, a pályázat leadásáig terjedő időszakban végzett bruttó 1 millió Ft-értékű, az e beszerzés tárgyával megegyező munkát. (A
nyilatkozat tartalmazza a megrendelő(k) nevét, címét és az ellenszolgáltatás(ok) összegét.)
b) A pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs, és – a nyertessége esetén – a szerződés aláírásának időpontjában sem lesz adó vagy bármilyen jellegű lejárt fizetési határidejű vagy nem
kifizetett tartozása Vác Város Önkormányzatánál.
Az itt megjelölt a) és b) alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó nyilatkozat javasolt formáját
a pályáztató a 3. és a 4. sz. mellékletekben kiadja.
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6. 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 „Tűzifa beszerzése”.
A pályázat tartalmazza az e felhívás 1. sz. mellékletében szereplő pályázati lapot (a pályázó által
kitöltve!), valamint az 5. pontban előírt 2 db nyilatkozatot (melyek javasolt formáját a pályáztató
a 3. és a 4. sz. mellékletekben kiadja). A szerződést nem kell a pályázatban elhelyezni.
A személyes leadás legkésőbb 2018. július 30-án (hétfőn) 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.
Postai küldés esetén az anyagra rá kell írni: „Tűzifa beszerzése, tilos felbontani 2018. július 30-án
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 2018. július 30-án (hétfőn) 10.00 órakor Váci Polgármesteri Hivatalában a 128. sz. teremben kerül sor. A bontáson a pályázók jelen lehetnek.
7. 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 pályáztató e felhívásban rendelkezésre bocsátja a szerződés tervezetet (2. sz. melléklet). Ezzel
kapcsolatban a pályázó a szerződés megkötése előtt közölheti a pontosításra, kiegészítésre vonatkozó – a pályáztatót nem korlátozó jellegű – javaslatait.
8. Az eredmény megállapítása és közlésének módja
A pályázat eredményéről, a nyertes személyéről a pályázók írásban kapnak értesítést.
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli visszavonására, illetve eredménytelennek nyilvánítására.
9. Szerződés
Vác Város Önkormányzata a szerződést a nyertesnek megjelölt pályázóval előreláthatólag 2018.
augusztus 14-én köti meg.
Vác, 2018. július 13.
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1.

Pályázati lap
Pályázó

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

1 mázsa tűzifa bruttó (áfás) ára:

…………………... Ft

1 db házhozszállítás bruttó (áfás) ára:

…………………... Ft

…………………., 2018. ………… ……

pecsét, aláírás

sz. melléklet
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2. sz. melléklet

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
E szerződés létrejött egyrészről Vác Város Önkormányzata (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.
A Megrendelő (mint pályáztató) 2018. július 13-án pályázatot indított „Tűzifa beszerzés”
tárgyban, melynek nyertese a Szállító lett. A pályáztatás nem tartozott a közbeszerzési törvény.
(2015. évi CXLIII. törv.) hatálya alá.
1. A szerződés tárgya
A szerződés tárgya: tűzifa beszerzése a vonatkozó pályázati felhívás, valamint a Szállító nyertes
pályázatának tartalma, illetve az e szerződésben rögzített szempontok alapján. A pályázati felhívás, valamint a Szállító nyertes ajánlata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
A Szállító feladata különösen:
a) A Szállító a Megrendelővel tűzifa adásvételére és házhozszállítására szerződik. A szállítások két részletben történnek: először 2018. október 10. és 31. között, másodszor pedig
2019. február 8. és 28. között.
b) A szállítás Vác város közigazgatási határán belüli címekre történik. A konkrét címeket és a
szállítások órára meghatározott időpontjait, valamint a kiszállítandó tételeket a Megrendelő az első részlet vonatkozásában 2018. október 3-án, a második részlet kapcsán pedig
2019. február 1-én jelöli ki. (Az októberi szállítások várhatóan 25 – 35, a februáriak pedig
35 – 45 helyszínt érintenek.)
c) A Szállító egy helyszínre – egytételben – minimum 5, maximum 15 mázsa tűzifát szállít.
d) A tűzifa fajtája lehet: tölgy, gyertyán, bükk vagy csertölgy.
e) A kiszállított tűzifának hasított, aprított állapotúnak kell lennie. (A hosszúsága maximum:
33 cm, a szélessége/átmérője maximum: 20 cm.) A kiszállított tűzifa száraz legyen, a nedvességtartalma maximum 20 %-os lehet.
g) A Szállító a fát a megadott címekre, az előre egyeztetett időpontokban szállítja. A teljesítés
úgy történik, hogy a Szállító a járművéről az adott ház előtt ledönti az aprított fát.
5 esetben a Szállító feladata a fának az adott épület udvarába/kamrájába vitele és igény
szerinti elhelyezése.
h) A Szállító – a Megrendelő képviselőjének véleményét figyelembe véve – végzi a szállítások
szabályszerű adminisztrálását, dokumentálását.
2. A szerződés teljesítése
A teljesítés helye: Vác város közigazgatási területe.
A nyertes pályázó két részletben teljesít: 2018. október 10. és 31. között, majd 2019. február 8. és
28. között.
3. Ellenszolgáltatás
A tűzifa ellenértéke:
1 mázsa tűzifa nettó ára: ……………….. Ft
áfa:
……………….. Ft
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bruttó:

