ZALAERDő zrt.

AJANLATTETELI FELHIVAS

Tölgyrönk
értékesítésére
Tételszám: 0412017.

Nagyka

n

izsa, 2017 .02.2l

L ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
II.1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma
Za|aerdő Erdészeti Zártkőnien Működő

Részvénytársaság
Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
Telefon: 06-93/500-200
Fax: 06-93/500-251
II.2. Az értékesítésrekerülő fafaj típusa, és mennyisége

Fafaj:

Tölgy (Kocsányos és kocsánYalan)
Termék: Tölgy flirészipari rönk
A bemutatott tételek a volt magyar szabvány szerint felkészítve,a hosszúsági
túlméret3-5 cm, köbözés csúcsátméró alapján, a magyar köböző könyv szerint.
A tétel feladás előtt nem kerül újraköbözésre,
Az eladásra ajánlott tölryrönk

mennyisége:

Mennyiség (m")

tétel

Erdészet
Erdőrészlet
Letenve Erdészet

2. téte|

Letenye Erdészet

76,29 m3

3. tétel

Lenti Erdészet
MIHOM- rakodó

Tétel
szám
1

.

Tornyi-VETYEM rakodó l
Tornyi-VÉTYEM rakodó

Paritás: EXW

l81,07 m3

2.
69,97 m3

az eladó bemutatási helye, erdei rakodón, felrakodás nélkül.

Azon ajánlatokat, amelyek nem az eladó bemutatasi helyen megadott árpariüíssal
nem áll módjában az Ajánlatkérónek
kerülnek benyújtásra, a kiértékelésnél
figyelembe venni.

Helyszíni megtekintós ideje: legkésőbb 2011. 03.09 nap 16.00 óráig
munkanapokon naponta 8.00 és 16.00 óra között, az adott kapcsolattartóval kötelezően előre
eevezteteÉ idöpontban.
Helyszíni megtekintés helye, helyszíni kapcsolattartó:
TéteI
szám

Erdészet

Hely

Kapc§oIattartó

1.

Letenye Erdészet

Tomyi-VETYEM

Bekő Balazs ker.
vez. erdész
Bekő Balázs ker,
vez- erdész
Kósa József ker.
vez erdész

rakodó

tétel

)

Letenve Erdészet

rakodó

tétel
3,

tétel

Tomyi-VETYEM

Lenti Erdészet

MIHOM rakodó

Elérhetősége
+36/30 4,74 2038
+36130 474 2038
+36130 968 2560

II.

ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK

Az

ajánlattételi eljarás nyilvanos. Az ajanlattételi eljárásban azon belftjldi vagy külftildi
székhelyújogi személyek, gazdálkodó szervezetek vehetnek részt, melyek megfelelnek az
ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeknek.
Az e|jérás nyelve magyar,
Az ajtnlatbarl több nyelven szereplő iratok esetén minden esetben a magyar nyelvú irat az
iranyadó.
II.1. Kizáró okok

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevó, illetve az eljitrásból kizárásra kerül, aki:
- végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszímolási eljarás

-

folyamatban van,
tevékenységétó maga, vagy más ana jogosult szerv felfiiggesztette,

gazdasági, illetóleg szakmai tevékenysége során elkövetett búncselekménnyel
kapcsolatban hozott jogerős bírósági ítélethatálya alat1 áll, vagy az ítéletfollán
bekövetkezett büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, illetőleg a
jogi személlyel szemben alkalmazható biintetőjogi intézkedésekől szóló 2001. évi
CIV. tórvény alapjan hozottjogerós bírósági ítélethaüílya alatt áll.

