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Ajánlatkérés
Előzmények:
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban DDNPI) partnerként részt
vesz a HUHR/1901/2.2.1/0122 azonosító számú, „Development and Protection of the
Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube” (rövidített név: Riverside)
című projektben.
A projekt része: kültéri bútorok beszerzése a kijelölt víziturisztikai pihenőhelyekre;
csér költősziget beszerzése.
a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszámai:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI)
7625 Pécs, Tettye tér 9.
Tel: (72) 517-200
Fax: (72) 517-229
e-mail: dunadrava@ddnp.hu
b) Az ajánlatkérés tárgya:
Riverside projekt keretében kültéri bútorok és költősziget beszerzése.

c) Feladatleírás:
1.










Pad-asztal garnitúra
Mennyisége összesen: 5 db garnitúra
Egy garnitúra összetétele: 2 db pad és 1 db asztal
Pad méretei: hossz 195 cm, szélessége 30 cm, lábai gömbakácból földbe ásva
(talajban 60 cm, talaj felett 40 cm), lapjának vastagsága 7 cm (hevederrel
összekötött pallóból készüljön, anyaga keményfa: tölgy / akác)
Asztal méretei: hossz 210 cm, szélessége 60 cm, lábai gömbakácból fölbe ásva
(talajtól 60 cm, talaj felett 60 cm), lapjának vastagsága 7 cm (hevederrel
összekötött pallóból készüljön, anyaga keményfa: tölgy / akác)
Felületkezelés: kétszeri vékonylazúr festés (milesi xgt 6169 világos tölgy)
A beszerzési ár tartalmazza a termék költségét, helyszínre szállítást, az
egyeztetett helyszínen történő elhelyezést, leásást
A teljesítés helye(i) és darabszáma(i):
o Vízvár víziturisztikai pihenőhely (Vízvár 0169/4. hrsz): 2 garnitúra
o Vejti víziturisztikai pihenőhely (Vejti 054 hrsz.): 2 garnitúra
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o Szentborbás víziturisztikai pihenőhely (Szentborbás 042/1. hrsz): 1
garnitúra
 Vállalt jótállás (nyilatkozat alapján): Ptk szerint
 A teljesítés határideje: 2021. május 31.
2. Táblabetét
 Mennyisége: 1 db
 Mérete: 2 x 1 m, fekvő, anyaga: keményfából (tölgy), belsejében 12 mm-es OSB
lap. A lábak hossza: 1,6 m hosszú a tábla aljától (80 cm föld felett, 80 cm-ig
földbe ásva kerül kihelyezésre)
 A tábla tetején keményfa deszka, sátortető kialakítással
 Felületkezelés: kétszeri vékonylazúr (milesi xgt 6169 világos tölgy)
 A teljesítés helye: a tábla átvétele a gyártó telephelyén történik
 Vállalt jótállás (nyilatkozat alapján): Ptk szerint
 A teljesítés határideje: 2021. május 31.
3. Esőbeálló „menedék”
 Mennyisége: 1 db
 Tetőszerkezet kinyúlásai alapján 6x3 m felületű, beton gyámra helyezett fém
oszloptartókra kerüljön megépítésre. Magassága: eresz magasság 2,00 m, gerinc
magassága 3,00m.
 Szerkezete: a hozzá szükséges fenyőanyagból gyalulva, csiszolva; kétszeri
vékony lazúr felületkezeléssel (milesi xgt 6169 világos tölgy)
 A tetőre piros színű Tondach körszeletvágású csaphornyos kerámiacserép
kerüljön kúpfedéssel
 A teljesítés helye:
o Vízvár víziturisztikai pihenőhely (Vízvár 0169/4. hrsz) területén belül
előre egyeztetett helyszínen
 Vállalt jótállás (nyilatkozat alapján): Ptk. szerint
 A teljesítés határideje: 2021. május 31.
4. Csér költősziget
 Mennyisége: 1 db
 Mérete 5m x 5m, teherhordó szerkezet fém szögvasból 50 x 50 x 4 mm, aljára
rögzített 500 mm átmérőjű műanyagcső, mely rögzítése hevederekkel történjen,
két vége vízhatlan dugóval zárva
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 A fémszerkezetre felépítmény: keményfa pallózat (min. 4 cm), lapolással
kialakítva, amely felszínére 5 cm vastagságban kavicságy kerüljön
 Oldala keményfa palló 20 cm szélességben
 Lehorgonyzáshoz szükséges szerkezet (lánc, vagy drótkötél, súly vagy
horgony) biztosítása vállalkozó feladata
 A fémszerkezetek rozsdagátló alapozóval és festékkel középbarna színre festve,
a fa szerkezetek kétszeri vékonylazúr festéssel (milesi xgt 6169 világos tölgy)
készüljenek
 A beszerzési ár tartalmazza az eszköz költségét, helyszínre szállítását,
összeszerelését, vízre bocsátása, lehorgonyzását
 A teljesítés helye: Bélavár, kavicsbánya-tó (Bélavár 011/1. hrsz) területén belül
előre egyeztetett helyszínen
 Vállalt jótállás (nyilatkozat alapján): Ptk szerint
 A teljesítés határideje: 2021. május 31.
Egyéb elvárások:
- Munkavégzés kizárólag a DDNPI természetvédelmi őre jelenlétében
kezdődhet, a vele előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen.
-