……………….. Ft

Az egyes házhozszállítások ellenértéke:
1 db házhozszállítás nettó ára: ……………….. Ft
áfa:
……………….. Ft
bruttó:
……………….. Ft
A Megrendelő által fizetendő ellenszolgáltatás a Szállító összes feladatának elvégzése után állapítható meg. A felszorzott mennyiségek összege és a felszorzott szállítási fordulók összege két tételben kerül számlázásra: először a 2018. októberi, majd pedig a 2019. februári teljesítések után.
Az ellenérték fedezi a Szállítónak az e szerződéssel kapcsolatos valamennyi költségét és ráfordítását. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés időtartama alatt a Szállító többletköltséget, áremelést (pl. infláció, árfolyamváltozás) nem érvényesíthet.
Amennyiben törvényi módosítás érinti az áfát, úgy a Szerződő Felek a nettó árból kiindulva újraszámolják az áfát, valamint a bruttó árat és ez kerül számlázásra.
4. A fizetés módja
A teljesítésről a két részfeladat elvégzése után a Szállító – a teljesítések Megrendelő általi elismerését követően – 2 db számlát állít ki. A számlákat a Megrendelő a teljesítést követő 45. napon a
Szállító ……………… banknál vezetett ………………… sz. számlájára átutalással egyenlíti ki.
A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító jogosult a jegybanki alapkamattal egyező késedelmi kamatot felszámítani.
5. Kötbér
A Szállító vállalja, hogy késedelmes teljesítés esetén a nettó vállalási ár 1 %-ának megfelelő napi
késedelmi kötbért fizet a Megrendelőnek. Amennyiben a késedelem a 15 naptári napot meghaladja, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Késedelmes teljesítésnek minősül, ha a Szállító az
1. b) pont szerinti tételes megrendelést nem a megjelölt időpontban teljesíti.
A teljesítés meghiúsulása esetén a Szállító az adott szállítás nettó értékének 20 %-át kitevő meghiúsulási kötbért fizet. Meghiúsulásnak minősül az, ha a Szállító egy adott teljesítéssel legalább 7
nappal elmarad.
6. Szavatosság, jótállás, garancia
A Szállító hibásan teljesít, ha a jelen szerződés 1. a) – h) pontjaiban meghatározott bármely feltételnek nem tesz eleget. Az ezen előírásoknak való nem megfelelőség esetén a Megrendelő elsősorban – választása szerint – kicserélést vagy kijavítást (a szolgáltatás 3 napon belüli újbóli teljesítését) követelheti.
7. Együttműködés
A munkavégzés során a 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 teljesí-
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tés minőségét, határidejét érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési kötelezettsége a fizetési
képességével kapcsolatos kérdésekre.
8. 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:

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.
9. A szerződés hatálya
A szerződés a Felek általi aláírásakor lép hatályba.
A szerződés megszűnik:
- a szerződés teljesítésével
- közös megegyezéssel
- rendkívüli felmondással.
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 Felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4
példányban aláírták.
Vác, 2018. augusztus …

…………………………….
Megrendelő

………………………….
Szállító
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3. sz. melléklet

Nyilatkozat
a referenciákról
(minta)
A ………….. …………….. (Kft, Rt.) az alábbi tűzifa kiszállítási munkát végezte:
1.

időpont:
szállítás bruttó értéke (Ft).
megrendelő neve, címe, telefoni elérhetősége:

2.

időpont:
szállítás bruttó értéke (Ft).
megrendelő neve, címe, telefoni elérhetősége:

….
….
….
….

……….. 2018. ……. ……….
pecsét, aláírás
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4. sz. melléklet

Nyilatkozat
az önkormányzati tartozásmentességről
(minta)
A ………… ………………… (Kft. Rt.)-nek e nyilatkozata megadásakor, továbbá – amennyiben
a „tűzifa beszerzés” pályázatban nyertes lesz – a szerződése megkötésekor nincs és nem lesz Vác
Város Önkormányzatánál adó vagy bármilyen jellegű lejárt fizetési határidejű vagy nem kifizetett
tartozása.
……….. 2018. ……. ……….

pecsét, aláírás