Igazolás

módja:

Az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell anól, hogy nem tartozik
a fenti pontokban meghatarozott kizuó okok haíálya alá,
(Nyilatkozatminta csatolva 4. sz. mellékletként)

II.2. Pénzügyi alkalmasság

Ajánlattevó ajanlattételre, és a szerződés teljesítéséíealkalmatlanak minősül, ha az

ajanlattételi hataridő lejártakor Ajárrlatkérővel perben, nemperes eljárásban, egyéb jogvittíban
áll, vagy az Ajánlatkérővel szemben ki nem fizetett, 30 napnál régebben lejárt tartozása van.
Igazolás

módja: Az

Ajtinlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az
ajánlattételi határidő lejártakor Ajánlatkérővel perben, nemperes
eljarásban, egyéb jogvitában nem áll, vagy az Ajánlatkérővel szemben ki

z

nem fizetett, 30 napnál régebben lejárt tartozása nincs,
(Nyilatkozatminta csatolva 4. sz. mellékletként)

IIL AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSA
III.1. Az ajánlati ár megképzése
Ajránlattevő köteles az ajfu:/rati éEáííételenként1 m3-re vetítve, nettó összegben, Ft-ban (Ft/m])
megadni. A fizetés teljesítése is Ft-ban (HUF) történik.
1 tétel tölgpönkle
csak 1 ajánlati ár adható, altemativ ajánlat nem tehető.
III.2, Az árajánlat benyújtásának határideje

2017.03.09 nap 11.00 óra

III. 3. Árajántat benyújtásának címe
Zalaerdő Erdészeti Zártkőrúen Működó Részvényüírsaság
Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
II1.4,

Az árajánlat formai követelményei

Az árajánlatot postai úton vagy személyesen, zárt borítékban a fent megielölt határidőig egy
eredeti példányban kell benyújtani az 5. sz. mellékletként csatolt felolvasólapon. Az ajánlat
mellékleteként szükséges benyújtani továbbá a 4. sz. mellékletkéntcsatolt, kitöltött
aj

ánlattételi nyilatkozatot.

A borítékon szerepelnie kell

a

következó szövegnek:

,,Árajánlatkérés tölryrönk értékesitésére(tételszám 0412017.)'
,,Tilos felbontani az árajánlat-tételi határidőig!"

III.5. Ajánlatok felbontása
Ajrinlatkéró tájékozlatja Ajánlattevőket, hogy az ajánlatok felbontása nyilvános, és a bontáson
az ajénlattevők személyesen vagy meghatalmazott útján részt vehetnek. Az ajánlatok
fe|bontására az árajanlattételi határidó lejártakor azonnal sor kerül.
A bontás helyszíne: ZALAERDÓ Zft. 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6, szárn alatti iroda (I.
emeleti Tanácskozó terem).
Ajánlatkéró közli Ajánlattevókkel, hogy az ajénlaítételihatáridó után benyújtott ajánlatokat
érvénytelennek tekinti, és azokat nem bírálja el jelen eljárásban.

Az ajánlatok felbontásának ideje: 2017.03.09 nap 11.00 óra
III.6. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja
2017.03.09. nap 12.00 óra

Az ajánlatok kiértékelésétaz Ajanlatkérő által létrehozott bizottság végzi. Az Ajánlatkéró az
eljárás eredményéről az Ajénlattevőket az Ajanlattevók által a felolvasólapon megadott e-mail
címre küldött értesítésseltájékozíatja.
|I1,7, Sz*ződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja

2017,03.16. nap 12.00 óra

III.8. Elbírálás módja és szempontja

Az

Ajánlattételi felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények alapján

a

legmagasabb összegú ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatot benyújtó Ajanlattevóvel kerül
sor szerződéskötésre.
Amennyiben ugyaníuTa a tételre több Ajánlattevő is ugyanazon étrat adja, Ajanlatkérőnek
jogában áll eldönteni, hogy melyik Ajanlattevó részéreértékesítiaz adott tételt.

