
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Tűzifa beszerzése 
 
 
 
1. Pályáztató 
 
A pályáztató: Vác Város Önkormányzat (2600 Vác, Március 15. tér 11.) 
 
A pályáztató nevében kapcsolattartóként eljár: Hegyvári Ágnes szociális előadó (Váci Polgármes-
teri Hivatal, 2600 Vác, Március 15. tér 11., 45. sz. iroda, tel: 27/513-478, e-mail: szocas-
sist@varoshaza.vac.hu). 
 
 
2. A beszerzés tárgya 
 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 16/2020. (IV.1.) rendelet alapján az arra 
rászoruló családok számára tűzifa beszerzésével hozzájárul a téli fűtésük biztosításához. A jelen 
pályázat tárgya a tűzifa beszerzése.  

 
A nyertes vállalkozó feladata: 

a)  A nyertes pályázó a pályáztatóval tűzifa adásvételére és házhozszállítására szerződik. 
b) A szállítások a fűtési szezon időtartama alatt történnek, legkésőbb 2023. április 15-ig. 
c) A szállítás Vác város közigazgatási határán belüli címekre történik. A konkrét címekről, 

telefonos elérhetőségekről, valamint a kiszállítandó mennyiségekről pályáztató a hozzá be-
érkezett kérelmek alapján folyamatosan tájékoztatja a nyertes pályázót, tervezetten két he-
tente listát küld elektronikusan.  

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 ned-
vességtartalma maximum 20 %-os lehet. 

f)  A nyertes pályázó a fát a c) pont szerint megadott napokon és címekre, a kérelmezővel 
előre egyeztetett időintervallumban szállítja. A teljesítés úgy történik, hogy a nyertes pályá-
zó a járművéről az adott ház előtt ledönti az aprított fát. Abban az esetben, ha korlátozott 
forgalmú övezetbe történik a szállítás, akkor saját költségére beszerzi a szükséges engedé-
lyeket.  

g) A nyertes pályázó a szállítólevelek és a pályáztató által elkészített átvételi elismervények 
aláíratásával 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 a megrendelések beérkezése és 2023. április 15. között teljesít. 
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4. A pályázótól kért számszerűsíthető adatok 
 
A pályázó töltse ki a pályázati lapot (1. sz. melléklet), melyen megjelöli, hogy milyen bruttó áron 
vállalja 1 mázsa aprított tűzifa beszerzését és házhozszállítását.  
 
 
A pályázó úgy alakítsa ki a pályázati lapon (1. sz. melléklet) megjelölt árat, hogy az számára fede-
zetet nyújtson a szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi közvetlen és közvetett költségé-
re és ráfordítására. A vállalt ár a szerződés időtartama alatt nem változhat, függetlenül bármely té-
nyezőtől (beleértve természetesen az inflációt és az árfolyamváltozásokat is). Amennyiben tör-
vénymódosítás következtében az áfa mértéke változik, úgy az a számlában átvezetésre kerül (a 
szerződésben meghatározott 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) az elmúlt 36 hónapban bruttó 1 millió Ft-ért végzett a beszerzés tárgyával megegyező (tű-
zifa kiszállítás) 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 Önkormányzatnál. 

 
Az előzőekben meghatározott alkalmasságot a következőképpen kell bizonyítani: 

a) A pályázó nyilatkozata arról, hogy az elmúlt 36 hónapban végzett bruttó 1 000 000 Ft-
értékű, az e beszerzés tárgyával megegyező munkát. (A nyilatkozat tartalmazza a megren-
delő(k) nevét, címét és az ellenszolgáltatás(ok) összegét.) 

b) A pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs, és – a nyertessége esetén – a szerződés aláírásá-
nak 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. 
 
 
6. A pályázat formájának és az időpontoknak meghatározása 
 
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) 1 zárt csomagban kell benyújtani. A csomago-
lásra jól olvashatóan fel kell írni „Tűzifa beszerzése és szállítása”.  
 
