
AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

1. A beszerzés típusa: Árubeszerzés

A szerződés tárgya:  Ajánlatkérő részére történő papír,  írószer és irodaszer beszerzése,  egy
éves határozott időtartamra.

2. A választott eljárás típusa: Meghívásos, egyfordulós eljárás

A kiíró vizsgálni kívánja a pályázók alkalmasságát a tárgyi szállítási feladat elvégzésére, a
pályázati  ár  figyelembevételével.  A  legkedvezőbb  összegű  ajánlatot  adó  ajánlattevő  –
alkalmassága esetén – lesz az eljárás nyertese.

3. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe

Megnevezés: Debreceni Vízmű Zrt.
Cím: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14. 
Fax szám: 513-531
Telefonszám: 513-580
E-mail: lajos.magyar@debreceni-vizmu.hu

4. A szerződés meghatározása: Szállítási szerződés

5. A teljesítés helye: azonos a 3. pontban meghatározott címmel

6. A szállítás határideje: 

Az  ajánlatkérő  külön  eseti  megrendelések  keretében  határozza  meg  igényeit.  A  szállítás
határideje  a rendelés kézhezvételétől  számítva  két  munkanap.  A teljesítés  helyeire  történő
szállítás és a fuvareszközről történő lepakolás térítésmentes.

7. Kötbér mértéke: az ajánlatkérő a nem szerződésszerű teljesítés esetén az alábbi mértékű
kötbéreket kötik ki:

 Késedelem esetén: a késedelmes teljesítés nettó értékének napi 0,15%-a.

 Meghiúsulás esetén: a szerződés nettó értékének 8%-a

8. A szerződés teljesítésének határideje: 2017. január 01. – 2017. december 31.

9. Fő finanszírozási és fizetési feltételek

Számlák kiegyenlítése:  banki  átutalással  történik  a  benyújtástól  számított  30 naptári  napon
belül. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

10. Az ajánlatok bírálati szempontjai 

Az  ajánlatkérő  a  termékkosárra  adott  legalacsonyabb  értékű  ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot kívánja kiválasztani.

11. Alkalmassági követelmények:

Jogi helyzet – a megkövetelt igazolási mód
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 Az ajánlattevőnek igazolnia  kell,  hogy tevékenységi  köre szerint  jogosult  a munka
elvégzésére – ezt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi
cégkivonat egyszerű másolati példányával igazolhatja.

Pénzügyi, gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód

 Ajánlattevőnek  igazolnia  kell,  hogy nincs  adótartozása  -  az  NAV 30  napnál  nem
régebbi igazolása,  vagy a köztartozásmentes adatbázisból történő igazolás nyomtatott
formában szükséges

 Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a 2015. évi árbevétele elérte a 20 mFt-ot – a 2015
évi  mérlegbeszámoló  másolatának  benyújtásával,  kiegészítő  mellékletek  nélkül.
Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat  honlapján megismerhető,
úgy erről szóló nyilatkozat benyújtását kérjük. A céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
 Az  ajánlattételt  megelőző  2  év  legalább  egy  szállításának,  szolgáltatásának

ismertetése szükséges (az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és a szerződést
kötő másik fél megnevezése). 

12. Az ajánlattevő alkalmasságát kizáró tényezők:

 A cégbíróságnál nincs bejegyezve a cég
 A pályázó tevékenységi köre szerint nem jogosult a munka elvégzésére
 A pályázó adótartozásról szóló igazolása negatív (adótartozása van) 
 A 2015. évi mérlegbeszámoló szerint a 2015. évi árbevétele nem érte el a 20 mFt-ot 
 Nem rendelkezik 2014. vagy 2015. évben legalább egy, nettó 10 millió Ft forgalmat

bemutató referenciával

Az  ajánlatban  benyújtandó  nyilatkozatok  mindegyikét  eredeti  formában,  az
igazolásokat egyszerű másolati formában kell benyújtani.

13. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása

Ajánlatkérő hiánypótlásra egy alkalommal biztosít lehetőséget.

14. Az ajánlattételi határidő: 

2016. november 30. 10.00 óra

15. Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani (közvetlenül vagy postai úton): 

Debreceni Vízmű Zrt.
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Titkárság

16. Az a nyelv, amelyen az ajánlatok benyújthatók: magyar

17. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 

Debreceni Vízmű Zrt. 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

2016. november 30. 10.00 óra

18. A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő tárgyalás nélkül bírálja el. 
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19. Az eredményhirdetés írásban történik, az ajánlatok elbírálását követő 30 napon belül. 

20. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2016. december 20.