IV. AZ

VIZSGÁLATA
AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK

Ajanlatkérő megvizsgálja, hogy az Ajánlattevő ajánlata érvényes-e. Érvénytelenaz ajánlaí,
ha:

a)
b)
c)
d)

azí az Ajánlattételi felhívásban meghatározott határidó lejárta után nyújtották be;
Ajánlattevőt az eljarásból kizátrták;
Ajánlattevó nem felel meg az ajánlatíétel vagy a szerződós teljesítéséhezsziikséges
alkalmassági követelményeknek;
egyéb módon nem felel meg az ajánlattéíeli felhívásban, valamint a jogszabályokban
meghatarozott feltételeknek.

V. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

Az

Az AjáLrrlattevő ajánlatát e
Ajánlattevő a felhívásban

ajénlaíi kötöttség az ajánlaítéíelihatáridő lejártával kezdődik,

határidő lejartáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az
meghatározott eredményhirdetési időpontot követő !_!_Qll_rgp{marad kötve alinlatéútoz.

vI. A TöLGYRöNK

VL

1.

ÁrvÉrBLE, FIZETÉSI FELTÉ,TELEK

A megvásárolt tétel átvétele, elszállítása:

szerzódés megkötését követően Ajánlatkérő számlát ál]'it ki a megvásarolt tétel(ek)ről
Ajanlattevő felé. A megvasárolt tétel átadás-átvétele a miir megtekintett állapotban az
Ajánlatkéró (eladó) telephelyén történik. Reklamációnak helye nincs. A vételár teljes
kiegyenlitéséiga tölgyrönk nem szállítható el, az Ajánlatkérő tulajdonában marad.
A nyertes Ajánlattevó köteles a számla kibocsátását követő 10 rnunkanapon belül a
tölgyrönköt
eladó telephelyéről elszállítani.

A

VI. 2. Fizetési feltételek
Fizetés a kiállított számla ellenében, a sziimla keltétől számított 8 banki napon belül, banki
átutalassal.

VII. EGYÉB KIKÖTÉSEK

VIL1. Kapcsolattartás
Ajanlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajanlattételi felhívásban foglaltakkal
kapcsolatban kiegészítő (értelmezó) tájékoztatást kérhet az Ajanlatkérőtől az ajánlattételi
határidő lejártáig.

z

Ajanlattétellel kapcsolatban kapcsolattartásra jogosult Ajanlatkérő részéról:

Góber zoltán kereskedelmi oszt. vez.
tel: +36/30 4742t25
VII.2. Elállási kikötések

az ajánlattételi felhívást az ajénlallétel'ihatáridő lejárta elótt bármikor
visszavonhatja, amelyról Ajanlattevőt írásban értesiti,
eljárást
Ajánlatkéró kiköti, hogy jogosult az Ajanlattételi felhívást és az egész értékesítési
kártéfitési, megtérítési,szerződéskötési vagy bármilyen más kötelezettség teljes kiztírásával
eljárás bármely
indokolás nélkül érvénytelennek, eredménytelerrrrek minósíteni
szakaszábarr.
Ajanlatkérő a jelen eljarás nyertesével kötött adasvételi szerződéstól eláll, ha szrá,rnlán
rögzített fizetési hataridőig az Ajánlattevő (vevó) a vételárat nem fizeti ki.
Ajanlatkérő

az

nsnrBr
vIII. Az ELJÁnÁs nnBovtÉxyrrr,nblsÉ,cÉ,NBx
Az eljárás eredménltelen, ha
a) nem nyújtottak be ajánlatot,
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be,
c) egyik Ajanlattevó ákal benyújtott ajánlat sem éri el az Ajánlatkérő hivatalos és
aktuális flirészrönk arjegyzékéból kalkulált piaci át|agárat
d) valamelyik Ajránlattevónek az e|járás tisáaságát vagy a többi Ajanlattevó érdekeit
elluás eredménytelenné
súlyosan sértő cselekménye miatt Ajanlatkérő

az

nyilvanításáról dönt.

