AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Ajánlatkérő:
Taszár Községi Önkormányzat
„Szállítási szerződés
kommunális eszközök (traktor, rézsűkasza és tolólap) beszerzésére”
Ajánlattételi határidő:
2021. év november hónap 15. nap
14 óra 00 perc

Ajánlat-tételi felhívás
1.

Az ajánlatkérő:
Taszár Községi Önkormányzat
Képviseletében eljár: Varjas András polgármester

2.

Ajánlatkérő címe:

3.

A választott eljárás: meghívásos eljárás.

4.

A szerződés meghatározása:

7261 Taszár, Tiszti lakótelep 8.
Tel.: 30/2169332
e-mail: pm@taszar.hu

Szállítási szerződés a „Kommunális eszköz beszerzése - 2021 című, MFP-KOEB/2021
kódszámú pályázati kiírás keretében a 3290064983 azonosító számon elnyert
támogatásból, kommunális eszközök – traktor, rézsűkasza és tolólap – beszerzésére.
5.

Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére
tehet-e ajánlatot:
Az ajánlattevő csak a csatolt mellékletek szerinti dokumentációban részletezett
valamennyi eszközre tehet ajánlatot.
Az ajánlatkérő javasolja, hogy az ajánlattevő saját felelősségére szerezzen be minden
olyan információt, mely az ajánlatának elkészítéséhez és a szerződéskötéshez
szükséges lehet. Az ajánlat-tételhez szükséges tevékenységgel kapcsolatos költségek
az ajánlattevőt terhelik.
A beszerzendő eszközök műszaki leírását az ajánlattételi felhíváshoz csatoljuk.

6.

A teljesítés határideje, helye:

A teljesítési határidő: a vállalkozási szerződés megkötésétől számított 200 nap
Az ajánlattevő legyen figyelemmel arra, hogy a teljesítés igazolására csak és kizárólag
abban az esetben kerülhet sor, ha a műszaki leírásban meghatározott eszközök
maradéktalanul Ajánlatkérő székhelyére leszállításra kerültek és rendeltetésszerű
használatra alkalmasak.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Teljesítés helye:
7261 Taszár, Tiszti lakótelep 8. (Ajánlatkérő székhelye)
7.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő 30% előleget biztosít.
A nyertes ajánlattevő számlázásra a szerződésben meghatározottak szerint jogosult.
8.

Alkalmassági követelmények

8.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
2. oldal

8.2. Műszaki, szakmai és egyéb alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
8.2.1. Ajánlattevő legjelentősebb kommunális eszköz forgalmazási feladatainak
ismertetése
A referenciát az ajánlattételi felhívás melléklete szerinti nyilatkozaton kell feltüntetni,
ahol meg kell adni legalább az eszköz forgalmazás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét,
a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlattétel során benyújtandó dokumentumok:

9.

9.1. ajánlattételi felhívás mellékletét képező Felolvasólap cégszerűen aláírt és
bélyegzővel ellátott formátumban
9.2. tételes ajánlat az ajánlatkérő által a felhívás mellékleteként megküldött ajánlat
sablon kitöltött, cégszerűen aláírt és bélyegzővel ellátott formátumban

10.

Az ajánlat nyelve: magyar.

11.

A hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérő a hiánypótlásra teljes körben, egy alkalommal lehetőséget biztosít,
azonban a hiánypótlás nem irányulhat az ajánlat benyújtásakor a felolvasólapon
feltüntetett ajánlati ár módosítására. Amennyiben a felolvasólapon és a tételes
költségvetésben szereplő nettó ajánlati ár között eltérés van, Ajánlattevő a
Felolvasólapon szerepelő ajánlati árat veszi figyelembe.

12.

Az ajánlati határidő:
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. november 15. 14.00 óra

13.

Az ajánlat benyújtásának helye, módja:
Az ajánlatokat személyesen, vagy tértivevényes postai küldeményként kell benyújtani
Taszár Községi Önkormányzat 7261 Taszár, Tiszti lakótelep 8. címre, zárt borítékban
„Taszár kommunális eszközök (traktor, rézsűkasza és tolólap) ajánlat”
megjelöléssel.

