Stumpf Gábor

Ajánlattételi felhívás
„Óvoda udvar fejlesztése a Magyar Falu Program keretében - Mátraderecske”
tárgyban
1) Ajánlatkérő megnevezése, címe, elérhetősége:
Ajánlatkérő: Mátraderecske Községi Önkormányzat
Székhelye: 3246 Mátraderecske, Hősök tere 12.
Kapcsolattartó: Forgó Gábor polgármester
Elérhetőségek: e-mail: matraderecske@t-online.hu Tel: +36-20-531-5668
Ajánlatkérő képviseletében eljár:
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. emelet 13.
Képviseli: Stumpf Gábor ügyvezető
Elérhetőségek: e-mail: anpast@anpast.hu Tel.: +36-1-696-16-27
Mátraderecske Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Ajánlatkérő), a MFP-OUF/2019 kódszámú
Magyar Falu Program keretében „Óvoda udvar” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti versenyeztetési eljárást kíván lefolytatni „Óvoda
udvar fejlesztése a Magyar Falu Program keretében - Mátraderecske” tárgyban.
2) Az eljárás tárgya, mennyisége:
Tárgy: árubeszerzés
1. tétel
Sokfunkciós színes kalandvár (1 db)
- szerkezet és tartólábak: rétegragasztott, tömbösített borovi fenyő
- porfestett, fém konzol csatlakozás a talajhoz
- porfestett fém alkatrészek
- UV és időjárásálló műanyag részek
- játszótér mérete: legalább 10,5 x 10 x 2,5 m
- esési magasság: maximum 1,4 m
- 3 db torony, zsindelytetővel
- 3 db csúszda
- 1 db kapaszkodós rész 5 db kapaszkodóval
- 1 db köteles egyensúlyozó rész
- 1 db egyensúlyozó, fa gerendával
- 1 db henger formájú mászó
- 2 db mászófal
- 1 db kötélből készült felmászó rész
- jótállás: 12 hónap
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű
dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy
gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, az kizárólag az egyértelmű beazonosíthatóság
érdekében történt. Az Ajánlatkérő minden tétel esetében az azzal műszakilag egyenértékű
teljesítést is elfogadja.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlatevőket, hogy a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra,
illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy

adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Kereskedelmi feltételek:
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközt kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszköz helyszínre szállítását, telepítését, valamint az első
üzembe helyezését.
Az eszköznek meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak.
Nyertes Ajánlattevő köteles az alábbi magyar nyelvű dokumentumokat Ajánlatkérő rendelkezésére
bocsátani (amennyiben releváns):
- Kezelési, karbantartási útmutató
- Alkatrész katalógus
- Megfelelőségi tanúsítvány
- egyéb az Ajánlatkérő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak
érvényesíthetőségéhez szükséges, a gyártó és a forgalmazó által kibocsátott, hiteles
dokumentumok.
A teljesítés helye: 3246 Mátraderecske, Mátra utca 14. hrsz.: 762
Az eszköz várható átadása: legkésőbb 2020. június 30.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Az ajánlattételi felhívás tárgyát képező eszköz beszerzése tárgyában Ajánlatkérő a nyertes
Ajánlattevővel adásvételi szerződést köt.
Főbb szerződéses feltételek:
3.1.) Szerződő felek:
Vevő: Mátraderecske Községi Önkormányzat, Ajánlatkérő.
Eladó: a jelen ajánlatkérés alapján nyertes Ajánlattevő.
3.2.) Ajánlati ár: tartalmazza a 2) pontban foglaltaknak megfelelő eszköz beszerzési árát.
3.3.) Szerződéses érték kiegyenlítése:
Eladó 1 db számla kiállítására az eszköz telepítését és üzembe helyezését követően jogosult.
3.4.) A szerződés megerősítése:
Jótállás: 12 hónap időtartamban.
Késedelmi kötbér: Ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért
felelős, a szerződés teljesítésével késedelembe esik. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden
naptári napjára esően az általános forgalmi adó nélkül számított szerződés szerinti ellenszolgáltatás 1%a, de legfeljebb a nettó vételár 15%-a.
Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért
felelős, a szerződés vagy annak egy részének teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke az
általános forgalmi adó nélkül számított szerződés szerinti ellenszolgáltatás 15%-a.
4.) Az ajánlat elkészítésére előírt ajánlatkérői követelmények:
Ajánlattevőnek Pénzügyi és Szakmai ajánlatát, valamint az általa megajánlott eszközök műszaki
paramétereit tartalmazó dokumentumot cégszerű aláírásával ellátottan kell benyújtania. (Pénzügyi és
Szakmai ajánlat mintalap, és Műszaki paraméterek mintalap jelen felhívás mellékletét képezik)
5) Az ajánlatok benyújtása:
5.1.) Az ajánlatokat 1 példányban kell benyújtani az 5.2.) pontban meghatározott formában.
5.2.) Az ajánlatot e-mail útján kérjük benyújtani.
Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig nem szerkeszthető, .pdf formátumban, cégszerűen
aláírva, egyszerű másolatban kérjük az anpast@anpast.hu e-mail címre benyújtani.