21. Az  ajánlatkérő  részekre  történő  ajánlattételt  és  változatokat  (alternatív  ajánlatok)  nem
fogad el.

22. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt
terheli.

23. Az ajánlatok benyújtásának módja 

Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva,  1 papír alapú példányban
írásban, magyar nyelven, illetve az eredeti papír alapú példányról készült 1 db szkennelt (pdf
vagy azzal egyenértékű formátum), elektronikus formátumban CD vagy DVD lemezen, zárt
csomagolásban,  a  15.  pontban megadott  címre  kéjük beadni.  Az ajánlat  lapjait  össze kell
fűzni. 

Az  ajánlatot  cégjelzéssel  ellátott  zárt  borítékban/csomagolásban  kell  benyújtani,  melyet  a
következő felirattal kell ellátni:

"Papír, írószer, irodaszer beszerzése 2016"

24. Az  ajánlattevőnek  az  ajánlata  részeként  be  kell  nyújtania  az  aláírási  címpéldányát
egyszerű másolatban.

25. Az ajánlatkérő  előírja,  hogy az  ajánlattevő  a  beszerzés  értékének  10 %-át  meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t jelölje meg.

26. Az ajánlattevő az ajánlati felhívásban megadott ajánlattételi határidő lejártától számított
30 napig kötve van ajánlatához.

27. Amennyiben  a  nyertes  ajánlattevő  visszalép,  ajánlatkérő  a  második  helyezett
ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben azt az eredményhirdetésen megnevezte.

28. Az  ajánlattevők  kötelesek  az  ajánlatukhoz  szerződéstervezetet  is  csatolni.  A
szerződéstervezet hiányában benyújtott ajánlat érvénytelennek minősül.

29. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem érkezik számára megfelelő ajánlat,
úgy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
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Információk az ajánlatok elkészítéséhez

1. Ajánlatkérő  2015.  évi  papír,  írószer  és  irodaszer  beszerzésének  mennyisége,  értékben
meghatározva:

2015. Tény
(eFt)

Debreceni Vízmű Zrt. 5085

A fenti táblázatban található érték ÁFA nélkül forintban értendő és tájékoztató jellegű.

2. Az árubeszerzés tárgyát képező termékkosár

Az Ajánlatkérő jellemző beszerzéseiből  összeállított  termékkosarat  az  1. számú melléklet
tartalmazza. Az ajánlati árat ezen termékkosárra ÁFA nélkül, tételesen és összesítve köteles
az Ajánlattevő megadni, az 1. sz. mellékletben meghatározott formában.

A  termékkosárban  szereplő  egyes  tételek  meghatározott  gyártmányra  való  hivatkozást
tartalmaznak, mely megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt.  Ezen  termékek,  esetében  az  Ajánlatkérő  elfogad  azzal  egyenértékű  –  igazolt
minőségű,  I.  osztályú  –  termékeket  is,  feltéve,  hogy  azok  egymással  összehasonlítható
minőségűek. 

3. A teljes termékkosarára köteles az ajánlatevő ajánlatot adni.

4. Az  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  egy  szerződéstervezetet,  a  jelen  ajánlati  felhívásban
felsorolt  szempontokat  (5. sz.  melléklet)  figyelembe véve.  Az ajánlatkérő a  szerződést az
ajánlatban meghatározott terméklista, illetve az egységárak alapján köti meg.

5. Bírálati szempontok, értékelés

Az  ajánlattevő  a  termékkosárra  adott,  legalacsonyabb  értékű  ellenszolgáltatást  tartalmazó
ajánlatot  kívánja  kiválasztani.  A  bírálati  szempont  az  ajánlatkérő  termékkosarára  adott
egyösszegű nettó ajánlati ár.

6. Az ajánlattevő ajánlati lapot (Felolvasólap) köteles csatolni az ajánlati dokumentációhoz,
melynek  tartalmazni  kell  az  ajánlattevő  megnevezését,  címét,  az  ajánlati  árat  (2.  sz.
melléklet). Ajánlatkérő - amennyiben az ajánlati dokumentációban esetlegesen eltérő adatok
kerülnek feltüntetésre - az ajánlati lapon megadottakat veszi figyelembe.

7. Az ajánlattevő által benyújtandó dokumentumok:

 Tartalomjegyzék az összes beadott dokumentumról
 Ajánlati nyilatkozat - Felolvasólap (2. sz. melléklet)
 Beárazott termékkosár
 A cég jelenlegi állapota szerinti cégbejegyzési okmányok

 60 napnál nem régebbi cégkivonat
 Aláírási címpéldány

 NAV igazolás vagy a köztartozásmentes adatbázisból kinyomtatott igazolás
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 2015. évi mérlegbeszámoló (kiegészítő mellékletek nélkül)
 Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása - Referencia nyilatkozat
 Teljességi nyilatkozat (3. sz. melléklet)
 Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről (4. sz. melléklet)
 Szerződéstervezet

Debrecen, 2016. november 11.

