FELHÍVÁS AJÁNLAT MEGTÉTELÉRE
Terepi ruházat és kiegészítő outdoor termékek 2. beszerzése
1. Ajánlatkérő:
Név:
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Cím:
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Képviselő: Veress Balázs igazgató
Tel., fax:
+36 48 506-000; +36 48 506-001
E-mail:
pko@anpi.hu
2. Előzmények:
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (ANPI) a „Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI
Határon Átnyúló Együttműködési Program” keretében valósítja meg az „Open borders for wildlife
inthe
Carpathians”
/
OBWIC
Ökológiai
folyosók
a
Kárpátokban
-című,
HUSKROUA/1702/6.1/0010azonosítószámú projektet.
A fenti projektben a terepi munkák elvégzéséhez további terepi ruházat és kiegészítő outdoor
termékek beszerzésére van szükség. A terepi ruházat szállítóját az ajánlatkérő beszerzési
szabályozási rendje szerint, legalább három ajánlattevő felkérésével induló beszerzési eljárás
keretében választja ki.
3. A beszerzés tárgya, mennyisége:
Terepi ruházat és kiegészítő outdoor termékek 2. szállítása az alábbi paraméterek szerint
Ssz.

1.

2.

Megnevezés

Strapabíró
túrabakancs

Vízálló,
légáteresztő
széldzseki

Menny.
(db)

1 pár

1db

Elvárt specifikáció
Hosszú, nehéz túrákra egész évben alkalmas túrabakancs
Elvárt specifikáció:
 nubukbőr felsőrész
 Gore-Tex bélés
 szellőzést biztosító technológiával
 lábbelin körbefutó gumiszalag, vagy a bakancs orrát
és sarkát védő gumiburkolat
 Vibram gumitalp
Ref: Hanwag Alaska GTX túrabakancs, vagy ezzel
minőségileg és műszakilag egyenértékű termék a fenti
követelményeknek megfelelően.
Méret:42
Rugalmas technikai dzseki megerőltető túrákhoz, változatos
időjárási viszonyokhoz.
Elvárt specifikáció:
 tartós esőben is vízálló
 100%-ban szélálló
 páraáteresztő
 kapucni
 tágas első zsebek



3.

4.

5.

6.

Vízálló
héjnadrág

Univerzális
sátorponyva

Teherhordozó
hátizsák keret

Hátizsák

1 db

1

1

1

súly: max. 750 g

Ref: Fjällräven Keb Eco-Shell széldzseki, vagy ezzel
minőségileg és műszakilag egyenértékű termék a fenti
követelményeknek megfelelően.
Méret: L
Négy évszakos használatra tervezett tartós, min 2-rétegű
héjnadrág. Teljes időjárásállóság, kiváló szellőző és
lélegzőképesség.
Elvárt specifikáció:
 tartósan víz- és szélálló alapanyag
 súly: max. 700 g.
Ref: Fjällräven Keb Eco-Shell héjnadrág, vagy ezzel
minőségileg és műszakilag egyenértékű termék a fenti
követelményeknek megfelelően.
Méret: 48-50 (L-es)
Univerzális, kis helyre elrakható sátorponyva.
Elvárt specifikáció:
 vízálló poliészter anyag
 minimum 6 rögzítési pont
 zsinórral
 Méret: minimum 2,8 m x 3 m
 Súly: max 1,5 kg.
Ref: Helikon-Tex Supertarp, sátoronyva, vagy ezzel
minőségileg és műszakilag egyenértékű termék a fenti
követelményeknek megfelelően.
Háti hordváz az eszközök nehéz terepen való cipeléséhez.
Elvárt specifikáció:
 könnyű, alumíniumcső szerkezet
 hátpárnázattal
 méret: minimum 55 x 34 x 28 cm (Ma x Sz x Mé)
 súly: max 2,8 kg
Ref: Fjällräven teherhordozó hátizsák keret, vagy ezzel
minőségileg és műszakilag egyenértékű termék a fenti
követelményeknek megfelelően.
Strapabíró, időtálló, kényelmes, vázas túrahátizsák.
Elvárt specifikáció:
 minimum 42 literes
 merevített hátrész
 párnázott, állítható vállpántok
 vízálló aljrész
 oldalzsebbel (külső zsebbel v. kiegészítő
oldalzsebbel)
 súly: max. 3,8 kg.
Ref: Fjällräven SINGI 48 hátizsák, 4 l-es kiegészítő
oldalzsebbel, vagy ezzel minőségileg és műszakilag
egyenértékű termék a fenti követelményeknek megfelelően.