IX. Mellékletek
1. számú melléklet
Letenye Erdészet területén lévő tölgyrönk tételes felsorolása
Tornyi-Vétyem rakodó 1.
Elértlető 20i7 .02.21. napjától a ZALAERDÓ Zrt. honlapján
(www.zalaerdo,hu)

2. számú melléklet
Letenye Erdészet területén lévő tölryrönk tételes felsorolása
TornyiVétyem rakodó 2.
plerhltő 20i7.02.21. napjától a ZALAERDÓ Zrt.hon|apjin
(www.zalaerdo.hu)

melléklet
Lenti Erdészet területén |évő tölryrönk tételes felsorolása
Mihorn rakodó
Elérhető 2017 .02.21. napjától a ZALAERDÓ Zrt.bonlapjan

3. számú

(www.zalaerdo.hu)
4. számú mel|éklet

Ajánlattételi nyilatkozat
Jelen aj anlattételi felhíváshoz csatolva
melléklet
Felolvasó|ap
Jelen ajáfi attételi felhíváshoz csatolva
5. számú

Nagykanizsa, 2017.02.2l
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4. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
Tisztelt ZALAERDÓ Zrt!
Alulírott
Cégnév:
Székhely:
Elérhetőségek:

E-mail értesítésicím:
Adószám:
Bankszámlaszám:

képvisel:

... ....:... ... . . . .. . .
melyet
vonatkozó ajánlattételi
miután megvizsgáltuk a ZALAERDO Zrt. tölgyrönk értékesítésére
felhívását, az abban foglaltakat tudomásul vettiik, nyilatkozunk, hogy az általnnk képviselt
gaz dálkodó szervezet nem taít ozik az a|ábbi kizáró okok hatálya alá:
végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszátnolási eljárás
folyamatban van,
tevékenységétó maga, vagy más arra jogosult szerv felffiggesztette,
gazdasági, illetőleg szakmai tevékenysége soíán elkövetett bűncselekménnyel
kapcsolatban hozott jogerős bírósági ítólet hatálya alatt ál|, vagy az ítéletfol1,tan
bekövetkezett biintetett előélethez fuződő hátrinyok a]ól nem mentesült, illetóleg a
jogi személlyel szemben alkalmaáató büntetójogi intézkedésekről szóló 200l. évi
CIV. törvény alapjan hozott jogerős bírósági ítélethatálya alatt áll.

-

Ajánlattevő nyilatkozik továbbá, hogy a vételi ajanlat beérkezésihatáridejének napjan
Ajanlatkérővel perben, nemperes eljarásban, egyéb jogvit.íban nem áll, vagy az
Ajánlatkérővel szemben ki nem fizetett, 30 napnál régebben lejárt tartozása nincs.

z
Kelt:

...

.,........

.,

......

2017 . év ...

.........,.. hó ...... . ,... nap

cégszerű aláirás

5. sz. melléklet

FELOLVASÓLAP
Tisztelt ZALAERDÓ Zrt,!

Alulírott
Cégnév:
Székhely:
Elérhetóségek:

E-mail értesítésicím:
Adószám:
Bankszámlaszám: ..................
melyet képvisel:
miután megvizsgííltuk a ZALAERDŐ Zí. tölgyrönk értékesitésérevonatkozó ajánlattételi
felhívását, az abban foglaltakat tudomásul vettük, és amak megfelelően ajánlatot tesziink az
alábbiak szerint:
Tételes árajánlat:
1. tétel

Erdészet
Letenye Erdészet

2, íétel

Letenve Erdészet

3. tétel

Lenti Erdészet
MIHOM- rakodó

Tételszám

Tomvi-VETYEM rakodó
Tomyi-VETYEM rakodó

Aiánlati ár ínettó Ft/mJ
1.

2.

Jelen nyilatkozatunkkal kötelezettséget vállalunk arra, hogy az e\étrás nyerteseként az
Ajrinlatkérővel szerzódést kötiink, és szerződéses kötelezettségeinket teljesítjiik.

z

Kelt: .,..,........ ........ 2017. év ............... hó ........... nap

cégszerúaláírás