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 2022. augusztus 26-án (péntek) 10:00 óráig Váci Polgármesteri 
Hivatalnak a 45. sz. irodájában történik. Amennyiben a pályázó postai úton juttatja el a pályáza-
tát, úgy a kézbesítésből származó esetleges problémákért ő vállalja a felelősséget.  
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Postai küldés esetén az anyagra rá kell írni: „Tűzifa beszerzése, tilos felbontani 2022. augusztus 
26-án 10:00 óráig”. Cím: Váci Polgármesteri Hivatal, Hegyvári Ágnes, 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 2022. augusztus 26. (péntek) 10:00 órakor Váci Polgármesteri Hivata-
lában a 123. sz. irodában 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 vonat-
kozó – a pályáztatót nem korlátozó jellegű – javaslatait. 
 
 
8. Az eredmény megállapítása és közlésének módja 
 
Pályáztató fenntartja a jogot, hogy nem a legkedvezőbb árat benyújtó pályázóval kösse meg a 
szerződést. 
 
A pályázat eredményéről, a nyertes személyéről a pályázók írásban kapnak értesítést. 
 
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli visszavonására, illetve eredményte-
lennek nyilvánítására. 
 
 
 
Vác, 2022. július 27. 
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1. sz. melléklet 
 

Pályázati lap 
 
 
Pályázó neve: …………………………………………………………… 

                     székhelye: ………………………………………………………. 

                     levelezési címe:………………………………………………….. 

                     adószáma: ………………………………………………………. 

                     kapcsolattartó neve: ……………………………………………... 

                     kapcsolattartó telefonszáma: …………………………………….         

                     kapcsolattartó e-mail címe: ………………………………………  

                                                                 

 
 
 

1 mázsa aprított tűzifa 
ára házhozszállítással 
(Ft) 

nettó  
áfa  
bruttó  

 
 
 
 
          
 
 
 
 
…………………., 2022. ………… …… 
 
 
 
                                     pecsét, aláírás 
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2. sz. melléklet 
SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 

 
 
E szerződés létrejött egyrészről Vác Város Önkormányzat (a továbbiakban: Megrendelő), cím: 
2600 Vác, Március 15. tér 11, önkormányzati törzsszám: 731300, adószám: 157313302-2-13, kép-
viseletében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester), másrészről a 
…………………………….. (továbbiakban: Szállító), cím: ………… 
…………………………., adószám: …………… …………., képviseli: 
…………………………..) között. 
 
A Megrendelő (mint pályáztató) 2022. július 27-én pályázatot indított „Tűzifa beszerzés és 
szállítás” 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 felhí-
vás, 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.  
b) A tűzifa fajtája lehet: tölgy, gyertyán, bükk vagy csertölgy. 
c) 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 ned-
vességtartalma maximum 20 %-os lehet. 

d) Szállító a fát kérelmezővel egyeztetett időintervallumokban, a Megrendelő által megadott 
címekre szállítja. A teljesítés úgy történik, hogy a Szállító a járművéről az adott ház előtt 
ledönti az aprított fát. 

e) Szállító a szállítólevelek és a Megrendelő által elkészített átvételi elismervények aláíratásá-
val végzi a szállítások szabályszerű adminisztrálását, dokumentálását. 

f) Abban az esetben, ha korlátozott forgalmú övezetbe történik a szállítás, akkor saját költ-
ségére beszerzi a szükséges engedélyeket. 

 
 
2. A szerződés teljesítése, időtartama 
 
A teljesítés helye: Vác város közigazgatási területe. 

 
Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és 2023. április 15-ig van érvényben.  
 
 
3. Ellenszolgáltatás 
 
A tűzifa ellenértéke házhozszállítással: 

1 mázsa tűzifa nettó ára: ……………….. Ft 
áfa:                   ……………….. Ft 
bruttó:             ……………….. Ft 
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Az ellenérték fedezi a Szállítónak az e szerződéssel kapcsolatos valamennyi költségét és ráfordítá-
sát. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés időtartama alatt a Szállító többlet-
költséget, áremelést (pl. infláció, árfolyamváltozás) nem érvényesíthet. 
 
Amennyiben törvényi módosítás érinti az áfát, úgy a Szerződő Felek a nettó árból kiindulva újra-
számolják az áfát, valamint a bruttó árat és ez kerül számlázásra. 
 