A dokumentáció mellékletei:

1. sz. melléklet: Papír, írószer és irodaszer termékkosár – Excel táblázat
2. sz. melléklet: Ajánlati nyilatkozat – Felolvasólap
3. sz. melléklet: Teljességi nyilatkozat
4. sz. melléklet: Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről
5. sz. melléklet: Szerződéses feltételek
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1. sz. melléklet

Papír, írószer és irodaszer termékkosár

Termékkosár ajánlatkéréshez 2016.xls
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2. sz. melléklet

Ajánlati nyilatkozat

Felolvasólap

I. Ajánlat tárgya: Papír, írószer és irodaszer szállítása, egy éves határozott időtartamra

II. Ajánlattevő adatai: 

Megnevezés: ….…………………………………………………………….…………….……

Cím:. .……………………………………………………………………………………….….

Telefon:…..………………………………………………………………………………….….

III. Ajánlati ár:

Termékkosár nettó összeg: ………………..…………………..…………Ft

ÁFA (27%): ………………………………………………Ft

Ajánlati ár (bruttó összesen): .………………………………..…………….Ft

IV. Nyilatkozat:

Mint  az  Ajánlattevő  nyilatkozattételre  jogosult  képviselője  kijelentem,  hogy  a  kiírásban
megfogalmazott  feltételeket  elfogadom,  a  közölt  adatok  a  valóságnak  megfelelnek  és  az
ajánlatunkban esetlegesen előforduló eltérések esetén az itt közölt adatok lesznek figyelembe
véve.

Kelt: …………………………

……………………………..…………
cégszerű aláírás
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3. sz. melléklet

Teljességi nyilatkozat

Alulírott  ………………………………………………………………………………mint

az  Ajánlattevő  nyilatkozattételre  jogosult  képviselője  nyilatkozom,  hogy  a  „Papír,

írószer  és  irodaszer  szállítása”  című  ajánlatkérésre  beadott  ajánlatunkat  az  összes

körülmény figyelembevételével készítettük el. Tudomásul vesszük, hogy a termékkosárra

adott  ajánlati  ár  a  legjobb  beszállító  kiválasztását  szolgálja,  az  ajánlatunk  a  tejes

terméklistára vonatkozik.

Kelt: ……………………

……………………..
………….. cégszerű aláírás
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4. sz. melléklet

Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről

Alulírott  ………………………………………………………………………  mint  az

Ajánlattevő  nyilatkozattételre  jogosult  képviselője  nyilatkozom,  hogy  ajánlatomhoz  az

ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napi kötve maradok, azt nem vonom vissza.

Kelt: ……………………

……………………..…………..

       cégszerű aláírás
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5. sz. melléklet

Szerződéses feltételek

A szerződés tárgya: Papír,  írószer  és  irodaszer  szállítása,  egy  éves  határozott
időtartamra

A termék minősége: A Szállító  garantálja  a termékek szabvány szerinti  I.  osztályú
minőségét

Szerződés időtartama: A szerződés megkötésétől számított 1 év

Szerződés típusa: Szállítási  szerződés,  az  ajánlatban  meghatározott  terméklista,
illetve az egységárak alapján.

Teljesítés helye: Azonos  az  ajánlattételi  felhívás  3.  pontjában  meghatározott
címmel

Teljesítés módja: A megrendelést követő két munkanapon (48 órán) belül 

Kötbér: Szállítási késedelem esetén a kötbér napi mértéke az aktuálisan
szállítandó mennyiség nettó árának 0,15%-a, meghiúsulás esetén
az aktuálisan szállítandó mennyiség nettó árának 8%-a

Fizetési mód és határidő: Átutalással, a teljesítéstől számított minimum 30 nap.

Ár meghatározás módja:  A termékek  árait  magyar  forintban (HUF),  ÁFA nélkül  kell
megadni

Kiszállítás költsége: A  kiszállítás  és  fuvareszközről  történő  lepakolás  költségét  a
megajánlott ár tartalmazza

Megrendelés módja: A Megrendelő által küldött e-mail vagy fax.

Kapcsolattartás: A  Szállító  és  a  Megrendelő  megjelölik  a  kapcsolattartásra
jogosultak nevét, beosztását és elérhetőségeit.
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