7.

8.

Elvárt specifikáció:
 puha bőrből készült
 ötujjas
 súly: max 200 g.

Ötujjas
bőrkesztyű

3 pár

Kamásli
bozótban való
haladáshoz

3 pár

Ref: Five Fingers bőrkesztyű, vagy ezzel minőségileg és
műszakilag egyenértékű termék a fenti követelményeknek
megfelelően.
méret: 10
Elvárt specifikáció:
 vízálló, légáteresztő
 Gore-Tex membránnal
 szakadásbiztos
 súly: max 400 g.
Ref: Hart TREKMATES Cairngorm kamásli, vagy ezzel
minőségileg és műszakilag egyenértékű termék a fenti
követelményeknek megfelelően.
méret: L/XL

4. Kötendő szerződés típusa, jellemzői, időtartama
- A beérkező ajánlatok értékelését követően az ANPI Adásvételi szerződést köt a nyertes
ajánlattevővel.
- Az adásvételi szerződés az aláírás napján lép hatályba. Az Eladó a szerződés hatályba
lépésének napjától számított 40 naptári napon belül köteles a szerződést teljesíteni.
- Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
- A szerződés teljesítése magában foglalja a terepi ruházat és kiegészítő outdoor termékek ANPI
székhelyére (Jósvafő) történő szállítását.
5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
- Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződésben foglalt díj elszámolására és
kifizetésére a vonatkozó Támogatási Szerződésben foglaltak szerint van lehetőség.
- Az ellenszolgáltatás teljesítésére a fedezet az ajánlatkérő rendelkezésére áll.
- Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
- Az ajánlattevő által az ajánlatban megadott ár a teljesítés során kötöttnek tekintendő, a szerződés
időtartama alatt nem módosítható. Az ajánlati ár egyösszegű átalányár, amely magában foglalja
a terepi ruházat és kiegészítők szállításával, az azokra vonatkozó jótállással, nem megfelelő
méret esetén a termék cseréjével összefüggő, felmerülő valamennyi költséget.
- Az ajánlattevő a szerződés teljesítése után 1 db számlát fogad be.
- Az ellenérték kiegyenlítése euroban, az igazolt teljesítést követően, a számla beérkezésétől
számított 30 napon belül banki átutalással történik.

6. Az ajánlatok benyújtása
Az ajánlatot – a szükséges melléklet kitöltésével és a szükséges dokumentumok csatolásával –
magyar nyelven elkészítve, 2022. január 27-ig, egy példányban kell az 1. pontban meghatározott
címre postai úton, vagy elektronikusan (aláírt, scannelt) vagy faxon eljuttatni. Az ajánlatot euro-ban,
nettó és bruttó értékben szükséges megadni.
7. Az ajánlatok elbírálása
 Az ajánlatok értékelési szempontja azonos paraméterekkel rendelkező termékek esetében az
összességében legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
 Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.
 Az ANPI fenntartja a jogot az eljárás eredménytelenné nyilvánítására.
 A szerződéskötés várható időpontja: 2022. február 1.
8.Alkalmassági feltételek:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
 Sportszer-kiskereskedelem és/vagy Ruházat kiskereskedelem tevékenységi körrel (igazolása
cégkivonat alapján)
 Ajánlattevőnek továbbá vállalnia kell, hogy bármely ruházat vagy lábbeli nem megfelelő mérete
esetén, a Vevő kezdeményezésére a lehető leghamarabb, de maximum 30 napon belül kicseréli,
ellenkező esetben ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
9. Csatolandó iratok
Az ajánlat részeként az alábbi iratokat kell benyújtani:
1. Ajánlati adatlap (1. sz. melléklet szerinti tartalommal);
2. Elfogadó nyilatkozat (2. sz. melléklet szerinti tartalommal);
3. Összeférhetetlenségi és titoktartási és nyilatkozat (3. sz. melléklet szerinti tartalommal),
4. Nyilatkozat átláthatóságról (4. sz. melléklet szerinti tartalommal).

