
Tiszacsege Város Önkormányzata 
 

K  I  V  O  N  A  T 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa beszerzésére 
vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívást az alábbi tartalommal hagyja jóvá:  
 

AJÁNLATTÉTELI   FELHÍVÁS 
 

a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § (1) 
bekezdése szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény nélküli, nemzeti 

közbeszerzési eljárás 
 

„Szociális célú tűzifa beszerzése Tiszacsegén” 
 

1.)Ajánlatkérő neve:  Tiszacsege Város Önkormányzata 
  Képviselő:  Szilágyi Sándor polgármester 
   Címe:    4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. 
  Tel:   +36-52-588-400 
  Fax.   +36-52-588-405 
  E-mail:   pmhivatal@tiszacsege.hu 
 
2.) Az ajánlatkérő nevében eljáró:  
 Neve:    Matrix Audit Kft. 
 Címe:    4032 Debrecen, Poroszlay út 27. 
 Kapcsolattartó:  Dr. Ungvári Judit 
 Telefon:   52/502-554 
 Fax:    52/502-557 
 E-mail:   dr.ungvari.judit@matrixaudit.hu 
 

A közbeszerzési eljárás fajtája: 
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
„Kbt.”) 115. § (1) bekezdésben rögzített feltételek fennállása alapján, nyílt eljárás 
szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, jelen ajánlattételi 
felhívás közvetlen megküldésével indított, nemzeti közbeszerzési eljárást 
kezdeményez.  
 
Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a tizennyolcmillió 
forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot, az 
ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak 
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alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és 
Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. 
 

A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége, vagy rendelkezésre bocsátásának módja: 
 

Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja az Ajánlattevők 
rendelkezésére, melyet az Ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküld Ajánlattevők 
részére.  

 
A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 

A közbeszerzés tárgya: Szociális célú tűzifa beszerzése Tiszacsegén 
 
A közbeszerzés mennyisége: 
 

- 756 erdei köbméter keménylombos tűzifa szállítása  

A leszállítandó tűzifa jellemző méretei: ±5% elfogadott tűréshatár mellett átlagosan 
100 cm hosszú és 5–35 cm az átmérőjű tűzifa. 

 
A nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az 1503/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján 
szociális célok kielégítésének érdekében Tiszacsege Város Önkormányzata részére 
tűzifa beszerzése és Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátása a nyertes Ajánlattevő 
telephelyén. 
 
A nyertes Ajánlattevő feladata továbbá a megadott minőségű és mennyiségű tűzifa 
deponálása és szállító eszközre rakodása a nyertes Ajánlattevő saját telephelyén. 
Az ajánlati ár nem tartalmazza a tűzifa nyertes Ajánlattevő telephelyéről történő 
elszállításának költségeit, a szállítóeszköz biztosítása és Ajánlatkérő telephelyére 
történő szállítás az Ajánlatkérő költsége. 
Nyertes ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a beszerzendő összes mennyiségű tűzifa 
leszállításra nem kerül az Ajánlatkérő által megjelölt helyre. 

 
CPV kód: 03413000-8 
     

A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásra kerül: 
  
Adásvételi szerződés szociális célú tűzifa beszerzésére Tiszacsegén 
 

A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:  
 
A szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napjával lép hatályba. Teljesítési 
határidő: 2016. január 31. 
 

A teljesítés helye: 
 
Nyertes Ajánlattevő telephelye. (tárolással kapcsolatosan a nyertes Ajánlattevő nem 
élhet többlet költség igénnyel) 
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Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

 
Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés az 1503/2015. (VII. 23.) Korm. 
határozat alapján (a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról) nyert támogatásból kerül 
finanszírozásra. 
 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF). Ajánlatkérő 
előleget nem biztosít. 
 
Ajánlatkérő 2 (két) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására ad lehetőséget, 
végszámla benyújtása a megadott mennyiségű és minőségű tűzifa Ajánlatkérő részére 
történő teljeskörű rendelkezésre bocsátását követően lehetséges. 
 
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. 
 
Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően ajánlattevő által benyújtott 
(rész)számla alapján átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései szerint – a kiállított (rész)számla 
kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetés vonatkozásában az adózás 
rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárni.  

 
 
8.  Többváltozatú ajánlat, rész ajánlattétel lehetősége 
 

Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja. Ajánlattevő csak és kizárólag 
jelen felhívásban és dokumentációban meghatározott minőségi és mennyiségi 
meghatározások szerinti/tartalmú ajánlatot terjeszthet elő. 
 
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé 
részajánlatok tételét, amelynek indokolása az alábbi: Jelen közbeszerzési eljárás tárgya 
egynemű, egy típusú tűzifa beszerzésére irányul. A közbeszerzés tárgyára és a 
beszerzendő áru mennyiségére tekintettel nem indokolt a részekre bontás. 

 
9. Az ajánlatok értékelési szempontja: 

 
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § 
(2) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb ár szempontja 
alapján értékeli. 

 
10. Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményt sem a pénzügyi, sem a 

műszaki –szakmai alkalmasság tekintetében. 
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11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

 
11.1. Az előírt kizáró okok: 

 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés g)- k) és m) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. 

 
11.2. Az előírt kizáró okok igazolási módja: 
 

Ajánlattevőknek a Rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia 
kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) 
pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - 
dokumentumot. 
 
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 
Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. 
§ (1) bekezdésés g)- k) és m) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról. 

 
12. Az ajánlattételi határidő: 

 
2015. december 14. napja 14.00 óra 
 

13. Az ajánlat benyújtásának címe  
 

Helyszín :  Matrix Audit Kft. 
     4032 Debrecen, Poroszlay út 27. 