 
4. A megrendelés módja 
 
Megrendelő tervezetten két hetente Szállító felé elektronikusan (e-mailben) listát küld a jelen 
szerződésben megadott címre, mely tartalmazza az átvételre jogosultak nevét, telefonszámát, lak-
címét és a kiszállítandó mennyiséget. Szállító 1 munkanapon belül köteles visszaigazolni a meg-
rendelés megérkezését. Szállító feladata felvenni a kapcsolatot a kérelmezővel, a szállítás idejét 
egyeztetni és az előírt mennyiséget a megfelelő elvárásokkal leszállítani a listában szereplő címre a 
megrendeléstől számított kettő héten belül. Ettől kizárólag a kérelmező kifejezett kérésére lehet 
eltérni, Megrendelő e-mail-es tájékoztatása mellett. Átvétel meghiúsulása esetén köteles új egyez-
tetéseket folytatni. 
 
 
5. A fizetés módja 
 
Szállító a beérkezett listán szereplők számára történő kiszállítások elvégzését követően nyújthat 
be havonta 1 db számlát. Amennyiben a listáról való szállítások részlegesen valósulnak meg (de 
legalább 80%-ban), a számla kiállítható, azonban az összege a kiszállítás arányában korrigálandó, 
csökkentendő. Ilyen esetben a számla mellékletét képező névlistán az aláírás helyett a szállítás le-
egyeztetett dátuma kell, hogy szerepeljen. Az érintett kérelmezők adatainak továbbvitele Szállító 
feladata, Megrendelő értesítése mellett. A következő kiszállítási ciklusban ezen érintettek priori-
tást élveznek. Egy kérelmező maximum egy alkalommal kerülhet következő listára. Ha mégis 
többször előfordul, akkor Megrendelőt azonnal értesíteni szükséges és a listáról le kell venni a 
személy nevét.  
 
Az utolsó megrendelés várhatóan 2023. március 31-ig beérkezik Szállítóhoz. A szállítások végső 
határideje legkésőbb 2023. április 15.  
 
A teljesítésről a feladat elvégzése után a Szállító – a teljesítések átvevő általi elismerését követően 
– havonta 1 db számlát állít ki. A számla melléklete a Megrendelő átlal küldött névlista, melyet az 
átvevő aláírásával hitelesített. A számlákat a Megrendelő a teljesítést követő 45. napon a Szállító 
……………… banknál vezetett ………………… sz. számlájára átutalással egyenlíti ki. A teljesí-
tés napja a Megrendelő bankszámlája terhelésének napja. 
 
A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító jogosult a Ptk 6:155. § (1) bekezdése szerinti 
késedelmi kamatot felszámítani. 
 
 
6. 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 meghalad-
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ja, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Késedelmes teljesítésnek minősül, ha a Szállító az 
1. és 4.) pont szerinti tételes megrendelést nem a megjelölt időpontban teljesíti. 
 
A teljesítés meghiúsulása esetén a Szállító az adott szállítás nettó értékének 20 %-át kitevő meghi-
úsulási kötbért fizet. Meghiúsulásnak minősül az, ha a Szállító egy adott teljesítéssel legalább 7 
nappal elmarad. 
 
 
7. Szavatosság, jótállás, garancia 
 
A Szállító hibásan teljesít, ha a jelen szerződés 1. a) – f), 4. pontjaiban meghatározott bármely fel-
tételnek nem tesz eleget. Az ezen előírásoknak való nem megfelelőség esetén a Megrendelő első-
sorban – választása szerint – kicserélést vagy kijavítást (a szolgáltatás 3 napon belüli újbóli teljesí-
tését) követelheti. 
 
 
8. Együttműködés 
 
A munkavégzés során a Felek együttműködni kötelesek. Mindegyik Fél köteles a másik felet hala-
déktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva, il-
letve veszélyeztetve van, vagy lehet. A Szállító értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesí-
tés minőségét, határidejét érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési kötelezettsége a fizetési 
képességével kapcsolatos kérdésekre.  
 