14.

Az ajánlatok felbontásának helye és időpontja:
Az ajánlatok felbontására 2021. november 16. napján 10.00 órakor kerül sor
Helye: Taszár Községi Önkormányzat polgármesteri iroda
7261 Taszár, Tiszti lakótelep 8.

15.

Az ajánlatok bontása bontóbizottság jelenlétében nem nyilvánosan történik.

16.

Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik és az elbírálást követő 30 napig tart.

17.

Az ajánlatok bírálati szempontja, az értékelés módszere:

Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Ajánlatkérő a nettó ajánlati árat veszi figyelembe az értékelés során. Az ajánlati árat
magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív egész számokban kell megadni.
3. oldal

A benyújtott ajánlatok elbírálása tárgyalás nélkül történik. A beszerzési eljárás
eredményéről ajánlattevők, a képviselő-testületi döntést (eredményhirdetést) követő 5
munkanapon belül elektronikus formában értesítést kapnak.
18. Egyéb információk:
18.1. Az ajánlattételi felhívás és mellékletei elektronikusan (ajánlattevők e-mail címére)
kerül kiküldésre
18.2.Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel az ajánlattételi felhívás melléklete szerinti,
átalányáras szerződést köt, egyösszegű, a műszaki leírásban szereplő műszaki
tartalommal megvalósuló, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközök
leszállítására.
18.3.Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlattételi eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa, illetve adott esetben a szerződéskötéstől
elálljon.
Az ajánlati felhívással kapcsolatban további felvilágosítást nyújt Varjas András polgármester
a 30/216-9332 telefonszámon.
Taszár, 2021. november 11.
Varjas András
polgármester

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.

Felolvasólap
Ajánlat sablon
Műszaki leírás a beszerzendő eszközökről
Vállalkozási szerződés tervezet

4. oldal

1. melléklet
Taszár Községi Önkormányzat ajánlattevő részére

„Szállítási szerződés
kommunális eszközök (traktor, rézsűkasza és tolólap) beszerzésére”

FELOLVASÓ LAP
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Képviselő neve:
A kapcsolattartó adatai:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy telefonszáma:
Kapcsolattartó személy faxszáma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
Ajánlati ár:
Nettó ajánlati ár (HUF)

ÁFA (HUF)

Bruttó (HUF)

traktor
rézsűkasza
tolólap

Kelt: ………………… , 2021. év ………………… hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

5. oldal

4. melléklet

Szállítási szerződés
(tervezet)
amely létrejött egyrészről a
Név:
Taszár Községi Önkormányzat
Székhelye:
7261 Taszár, Tiszti lakótelep 8.
Adószáma:
15397809-2-14
Képviselője és titulusa: Varjas András polgármester
(a továbbiakban, mint Megrendelő)
másrészről a(z)
Név:
Képviseli:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
(a továbbiakban, mint Szállító)
között az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
1. A szerződés tárgya
1.1. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Magyar Falu Program keretében meghirdetett,
„Kommunális eszköz beszerzése - 2021 című, MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázati kiírásra
pályázatot adott be és támogatást nyert. A 3290064983 projektazonosítóval ellátott projekt
tárgyában a Szállítóval köt szerződést.
A jelen szerződés elszámolható ellenértékét Megrendelő a projektkeretében elnyert
támogatásból finanszírozza.
1.2. A Szállító az igényelt feladatok ellátását - a Megrendelő igényeit figyelembe véve, a jelen
szerződésben rögzített feltételekkel - vállalja.
1.3. A szerződés tárgya:
A 3290064983 azonosítószámú projekt keretében az 1. melléklet szerinti kommunális
eszközök rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban való szállítása az alábbiak
szerint:
1.4. A teljesítés helye: 7261 Taszár, Tiszti lakótelep 8. (Ajánlatkérő székhelye)
2. A szerződés időtartama:
A teljesítés véghatárideje: a szállítási szerződés megkötésétől számított 200. nap
Megrendelő előteljesítést elfogad.