 
14. Az ajánlattétel nyelve: magyar (a magyar nyelven kívül más nyelven ajánlat 

benyújtása kizárt) 
 

15. Az ajánlat felbontásának helye, ideje  
 

Dátum: 2015. december 14.     Időpont: 14:00 óra 
 
Helyszín :  Matrix Audit Kft. 
  4032 Debrecen, Poroszlay út 27. 
 

16.  Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek: 
 

A Kbt. 68. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatok felbontásánál csak az 
Ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a 
közbeszerzéshez támogatásban részesülő Ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban 
meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. 
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17. Az ajánlati kötöttség időtartama: 
 
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számított 30 nap. 
 
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 131. 
§ (5) bekezdésére, miszerint a nyertes ajánlattevő és – adott esetben – a második 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról 
szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától 
számított harminc – építési beruházás esetén hatvan – nappal meghosszabbodik. 

 
18. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 

Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő késedelmi kötbér fizetési kötelezettséget ír elő a 
teljesítési határidő olyan okból történő késedelme esetére, amelyért a nyertes 
ajánlattevő felelős. A kötbér napi mértéke a bruttó vételár 0,5 %-a/késedelmes naptári 
nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke a bruttó vételár 10%-a. (Amennyiben a 
fizetendő kötbér összege eléri vagy meghaladja a bruttó vételár 10%-át, az Ajánlatkérő 
a nyertes Ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül elállhat a 
szerződéstől.) 

 
19. A hiányok pótlására, valamint felvilágosítások benyújtására vonatkozó információk: 

 
Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 
71. § -a szerint biztosítja. 
 

20. Egyéb információk: 
 

20.1. Az eljárás eredményéről szóló értesítés: 
 
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről (az írásbeli összegzés 
megküldésével) a Kbt. 79. § (1) - (2) bekezdése szerint írásban értesíti. 
 
 

20.2. Szerződéskötés: 
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek 
megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § 
(5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja megkötni azzal, hogy a 
szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés – ha az összegezés 
javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat 
érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a 
módosított összegezés - megküldése napját követő öt napos időtartam 
lejártáig.  

 
20.3. Formai előírások: 

 
Az ajánlatot írásban, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, a jelen 
felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 
ajánlattételi határidő lejártáig. 
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Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt ajánlatot teljes 
terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy 
elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) a papír alapú példányt 
tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve.  
 
Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, 
hogy a fentiek szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma 
teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű 
ajánlat tartalmával.  
 
Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti.  
 
Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a 
csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát 
le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, 
úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán 
legyen. 
 
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. 
Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat 
számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha 
vannak) nem kell, de lehet számozni. Ajánlatkérő a számozást kis 
mértékben kiegészítheti, ha az ajánlatban történő hivatkozáshoz az 
szükséges. 
 
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 
A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti - papír 
alapú - példány az irányadó. A csomagoláson  
 
AJÁNLAT 
 
„Szociális célú tűzifa beszerzése Tiszacsegén”   
  
Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" 
 
megjelölést kell feltüntetni. A csomagoláson továbbá az ajánlatot benyújtó 
Ajánlattevő nevét és címét is fel kell tüntetni.  
 
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell 
írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  
 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - 
módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek 
vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
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20.4. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell 
tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. 

 
20.5. Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság 

igazolásában 
részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz 
csatolni: 

 
1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 

9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű 
ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot 
(amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, 
teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett 
okiratba foglalt aláírás-minta); 

 
2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a 

cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására 
vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazó) írásos meghatalmazást. 

 
20.6. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a Rendelet 17. §-a szerinti 

nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében. 
 

20.7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyilatkozatát a 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a 
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlat eredeti példányának a 
66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell 
tartalmaznia. 
 

20.8. Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) 
bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles 
benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m.) pontjában foglalt kizáró 
okok hiányáról. 
 

20.9. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti 
nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e vagy nem tartozik a törvény hatálya alá. 
 

20.10. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 115. § (4) bekezdésére, 
amely értelmében a hirdetmény nélküli eljárásban kizárólag az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek 
ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre 
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felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös 
ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

 
20.11. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése 

alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Nem elektronikus úton 
történő ajánlattétel esetén az ajánlat 66. § (1) bekezdése szerint benyújtott 
egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti 
aláírt példányát kell tartalmaznia. Amennyiben a felhívás alapján valamely 
követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy 
nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles 
másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban. 
 

20.12. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. 
nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű 
fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján 
Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő 
általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az 
ajánlattevő felel. 

 
20.13. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült 

összes költség az ajánlattevőt terheli. 
 

20.14. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös 
egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (közös ajánlattevői 
megállapodást), melyben a Kbt. 25. § (2) bekezdése szerint kötelesek 
maguk közül egy, a nevükben eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös 
ajánlattevők szerződésére vonatkozó részletszabályokat az ajánlattételi 
dokumentáció tartalmazza. 

 
20.15. Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok illetve az azzal kapcsolatos 

postai küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből eredő kockázat 
az ajánlattevőt terheli. 

 
20.16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb 

nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. 
kötelezően előír. 
 

20.17. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a 
szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) 
létrehozását. 

 
20.18. Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban 

valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint 
értendő. 

 
20.19. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §. 

szakaszban, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók, 
figyelemmel a Kbt. 114. § (6) bekezdésére. 
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  20.20.     Rövidítés: Rendelet alatt Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
érti. 

 
20.21. A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott 

kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az 
irányadó. 

 
21. A felhívás megküldésének napja: 2015. december 7.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
   Szilágyi Sándor sk.      Dr. Kertész Marianna sk. 
       polgármester                       jegyző 
 
 
 
A kivonat másolat hiteléül:  
 
Tiszacsege, 2015. december 7. 
 
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
      jegyzőkönyvvezető 
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