Jósvafő, 2022. január 20.

Veress Balázs
igazgató

Adatvédelmi tájékoztató
az Igazgatóság által lefolytatott ajánlattételi eljárások során végzett adatkezelésről
ADATKEZELŐ:
AZ ADATKEZELŐ
HONLAPJA:
AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA:
AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA:

A KEZELT SZEMÉLYES
ADATOK KÖRE:

A SZEMÉLYES ADATOK
CÍMZETTJEI:

A SZEMÉLYES ADATOK
TÁROLÁSÁNAK
IDŐTARTAMA:
AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
adatvedelem@anpi.hu
http://anp.nemzetipark.gov.hu
Ajánlattételi eljárás lebonyolítása, kapcsolattartás az Ajánlattevővel, a
beérkezett ajánlatok elbírálása /értékelése, a szerződés megkötése, teljesítése,
üzleti kapcsolattartás, valamint az Adatkezelő jogszabályon alapuló
adminisztrációs és iratőrzési kötelezettségének teljesítése.
Az adatkezelés jogalapját az Általános Adatvédelmi Rendelet [(EU) 2016/679
rendelet] 6. cikke biztosítja:
a) az érintett hozzájárulása,
b) az adatkezelés részben szerződés megkötéséhez szükséges,
c) részben jogszabályi kötelezettség terheli az Adatkezelőt.
Az ajánlattételi eljárások során jellemzően a következő személyes adatok
kezelésére kerül sor:
a) az Ajánlattevő képviseletére jogosult személy neve, hozzá kapcsolódóan
személyes adatok,
b) az Ajánlattevő kapcsolattartója által megadott adatok /név, elérhetőségi
adatok/,
c) az Ajánlattevő tulajdonosának, tagjának személyes adatai /neve, lakcíme,
anyja neve, születési dátum/,
d) egyéni vállalkozó Ajánlattevő esetén a családi és utónév, születési hely és
idő, anyja neve, lakcíme /székhelye, bankszámlaszáma, nyilvántartási száma,
adószáma/,
e) adott esetben a meghatalmazásokban szereplő személyes adatok /pl. tanúk
neve, lakcíme, személyazonosság igazolására szolgáló okmány azonosítója/,
f) az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelmények, illetve
értékelési részszempontok alátámasztása céljából, továbbá az érvényességi
feltételként meghatározott követelmények teljesítése céljából benyújtott
dokumentumokban feltüntetésre kerülő személyes adatok.
A személyes adatok kezelésére az Igazgatóság munkatársai jogosultak,
kizárólag feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében. A személyes
adatok címzettjei az Igazgatóság igazgatója és helyettesei, a szerződéses
jogviszonyból származó kötelmek jogi és pénzügyi megfelelőségére,
teljesítésére, a teljesítés ellenőrzésére köteles munkavállalók, továbbá
könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalók, és adatfeldolgozók. Az
Igazgatóság a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan
bizalmasan, kizárólag az ajánlatok elbírálásával és a szerződés teljesítésével
összefüggésben, továbbá a jogszabály által előírt ideig kezeli, azokat harmadik
személynek nem adja át.
A szerződésből eredő jogok és kötelezettségek elévülési idejéig, vagy
(amennyiben ez hosszabb idő) jogszabály által előírt iratmegőrzési
kötelezettség időtartamának lejártáig.
Az Érintettnek joga van kérelmezni az Adatkezelőtől az Érintettre vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, amely
nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani.

1.sz. melléklet
AJÁNLATI ADATLAP
Terepi ruházat és kiegészítő outdoor termékek 2. beszerzése a
HUSKROUA/1702/6.1/0010 projekt keretében
1. Az ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Adószáma:
Cégjegyzék v. nyilv.tart. szám:
Banki adatok:
Telefonszám:
Telefax szám:
E-mail cím:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:
2. Ajánlati ár:
Megnevezés

Ssz.

