AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Társaságunk, a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. a halőrzéséhez kapcsolódó
új technikai eszközök beszerzését kívánja pályázat útján lebonyolítani.
Ajánlatkérő:
Neve:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Képviselő:
Címe:
Telefon/Fax:
E-mail:

I.

Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.
20799764-1-16
16-09-011159
Hegedüs Gábor ügyvezető igazgató
5350 Tiszafüred, Örvényi út 46.
+36 59 352 273
galne.maria@sporthorgasz.eu

ELJÁRÁS

A jelen eljárás közbeszerzésnek nem minősülő beszerzési eljárás. Ugyanakkor felhívjuk a
figyelmet arra, hogy Ajánlatkérő az eljárás egyes elemei tekintetében a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseivel azonos szabályokat alkalmaz, a jelen
felhívásban részletezettek szerint.

II.

A BESZERZÉS TÁRGYA, FELADATMEGHATÁROZÁS

A beszerzés tárgyát képezik a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. halőrzéséhez
kapcsolódó új technikai eszközök a következők szerint:
II/1.
1 db műanyag csónaktest csónakmotorral felszerelve, munkahajóként
levizsgáztatva
Műanyag csónaktest és 25 LE csónakmotor az alábbi
paraméterekkel, felszereltséggel, illetve kiegészítőkkel
MŰANYAG CSÓNAKTEST
testhosszúság:

5,5- 6,2 méter

legnagyobb oldalmagasság:
legnagyobb szélesség:

50-60 cm
160-180 cm

összehúzott, hegyes orrkiképzés, megerősített orrész (fém, vagy gumi)
koptatóléc, vagy gumicsík
1 darab fenékszivattyú (beépítve)
elektromosság beszerelése (elektromos motor csatlakozó, panel,
motortöltés kialakítása)
Elektromos motor beépítése gyorscsatlakozással
4 darab kikötőbika (standard) szerelve

Bruttó ár

1 darab pozíciólámpa (farfény) szerelve
kapcsolópanel 3-as szerelve
áramtalanító főkapcsoló rozsdamentes
1 darab ülőláda zárható
2 darab szivargyújtó szerelve
6 darab ajtózár szerelve
6 darab ajtó fogantyú szerelve
1 darab akkumulátor 100 A/h
akkumulátor rögzítés
akkumulátor töltés kiépítése
1 darab kürt, nyomógombbal szerelve
jogszabályban előírt kötelező tartozékok
szín: zöld
Névtábla
CSÓNAKMOTOR
motortípus: külmotor
formátum: rövid trib, önindítós, kézi karos vezérlés
üzemanyag: benzin, 4 ütemű
hengerek száma: 3 (soros)
hűtés: vízhűtés
kézi felhajtású
ÖSSZEÉPÍTÉS, VIZSGÁZTATÁS
ÖSSZESEN:

II/2.

1 db műanyag csónaktest

Műanyag csónaktest az alábbi paraméterekkel, felszereltséggel,
illetve kiegészítőkkel
testhosszúság:

5 - 5,5 méter

legnagyobb oldalmagasság:
legnagyobb szélesség:

40 - 50 cm
160-180 cm

alkalmasság munkahajóként történő vizsgáztatásra
4 darab műanyag kikötőbika szerelve
koptatóléc, vagy gumicsík
1 darab kárpitozott ülőláda zárható (200L)
jogszabályban előírt kötelező tartozékok
légkamra habosítás
halász orr lefedés
elektromos motor tartó

Bruttó ár

hátsó műanyag ülőpad
külső-belső szín: zöld

(színfelár)

ÖSSZESEN:

II./3. 1 db csónakmotor
1 darab 10 LE csónakmotor az alábbi paraméterekkel, illetve
kiegészítőkkel

Bruttó ár

motortípus: külmotor
formátum: rövid trib, berántós, kézi karos vezérlés
üzemanyag: benzin, 4 ütemű
hengerek száma: 2 (soros)
hűtés: vízhűtés
kézi felhajtású
ÖSSZESEN:

Szállítási határidő, teljesítés helye:
Részajánlat
megnevezése
II./1.
II./2.
II./3.