5.3.) Ajánlattételi határidő: 2020. május 18. 12:00 óra.
5.4.) Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok esetleges késéséből vagy elvesztéséből eredő
kockázat az Ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az Ajánlattevőt
terheli.
6) Az Ajánlatkérő által jelen ajánlatkérés vonatkozásában előírt egyéb feltételek:
6.1.) Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívást és annak mellékleteit nyilvánosan, bármely piaci szereplő
számára
hozzáférhető
módon
teszi
közzé
honlapján,
melynek
elérhetősége:
https://www.matraderecske.hu/
Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy jelen ajánlattételi felhívását bármikor módosítsa vagy
visszavonja, továbbá, hogy az ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a benyújtott
ajánlat alapján ne kössön szerződést. Az ajánlattételi felhívás módosítását, visszavonását, továbbá az
eljáráshoz kapcsolódó kiegészítő tájékoztatásokat az ajánlattételi határidő lejártáig Ajánlatkérő a
honlapján teszi közzé.
6.2.) Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérés alapján beérkezett ajánlat
alapján bármely Ajánlattevővel az ajánlatában foglaltakról tárgyalást kezdeményezzen.
6.3.) Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról hozott döntéséről az ajánlatot benyújtó Ajánlattevőket
írásban értesíti.
6.4.) Ajánlata határidőben történő beérkezéséért és az Ajánlatkérő által történő átvételéért az Ajánlattevő
felel.
6.5.) Eredményes ajánlatkérés esetén az Ajánlatkérő a Pénzügyi és szakmai ajánlatban megjelölt
legalacsonyabb ajánlati árat (összesen bruttó HUF) megajánló érvényes ajánlatot tevővel köt
szerződést.
A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárást lezáró döntés meghozatalát követő 5 munkanapon
belül.
6.6.) Ajánlattevőnek – a csatolt minta dokumentum alapján - „Pénzügyi ajánlat”-ként meg kell jelölnie
a 2) pontban megjelölt eszközre vonatkozó ajánlati árat, valamint – a csatolt minta dokumentumok
alapján - „Szakmai ajánlatként” – ként meg kell jelölnie minden egyes tétel esetében az általa
megajánlott dolog gyártóját, származási helyét, megnevezését és típusát. Amennyiben Ajánlattevőben
kétség merül fel a megajánlatott dolog műszaki egyenértékűségét érintően, úgy Ajánlatkérő hiánypótlás
keretében felhívhatja az érintett Ajánlattevőt a műszaki egyenértékűség bizonyítására. A műszaki
egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a „Műszaki paraméterek” elnevezésű táblázatot kitöltve, mely
tartalmazza a megajánlott eszköz leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az
ajánlatkérő által előírt minimális paramétereknek való megfelelés.
Az ajánlott áruk műszaki jellemzőit a „Műszaki paraméterek” elnevezésű táblázatban megadott
minimum feltételek mellé, közvetlenül összehasonlítható módon, azonos dimenzióban és
mértékegységben be kell írni a táblázat „B. Rész” elnevezésű oszlopába. Ahol valamely előírásnak való
megfelelés a követelmény ott a „megfelel” vagy egyéb egyértelmű szót kell feltüntetni a jobboldali
oszlopban. A kereskedelmi feltételek esetében az ajánlattevő a „vállalom” vagy egyéb egyértelmű szó
beírásával kell, hogy jelezze az adott feltétel teljesítésének szándékát. A tétel mellé a megajánlott termék
pontos megnevezését, konkrét típusát is fel kell tüntetni oly módon, hogy egyértelműen azonosíthatóak
legyenek a megajánlott eszközök típusai. A táblázat valamennyi sorát kitölteni szükséges.
6.7.) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat
nem bontja meg.
6.8.) Ajánlattevő az adásvételi szerződés teljesítése során nem hivatkozhat arra, hogy az ajánlatkérés
nem volt teljeskörű. Amennyiben az Ajánlattevő szerint az ajánlatkérés nem egyértelmű, az Ajánlattevő
kötelessége kérdéseket feltenni az egyértelműség biztosítására. Kiegészítő tájékoztatást Ajánlattevők
írásban (email útján) kérhetnek.

6.9.) Ajánlattevőnek úgy kell megtennie ajánlatát, hogy megbizonyosodott az ajánlatkérésben megadott
eszközzel kapcsolatos szerződéses ár helyességéről, és arról, hogy a megajánlott ár fedezi az
ajánlatkérésben foglalt valamennyi paraméter teljesítését.
6.10.) Ajánlatkérő nem engedélyezi többváltozatú ajánlat benyújtását.
6.11.) Ajánlatkérő nem biztosít részajánlat tételi lehetőséget.
6.12.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlattevő az ajánlatához (ajánlati
kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi
határidő lejártától számított 10 munkanap.
6.13.) Ajánlattevő ajánlata beadásával elfogadja a jelen ajánlatkérésben meghatározott követelményeket
és feltételeket, amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerül.
6.14.) Az ajánlatkérés közzétételének napja: 2020. május 14.

Budapest, 2020. május 14.
…………………………………………………..
Mátraderecske Községi Önkormányzat képviseletében
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
Stumpf Gábor ügyvezető