Megajánlott
termék típusa

Menny.
(db)

5.

Strapabíró
túrabakancs
Vízálló, légáteresztő
széldzseki
Vízálló héjnadrág
Univerzális
sátorponyva
Teherhordó keret

6.

Hátizsák

7.

Ötujjas bőrkesztyű

3 pár

8.

Kamásli

3 pár

1.
2.
3.
4.

Nettó
egységár
(EUR)

Nettó ajánlati
ár összesen
(EUR)

Bruttó ajánlati
ár összesen
(EUR)

1 pár
1
1
1
1
1

Összesen

3. Egyéb megjegyzés, kiegészítés:
Vállaljuk, hogy bármely ruházat vagy lábbeli nem megfelelő mérete esetén, a vevő
kezdeményezésére azt a lehető leghamarab, de maximum 30 napon belül kicseréljük.
Kelt:…………….., 2022. …………………….
…………..………..……………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

2. sz. melléklet
ELFOGADÓ NYILATKOZAT

Alulírott …………………….., mint a …………………………………. (székhely: …………………………)
ajánlattevő képviseletében eljáró személy kijelentem, hogy az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság,
mint Ajánlatkérő által, a HUSKROUA/1702/6.1/0010projekt keretén belül a terepi ruházat és
kiegészítő outdoor termékek 2. beszerzésére vonatkozó, 2022. január 20-án kelt ajánlatkérésben
foglalt feltételeket elfogadom, nyertesség esetén a szerződést aláírom és az ajánlatomban foglalt
díjazás ellenében teljesítem.

Kelt:……………….., 2022. …………………….

…………..………..……………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

3. sz. melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott ………………………………., mint a ............................................................................. (cég
neve, címe, adószáma) ajánlattevő hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy az Aggteleki Nemzeti
Park Igazgatóság, mint Ajánlatkérő által, a HUSKROUA/1702/6.1/0010 projektben terepi ruházat és
kiegészítő outdoor termékek 2. beszerzésére vonatkozó, 2022. január 20-án kelt ajánlatkérés
keretében összeférhetetlenség velem és az intézmény tagjaival szemben nem áll fenn,
-

az ajánlatkérő szervezetnél sem én, sem az intézmény tagjai nem állnak munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban,
nem vagyunk annak vezető tisztségviselői,
abban tulajdoni részaránnyal nem rendelkezünk
sem én, sem az intézmény tagjai nem olyan személy hozzátartozói, aki az Ajánlatkérő
szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy
annak vezető tisztségviselője, vagy abban tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

Nyilatkozom, hogy az ajánlatkérés során és az ajánlatkérésben hivatkozott projekt kapcsán
tudomásomra jutott információkat, adatokat, tényeket más jogosulatlan személy tudomására nem
hozom.
Kötelezem magam arra, hogy ha összeférhetetlenség következik be, erről haladéktalanul értesítem
az Ajánlatkérő szervezetet.

Kelt:……………….., 2022. …………………….

…………..………..……………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

4. sz. melléklet

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján
Nyilatkozattevő:
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében eljár:
Alulírott ………………..………. , mint a ……………………………….(nyilatkozatot tevő szervezet)
képviseletére jogosult, az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában
kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem továbbá, hogy jogosult vagyok a szervezet képviseletére,
valamint, hogy az átlátható szervezetekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megismertem.
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy a központi költségvetési kiadási előirányzatok
terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető
érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés,
amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.
Kijelentem és szavatolom, hogy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül
átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság részére.
Jelen nyilatkozatot az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság által a HUSKROUA/1702/6.1/0010
projektben terepi ruházat és kiegészítő outdoor termékek 2. beszerzésére vonatkozó, 2022.
január 20-án kelt ajánlatkérés részeként teszem meg.
Kelt:……………….., 2022. …………………….
…………..………..……………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