Szállítási határidő

Teljesítés helye

2011. június 30.
2011. június 30.
2011. június 30.

Tiszafüred, Örvényi út 46.
Tiszafüred, Örvényi út 46.
Tiszafüred, Örvényi út 46.

Ajánlati ár megadás:
Az ajánlati árat részajánlatonként Ft-ban, bruttó értékben kérjük megadni.
III. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE:
Hivatalos név: Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.
Postai cím: 5350 Tiszafüred, Örvényi út 46.
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett:
Gálné Gál Mária

Telefon: +36 59 352 273

E-mail: galne.maria@sporthorgasz.eu

Fax: +36 59 352 273

Az ajánlatokat magyar nyelven, a fent megadott cím/fax/mail-re vagy személyesen 2011.
április 8-án 09.00 óráig 1 példányban kérjük benyújtani.

IV. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
Az ajánlatok elbírálási határideje: 2011. április 12. 16.00 óra.
V.

A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA

A nyertes Ajánlattevővel az Ajánlatkérő szállítási szerződést köt. Az Ajánlatkérő késedelmes
fizetése esetén- a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő - késedelmi pótlékot köteles
fizetni.
VI. A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA
2011. április 15. napja 10.00 óra
VII. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
Fizetési feltételek: az áru ellenértékének kiegyenlítése magyar forintban (HUF), az
Ajánlattevő által kiállított számla alapján, a teljesítéstől számított 15 napon belül történik.
Előleg fizetése: Társaságunk igény esetén 20 % előleg fizetését vállalja, számla ellenében.
VIII. KIZÁRÓ OKOK ÉS ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, akivel szemben az ajánlatkérési
felhívás 1-3. számú mellékleteiben meghatározott kizáró okok fennállnak.

Kelt: Tiszafüred, 2010.03.22.

Hegedüs Gábor
ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet
Ajánlattevői nyilatkozat
Alulírott …………………, mint a (z)……………………………(cégnév, székhely) alatti,
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy az általam jegyzett cégre, az általam igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)ra, valamint a
teljesítést erőforrásaival támogató más szervezet(ek)re nem állnak fenn az alábbi
kritériumok:
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás
folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti
hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben
van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a
(2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,
az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló
okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére
halasztást kapott;
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását
jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a
(5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott,
jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és
munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is – vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve
pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt
követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.
Dátum
cégszerű aláírás

2. sz. melléklet
Ajánlattevői nyilatkozat
Alulírott …………………, mint a (z)……………………………(cégnév, székhely) alatti,
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
- a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozóink vagy a számunkra erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d)–e) pont
tekintetében alvállalkozóink között nincs olyan, aki
a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem
régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett
el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti
– öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti
határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság
jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést
követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését
más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította és
egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi – öt évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás alapján vállalt
szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági
határozat megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Nyilatkozunk, hogy vállalkozásunk, alvállalkozóink vagy erőforrást nyújtó szervezetünk,
között nincs olyan szerv, aki az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság
által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget,
illetve annak megfizetésére halasztást kapott.

Dátum
……………………………..
cégszerű aláírás

3. sz. melléklet
Ajánlattevői nyilatkozat

Alulírott …………………, mint a (z)……………………………(cégnév, székhely) alatti,
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,
hogy Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. mint ajánlatkérő által „A
halőrzéséhez kapcsolódó új technikai eszközök beszerzése ” tárgyában indított közbeszerzési
eljárásnak nem minősülő beszerzési eljárásban
a) a beszerzés teljesítéséhez a beszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó
mértékben alvállalkozót veszünk /nem veszünk igénybe. (Megfelelő rész
aláhúzandó)
b) a szerződés teljesítéséhez a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat az alábbiak szerint jelölöm meg:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A megjelölt alvállalkozók a ……………………………………………..-ben
(szolgáltatás/ tevékenység megnevezése) működnek közre.
c) Részünkre (az ajánlattevő részére) erőforrást nyújtó szervezet:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

………………………, 20... ………………… ……..

……………………………..
cégszerű aláírás