3. Vállalkozási díj, fizetési feltételek
3.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szállítót az 1.3. pontban megjelölt feladatok
ellátásáért összesen
nettó:
………..Ft
ÁFA 27%:
………. Ft
bruttó:
………. Ft
díj illeti meg.
A megadott ajánlati ár részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
6. oldal

A számla kifizetésének feltétele a Megrendelő által aláírt, a szerződésszerű teljesítésre
vonatkozó teljesítésigazolás. A teljesítésigazolást 2 (kettő) példányban kell elkészíteni.
A számlát egy eredeti példányban kell benyújtani.
A teljesítés igazolására csak és kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a jelen
szerződésben meghatározott eszközök maradéktalanul Megrendelő székhelyére
leszállításra kerültek és rendeltetésszerű használatra alkalmasak.
Abban az esetben, amennyiben a Szállító a megbízási díjat alulprognosztizálta, az ebből
eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a Megrendelőre és ez nem
mentesíti a teljesítési kötelezettség alól. A nettó vállalkozási díjon felül a Megrendelővel
szemben csak az általános forgalmi adó (áfa) érvényesíthető. A számlázására és a
pénzügyi teljesítésre egyebekben a teljesítés időpontjában hatályos áfa szabályok és áfa
% alapján kerülhet sor.
3.2

A Szállító tudomásul veszi, hogy a finanszírozás szerződésszegéséből fakadó teljes
vagy részleges meghiúsulása, elvesztése a Megrendelőnek okozott kárként merül fel,
amelynek megtérítésére kötelezhető.
Megrendelő előleget nem biztosít. A Szállító egy végszámlát jogosult benyújtani
Megrendelő által leigazolt teljesítést követően.
Végszámla benyújtása: a jelen szerződésben meghatározott eszközök Megrendelő
székhelyére történő maradéktalan leszállítását és azok rendeltetésszerű használati
alkalmasságának bizonyossága után, leigazolt teljesítést követően kerülhet sor. A
teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét kell, hogy képezze.

3.3. A fizetési feltételek:
A Megrendelő fizetési kötelezettségét igazolt teljesítés esetén a számla kézhezvételének
napját követő tizenöt (15) napon belül átutalással teljesíti a Szállító bankszámlájára.
A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-ának megfelelően az ellenszolgáltatás kifizetésére
csak az adott munkára vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
3.4. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és
a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, valamint a Szállító a 2016.
évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt.
4. A Megrendelő jogai és kötelezettségei
4.1. A Megrendelő kötelezettsége a jelen szerződés aláírását követő 3 (három) munkanapon
belül minden olyan adat, információ és dokumentum átadása, amely a Szállító
feladatainak szerződésszerű ellátásához szükséges, olyan módon, amely azonosíthatóvá
teszi az átadott dokumentumokat, illetőleg ellenőrizhetően igazolja a Szállító felé történt
adat- és információszolgáltatás tartalmát. A Megrendelő köteles a jelen szerződés
teljesítése szempontból fontos munkakört betöltő munkatársait kijelölni és a Szállítóval
való folyamatos közreműködésükről gondoskodni.
4.2. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt sikeres megvalósítás céljaként
késedelem nélkül meghozza a szükséges döntéseket, egyetértése esetén jóváhagyja az
elé terjesztett dokumentumok tartalmát, illetve ellenvetés esetén kifogásait írásban,
indokolással ellátva közli Szállítóval. A továbbítandó dokumentumokat – azok
tartalmával való egyetértése postán, vagy e-mail-ben megküldi az érintettek részére,
azokban az esetekben, amikor arra Szállító felkéri.

