1. FELHÍVÁS ADATAI
1.1 Ajánlatkérés célja
A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos
ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan az 1-es és 2-es részajánlati
körökben felsorolt papír irodaszerek és egyéb irodai áruk, valamint
fénymásolópapír beszerzésére eseti megrendelések alapján.
A pályázatokat két részajánlat tekintetében lehet benyújtani.

* részajánlati kör: 1-es mellékletben
* részajánlati kör: 2-es mellékletben
A rögzített szerződéses keretösszegen felül a Vevő nem vállal kötelezettséget
arra, hogy az éves keretösszeget egyedi megrendeléseivel 100 % mértékben
kimerítse. A Vevő a keretösszeg eltérés százalékos arányát ± 20 %-ban
határozza meg.

Az 1-es és 2-es mellékletben felsorolt tételek az ajánlatkérőnél
leggyakrabban használt és így tervezhető termékek, de az Ajánlatkérő fenntartja
a jogot, hogy eseti igények alapján a mellékelt terméklistában nem szereplő, de
az Ajánlattevő által forgalmazottpapír irodaszerek és egyéb irodai áruk között
megtalálható termékeket is rendeljen jelen keretszerződés terhére, a
keretösszegen belül, eseti ajánlatkérést követően.
Az Ajánlatkérő elvárásait az 1., 2. számú mellékletben meghatározott műszaki
leírás tartalmazza.
Az ajánlatok megadásánál fokozott figyelemmel kell eljárni a tételek
megajánlásánál figyelve a mennyiségi egységre, mert a későbbiekben a nyertes
Ajánlattevőnek ezeken az egységárakon kell a megrendelést teljesítenie.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nettó egységárat minden tétel
esetében ki kell tölteni. Ha valamelyik tételnél az ajánlati ár hiányzik, az
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Az éves nettó keretösszeg:
I. részajánlati kör: 2 700 000,- millió Forint.
II. részajánlati kör: 1 300 000,- millió Forint.
Az ajánlatot az elektronikus felületen elérhető Felolvasólap kitöltésével
kérjük megadni.
Az ajánlatot továbbá a mellékelt táblázatok kitöltésével kérjük megadni,

feltüntetve az egyes termékek egységárait, valamint az igényelt mennyiségek
alapján kalkulált összértéket, valamint a teljes összesített ellenértéket is.
Árlejtés esetén az Ajánlattevők alapajánlatát ezen összérték képezi.
Az árlejtés során adott kedvezőbb ajánlatok esetén a nyertes Ajánlattevőnek 1
órán belül be kell nyújtania a tételes ártáblázatát, amelyben az árlejtés során
tett utolsó ajánlati összárának megfelelően korrigálja az ajánlati egységárait.

1.2 Az ajánlattételre vonatkozó egyéb adatok, feltételek, információk:
Az éves nettó keretösszeg:
I. részajánlati kör: 2 700 000,- millió Forint.
II. részajánlati kör: 1 300 000,- millió Forint.
Az ajánlatot az elektronikus felületen elérhető Felolvasólap kitöltésével
kérjük megadni.
Az ajánlatot továbbá a mellékelt táblázatok kitöltésével kérjük megadni,
feltüntetve az egyes termékek egységárait, valamint az igényelt mennyiségek
alapján kalkulált összértéket, valamint a teljes összesített ellenértéket is.
Árlejtés esetén az Ajánlattevők alapajánlatát ezen összérték képezi.
Az árlejtés során adott kedvezőbb ajánlatok esetén a nyertes Ajánlattevőnek 1
órán belül be kell nyújtania a tételes ártáblázatát, amelyben az árlejtés során
tett utolsó ajánlati összárának megfelelően korrigálja az ajánlati egységárait.