 
9. 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: Hegyvári Ágnes 
                   cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11. 
                                            tel:  06-27/513-478 

email:  szocassist@varoshaza.vac.hu 
                  
Szállító képviselője   név: 
                   cím: 
                                       tel: …………………., email:…………………………….. 
 (amelyre a megrendelések érkeznek) 
 
A Szerződő Felek a következő hivatalos értesítési formákat fogadják el: email, postai levél. 
 
 
10. Záró rendelkezések 
 
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 an-
nak megszegéséből eredő vagy azzal kapcsolatos vita vagy követelés vonatkozásában, arra az eset-
re a Felek, a pertárgy értékétől függően, kikötik a Váci Járásbíróság és a Budapest Környéki Tör-
vényszék kizárólagos illetékességét.  
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A jelen szerződésben nem vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. ren-
delkezései az irányadók. 
 
A szerződést a Felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 
példányban aláírták, melyből 3 példányt Megrendelő, 2 példányt Szállító átvett. 
 
 
Vác, 2022. ……………… hó …… nap 
 
 
 
 …………………………….                         …………………………. 
    Megrendelő                                                Szállító                 
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Átláthatósági Nyilatkozat 

Tűzifa beszerzése és szállítása szerződéskötéshez 

Alulírott,  
Név, beosztás: ………………………………………., …………………………... 
Születéskori név: ………………………………………………………………….. 
Anyja neve: ……………………………………………………………………….. 
Születési hely, idő: ………………………………………………………………… 
 
mint a/az  
Szervezet neve: ……………………………………………………………………. 
Cím/Székhely: ……………………………………………............................................ 
Adószám/adóazonosító: …………………………………………………………… 
Cégjegyzékszám/Nyilvántartásba vételi szám: ……………………………………… 
 

törvényes képviselője, tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján Vác Város 
Önkormányzattal nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés 
alapján nem teljesíthető kifizetés, amennyiben az általam képviselt szervezet nem minősül 
átlátható szervezetnek.  

Polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában  

nyilatkozom, 

hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében előírt, a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti átlátható szervezetnek 
minősül az alábbiak szerint1:  

1. az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, 
amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, 
a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 
részvénytársaság,  

2. belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

2/a. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető,  

2/b. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,  

 

1 A megfelelő részt kérjük aláhúzni, vagy bekarikázni. 
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2/c. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,  

2/d. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bírójogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a 2/a.), 2/b.) és 2/c.) pont 
szerinti feltételek fennállnak; 

3. civil szervezet vagy vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:  
a. vezető tisztségviselői megismerhetők,  
b. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 

szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,  
c. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a 
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;  

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő 
követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – a ………………………(átlátható 
szervezet neve) átláthatóságával összefüggő – adatokat Vác Város Önkormányzat kezelje. 

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következne be, erről a Vác Város 
Önkormányzatát haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 8 napon 
belül tájékoztatom.  

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést Vác Város 
Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges olyan 
időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani, vagy – ha a szerződés 
teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni.  

 

Kelt: …………………………………………. 

 

……......................................... 

cégszerű aláírás” 
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3. sz. melléklet 

 
 
 
 
 
 

Nyilatkozat  
a referenciákról 

(minta) 
 
 
A ………….. …………….. (pályázó neve) 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: 

…. 
 
…. 
 
…. 
 
…. 
 

 
 
……….. 2022. ……. ………. 
 
 
         pecsét, aláírás  
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4. sz. melléklet 
 
 
 

Nyilatkozat 
az önkormányzati tartozásmentességről 

(minta) 
 
 
A ………… ………………… (pályázó neve)-nek e nyilatkozata megadásakor, továbbá – 
amennyiben a „Tűzifa beszerzés és szállítás” pályázatban nyertes lesz – a szerződése megkötése-
kor nincs és nem lesz Vác Város Önkormányzatánál adó vagy bármilyen jellegű lejárt fizetési ha-
táridejű vagy nem kifizetett tartozása. 
 
 
……….. 2022. ……. ………. 
 
 
 
 
         pecsét, aláírás  
 
 