A teljesítést a DDNPI természetvédelmi őre a munkavégzés alatti jelenlétével,
a munkálatok befejezését követően fotódokumentáció elkészítésével ellenőrzi.
A teljesítésről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül

Engedélyek:
- a tervezett munkák nem természetvédelmi engedélykötelesek.
Részajánlat tétel:
-

Az egyes eszközbeszerzésekre vonatkozóan részajánlat tételére lehetőség van.

-

Ajánlatkérő az egyes eszközbeszerzésekre érkezett ajánlatokat külön-külön
értékeli.

d) Alkalmassági feltételek:
Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben tevékenységi köre az
alábbi tevékenység-csoportok valamelyikébe tartozik:
 3109 - Egyéb bútor gyártása (TEÁOR)
 1623 – Épületasztalos-ipari termék gyártása (TEÁOR)
Igazolás módja: Az igazolást az ajánlathoz nem szükséges csatolni, viszont
Ajánlattevő alkalmasságának feltétele, hogy az ajánlattétel időpontjában
Ajánlattevő TEÁOR kódja/Szakmakódja lekérdezhető legyen az egyéni
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vállalkozói igazolvánnyal rendelkező adózók és társas vállalkozások állami
adóhatóság nyilvántartásából, vagy az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs
és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának honlapjáról.
e) A teljesítés határideje: 2021. 05.31.
- Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
- A teljesítést a DDNPI természetvédelmi őre területbejárással és
fotódokumentációval igazolja, mely alapján történik a teljesítésigazolás
kiállítása.
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot a nyertes Ajánlattevővel történő szerződés
módosítására a teljesítési határidő meghosszabbítására vonatkozóan,
amennyiben a pályázat végrehajtásának körülményei ezt lehetővé teszik.
- Ajánlattevő teljesítésre vonatkozó felróható késedelme esetén Ajánlatkérő
jogosult a teljes nettó vállalkozói díjat napi 0,5%-kal csökkenteni.
- Felmondás, meghiúsulás: 30 napos késedelem elérése esetén Ajánlatkérő
jogosult a szerződést felmondani vagy elállással megszüntetni és meghiúsulási
kötbért követelni. A meghiúsulási kötbér mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj
20%-a.
f) A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő
előleget nem fizet.
A teljesítésigazolást követően jogosult a nyertes Ajánlattevő a számlát benyújtani.
A benyújtott számla a kézhezvételt követő 30 napon belül kerül kiegyenlítésre
átutalással a HUHR/1901/2.2.1/0122 azonosító számú, „Development and Protection
of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube” (rövidített név:
Riverside) terhére és szabályai szerint.
A vállalkozói díj magában foglalja a jelen szerződéssel összefüggő, a teljesítéséhez
szükséges valamennyi díjat és költséget is.
g) Az ajánlat benyújtásának címe, határideje:
Cím: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (7625 Pécs, Tettye tér 9.) vagy
dunadrava@ddnp.hu. Beérkezési határidő: 2021. április 23. 24.00 óra. Az elkésetten
beérkezett ajánlat érvénytelen.
h) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az egyes tárgyi eszközönként megadott
legalacsonyabb bruttó ajánlati ár.
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i) A szerződéskötés várható időpontja: 2021. április.
j) Egyéb információk:
 Az ajánlatnak tartalmazni kell az alábbit:
1. Ajánlati lap


A hiánytalanul kitöltött ajánlatot az ajánlati lapon cégszerűen aláírva, egy
példányban, zárt borítékban vagy elektronikusan csatolt mellékletként kell
benyújtani. Amennyiben postán küldi, a borítékra kérjük ráírni: ”Riverside bútorok, költősziget”.