II. Az ajánlattételre vonatkozó egyéb adatok, feltételek, információk:
Az Ajánlatkérő web katalógus meglétét írja elő.

* A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményének kihirdetését
követő 15 napon belül.
* Az Ajánlatkérő az ajánlattevők részére hiánypótlásra lehetőséget biztosít.
* Az Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét biztosítja.
* Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki
specifikáció bizonyos tételek megnevezésében meghatározott gyártmányú és
típusra meghatározott hivatkozást tartalmaz a termék egyértelmű meghatározása
céljából.
* Az 1. részajánlati körben a megadott típussal egyenértékű ajánlat is tehető,
ebben az esetben az ajánlathoz csatolni szükséges a megajánlott típus
termékleírását. Az Ajánlatkérő elvárásait az 1-es sz. mellékletben
meghatározott műszaki leírás tartalmazza. A megadott paramétereknek megfelelő,
illetve azzal egyenértékű paraméterekkel rendelkező termékeket tartalmazó
ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak, amennyiben az eltérés nem jelent
változtatást a termékek használatában ill. használhatóságában
Az egyenértékűség megállapítása az ajánlatkérő kompetenciája. Amennyiben
eltérő típus megadása, ismertetése nem szerepel az ajánlatban, úgy az

ajánlatkérő által megadott típusú termék szállítása az elvárás.

* Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot e-árlejtés alkalmazására.
* Az Ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. Az ajánlatok
szakmai értékelését követően az elbírálása legalacsonyabb összár alapján
történik.
* Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a legalacsonyabb ajánlatot
adó ajánlattevővelsem köt szerződést. Ebben az esetben az Ajánlatkérő az
eljárás eredménytelenségének indokáról tájékoztatja az ajánlattevőket.
* Az Áru szállítási határideje: az eseti megrendeléstől számított maximum 5
munkanapon belül.
* Az Áru átadás-átvételének helye: Székhely: 6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.
Villamos telephely: 6724 Szeged, Pulz u. 48.
Trolibusz telephely: 6724 Szeged, Körtöltés u. 35.
Ügyfélszolgálati iroda, Parkolási üzletág: 6720 Szeged, Deák Ferenc u. 31.
Regionális repülőtér: 6728 Szeged, Bajai út Hrsz: 02048/1
A nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy az eseti megrendelést a fent megadott
telephelyi címeken belül arra az illetékes irodára szállítja ki, amit az
Ajánlatkérő a megrendelésen feltüntetett.
* Az árajánlatot az összes járulékos költség, környezetvédelmi termékdíj,
munka-, anyag-, szállítási, csomagolási- és egyéb költségeket is
figyelembevételével kell elkészíteni.
* Az Ajánlattevőnek az általa leszállított termékekre minimum 6 hónap, ill. a
rájuk vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő időtartamú jótállást
kell vállalnia.
* Az áru ellenértékének kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, magyar
forintban (HUF), az Ajánlattevő által havonta kiállított gyűjtőszámla alapján,
30 naptári napos fizetési határidővel, banki átutalással történik.
* Az Ajánlattevő biztosítja, hogy a web áruházban regisztrált Ajánlatkérő
részére, hogy a szerződés szerint megfelelő kedvezményt kapja a web áruházban,
így mindig az aktuális és vonatkozó árat látja email címmel és jelszóval
történő belépés után.
* Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
* Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat az irányadó.
* Csatolandó az Ajánlattevő ajánlatban aláíró cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírási címpéldánya, meghatalmazás esetén a meghatalmazott
aláírási mintája is.
* Tartalmi sorrend, iratjegyzék: Az ajánlatnak az alábbi dokumentumokat kell
tartalmaznia:
1. Felolvasólap (elektronikus felületen kitöltve)
2. Aláírási címpéldány (elektronikus felületre feltöltve, az ajánlatban
aláíró cégképviselő tekintetében)
3. Tételes ártáblázat (elektronikus felületre feltöltve, cégszerűen aláírva)

4. Egyéb (esetleges termékismertetők)
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az
Ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem
tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.
Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától
számított 30 nap

1.3 Az ajánlatok benyújtása és kiegészítő tájékoztatás kérése
Ajánlatot tenni jelen kérdőív kitöltésével és feltöltési időszakban a kérdőív
alján található "Mentés és feltöltés" gombra kattintva lehetséges.
Az ajánlatkérés tárgyával kapcsolatban kizárólag a Fluenta Sourcing
rendszerben van lehetőség írásbeli kérdések feltételére. Ennek módja az
eljáráshoz tartozó 'Kérdések/válaszok funkció alkalmazása.
A tájékoztatást igénylő ajánlattevő(k)től a 2016. augusztus 11.-ig
összesítésre kerülnek. A2016. augusztus 12.-ig megválaszolt kérdések a kérdező
felfedése nélkül kerülnek közzétételre a Fluenta Sourcing rendszeren keresztül
minden meghívott Ajánlattevőnek.

2. AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAI ÉS ADATAI
2.1 Illetékesség igazolása
Elfogadom
Nyilatkozom, hogy jelen ajánlatot, mint az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselőjeként vagy annak
megbízott képviselőjeként töltöm fel.
2.2 Az ajánlattevő azonosító adatai (Felolvasólap része)
Megnevezés
Az ajánlattevő cégneve
Az ajánlattevő székhelye
Telefonszám, faxszám, email cím
Cégjegyzésre jogosult képviselőjének a neve
Cégjegyzék szám
Adószám
Bank neve
Bankszámlaszám

Típus
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg

Válasz

2.3 Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről
Igen

Nem

Igen válasz esetén kötelező a 2.3.1 pont kitöltése
2.3.1 Közös ajánlattevő esetén (Felolvasólap része) - nem kötelező a kitöltése
Megnevezés
Közös ajánlattevő cégneve
Közös ajánlattevő székhelye
Cégjegyzék száma
Adószáma

Típus
szöveg
szöveg
szöveg
szöveg

Válasz

2.4 Aláírási címpéldány - Kérjük csatolja az ajánlatban aláíró cégképviselő tekintetében az aláírási
címpéldány dokumentumot.
2.5 Általános nyilatkozattétel
IGEN
Elfogadom, hogy az áru szállítási határideje a
megrendeléstől számított maximum 5 munkanap.
Elfogadom, hogy az áru átadás-átvétele az Ajánlatkérő
telephelyén történik.
Nyilatkozom, hogy az árajánlatot összes járulékos költség,
munka-, anyag-, szállítási, csomagolási- és egyéb
költségeket is figyelembevételével készítettem el.
Elfogadom a 30 naptári napos fizetést banki átutalással.
Elfogadom, mint Ajánlattevő, hogy az Ajánlatkérő a WEB
áruházban mindig az aktuális és vonatkozó árat látja email
címmel és jelszóval történő belépés után.
3. SZAKMAI AJÁNLAT
3.1 1. RÉSZAJÁNLAT - A műszaki leírásként megadott paraméterek elfogadása
megfelelő
egyenértékű
termékekre teszek termékekre teszek
árajánlatot.
árajánlatot.
A megadott paramétereknek
3.1.1 Csatolási kérelem - Egyenértékűség igazolására a megajánlott típus termékleírása
3.2 2. RÉSZAJÁNLAT - A műszaki leírásként megadott paraméterek elfogadása
megfelelő termékekre teszek
árajánlatot.
A megadott paramétereknek
4. ÁRAJÁNLAT
4.1 I. részajánlat - tételes ártáblázata letöltése

Csatolmány neve: Ajánlati felhívás irodaszer 1. sz. melléklet electool.xls
4.2 Kérjük ide felcsatolni az 1. részajánlat tételes táblázatát

4.3 1. részajánlat (Felolvasólap része) - Az árakat nettó Forintban kérjük megadni.
Megnevezés
I. részajánlati kör: nettó összesen Ft

Típus
szám

Válasz

4.4 II. részajánlat - tételes ártáblázata letöltése

Csatolmány neve: Ajánlati felhívás irodaszer 2. sz. melléklet electool.xls
4.5 Kérjük ide felcsatolni az 2. részajánlat tételes táblázatát
4.6 2. részajánlat (Felolvasólap része) -Az árakat nettó Forintban kérjük megadni.
Megnevezés
II. részajánlati kör: nettó összesen Ft

Típus
szám

Válasz

5. Szerződéstervezet
5.1 Szerződéstervezet
Jelen mező melléklete tartalmazza a szerződéstervezetet.
A dokumentum megtekinthető az alábbi fájl nevére kattintva. Kérjük, töltsék
le, és az ajánlattételt megelőzően olvassák át.

Csatolmány neve: Szerződéstervezet irodaszer VÉGLEGESelectool.doc
5.2 Nyilatkozat a közzétett szerződéstervezet tartalmáról és feltételeiről
Elfogadom
Szerződéstervezet közzétett tartalmát és feltételeit
6. EGYÉB, az ajánlattétellel kapcsolatos információk, adatok
6.1 Csatolási kérelem