7. oldal

5. A Szállító jogai és kötelezettségei
5.1. A Szállító a szerződés tárgyát képező munkát jelen szállítási szerződés feltételei alapján
végzi el a magyar és európai uniós szabványokra vonatkozó hatályos jogszabályoknak
megfelelően.
6. Jótállás
6.1. Szállító a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő eszközökre 1 év jótállást vállal.
6.2. A jótállás kezdő időpontja a sikeres átadás-átvételi eljárást követő első munkanap.
6.3. Amennyiben a jótállási idő alatt az áruk meghibásodnak illetve funkciójuknak
megfelelően nem használhatóak, az emiatt felmerülő állásidővel megnövekszik a
jótállási idő. A jótállási időszak alatt előforduló meghibásodásokat a Szállító –
választása szerint – csere vagy javítás útján saját költségére küszöböli ki.
6.4. A Szállító a meghibásodások kiküszöbölését annak közlésétől (tudomására jutásától)
számított 72 órán belül köteles megkezdeni, és 30 (harminc) napon belül csere vagy
javítás útján elvégezni.
7. Egyéb szerződéses feltételek
7.1. A jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő részéről a Szállító utasítására,
megrendelésre, és a teljesítés igazolására jogosult személy:
Név: Varjas András polgármester
8. A szerződés módosítása
8.1. A Felek csak írásban módosíthatják a szerződést.
8.2. A Felek rögzítik, hogy nem minősül a szerződés módosításnak a 7.1. pontban
meghatározott kapcsolattartó személyben, illetőleg az elérhetőségben bekövetkezett
bármely változás.
9. Jogviszony megszűnése
9.1. A szerződés a teljesítéssel, a szerződés időtartamának lejáratával, bármelyik fél jogutód
nélküli megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, a Felek közös
megegyezésével, illetőleg azonnali hatályú felmondással szűnik meg.
9.2. A Szállítórészéről a szerződés súlyos megsértését jelenti, ha
a) Szállító a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja
b) a teljesítés kizárólag a Szállító érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el
c) 30 napot meghaladó késedelem esetén.
9.3. A Megrendelő részéről a szerződés súlyos megsértését jelenti
a) az együttműködési szabályoknak a Szállítószerződésszerű teljesítését lehetetlenné
tevő megsértése,
9.4. Ha a Megrendelő a szállítási szerződést a fentiek alapján felmondja, úgy a Szállító és a
Megrendelő között elszámolási jogviszony keletkezik. A Megrendelő felméri a Szállító
8. oldal

által a felmondásig megfelelő minőségben,igazoltan leszállított eszközök ellenértékét és
azt Szállítónak megtéríti.
10. Záró rendelkezések
10.1. Jelen szerződés kizárólag a Felek által aláírt megállapodás útján módosítható. Szóbeli
módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen.
10.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott
együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldöntésére hatáskörtől függően kikötik a
Megrendelő székhelye szerint illetékes járásbíróság, illetve törvényszék kizárólagos
illetékességét.
10.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény. (Ptk.), rendelkezései az irányadók.
11. Hatálybalépés
A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés mindkét fel általi cégszerű aláírás napján lép hatályba.
A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal
hagyják jóvá. Jelen szerződés 3 (három) eredeti példányban készült, amelyből 1 (egy) eredeti
példány a Szállítót, 2 (kettő) példány pedig a Megrendelőt illeti meg.
Taszár, …………………….

Taszár Községi Önkormányzat
Varjas András
Megrendelő

Szállító

Pénzügyi ellenjegyzés:

9. oldal

1. számú melléklet
Sorsz.
1.
2.
3.

Eszköz megnevezése
BELARUS MTZ 820
traktor
fronthidraulikával
Frontoni Elite 400
gémes zúzó
Leko-2500 tolólap

Egységár

Menny.
Menny.
egység

Nettó

ÁFA
(27 %)

Bruttó

0 Ft

db

1

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

db

1

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

db

1

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ÖSSZES KÖLTSÉG

Taszár, …………………….

Taszár Községi Önkormányzat
Varjas András
Megrendelő

Szállító