Ajánlattevő az ajánlati lap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a jelen ajánlati
eljárásban a személyes adatait az ajánlati lap és a hozzá kapcsolódó iratok,
szerződések tartalmazzák. Hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a
DDNPI a szerződései nyilvántartása, tárolása, a szerződési feltételek és
pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje valamint a
hatályos jogszabályok alapján történő adatszolgáltatás során felhasználja. A
DDNPI adatvédelmi irányelvei a http://www.ddnp.hu honlapon
megismerhetők.



Ajánlatkérő hiánypótlásra 1 alkalommal biztosít lehetőséget.



Alvállalkozó bevonásának tényét az ajánlatban szükséges jelezni. Amennyiben
az alvállalkozó bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az
csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges. Ajánlatkérő
fenntartja a jogot Ajánlatadó alvállalkozói szerződéseinek tartalmára, összegére
és kifizetéseire vonatkozó alátámasztó dokumentumok bekérésére, melyek
rendelkezésére bocsátása a teljesítésigazolás feltétele.
 A szerződés kizárólag abban az esetben kerülhet módosításra, ha a
szerződéskötést követően merül fel olyan, az ajánlatkéréskor, illetve a
szerződéskötéskor előre nem látható körülmény, amely a módosítást indokolttá
teszi.
 Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap.
 Az ajánlattétellel kapcsolatos esetleges kérdéseivel Zombai Zita ügyintézőhöz
szíveskedjen fordulni (tel.: 06 30 131 5531).
Mellékletek:
- ajánlati lap
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AJÁNLATI LAP

1. Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve: ………………………………………
Ajánlattevő címe: ………………………………………
Ajánlattevő telefonszáma: …………………………….
Ajánlattevő e-mail címe: ……………………………….
Ajánlattevő kapcsolattartója: …………………………
Ajánlattevő adószáma: ………………………………….
Ajánlattevő cégjegyzéksz./egyéni váll. nyilv.szám: …………………………….
2012. évi CXLVII. törvény alapján kisadózó vállalkozásnak minősülök: igen/ nem
2. Az ajánlat tárgya:
Riverside projekt keretében kültéri víziturisztikai bútorok beszerzése; csér költősziget
beszerzése.
3. Vételár:

Termék megnevezése

Mérték
egység

Menny
iség

1. Pad-asztal garnitúra

db

5

Nettó
egység
ár (Ft)

ÁFA
(Ft)

Bruttó
ára (Ft)

Bruttó ár
összesen
(Ft)

Nyilatkozom, hogy az 1. feladat teljesítését alvállalkozó bevonásával látom el:
 Igen
 Nem

2. Táblabetét

db

1

Nyilatkozom, hogy a 2. feladat teljesítését alvállalkozó bevonásával látom el:
 Igen
 Nem

3. Esőbeálló
„menedék”

db

1

Nyilatkozom, hogy a 3. feladat teljesítését alvállalkozó bevonásával látom el:
 Igen
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Termék megnevezése

Mérték
egység

Menny
iség

db

1

Nettó
egység
ár (Ft)

ÁFA
(Ft)

Bruttó
ára (Ft)

Bruttó ár
összesen
(Ft)

 Nem

4. Költősziget

Nyilatkozom, hogy a 4. feladat teljesítését alvállalkozó bevonásával látom el:
 Igen
 Nem

4.

Ajánlat érvényességi ideje:……………….……………

Alulírott Ajánlattevő kijelentem, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2021.
április 14. napon kelt ajánlati felhívásában szereplő feltételeket megismertem és
ajánlatom nyertessége esetén vállalom az azoknak megfelelő szerződés megkötését,
továbbá nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §
(1) bekezdés c) pontjára figyelemmel az általam képviselt szervezet a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja szerint átlátható
szervezetnek minősül.
Alulírott Ajánlattevő hozzájárulásomat adom, hogy a jelen ajánlati eljárásban a
személyes adataimat az ajánlati lap és a hozzá kapcsolódó iratok, szerződések
tartalmazzák. Hozzájárulok továbbá, hogy személyes adataimat a DDNPI szerződései
nyilvántartása, tárolása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése,
ellenőrzése érdekében kezelje, valamint a hatályos jogszabályok alapján történő
adatszolgáltatás során felhasználja.
Kelt: ………………………………..
……...……………………………(aláírás)
……...……………………………(név)
……………………..(beosztás)
(Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője)
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