HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL
8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1.
Telefon; 87/435-038,87/435-055,
E-mail: mapatik@hu.inter.net
Iktatószám: H/2-1/2020.
Tárgy: Árajánlat kérése
TISZTELT CÍM!
Kérem, hogy az alább felsorolt feltételek alapján a műszaki tartalomban részletezett gépjárműre
vonatkozóan önkormányzatunk részére ajánlatot küldeni szíveskedjen:
1. Ajánlatkérés, beszerzés tárgya:
Hegyesd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) zártkörű beszerzési eljárást
hirdet falugondnoki szolgálat eszközének (gépjármű) beszerzésére, vásárlására.
A 3024142312 azonosítószámon nyilvántartott, „Falu- és tanyagondnoki szolgálat
támogatása” című pályázat keretében elnyert támogatás keretén belül gépjármű
(falugondnoki „busz”) beszerzése
2. Kiíró:
Név:
Cím:
A kapcsolattartó neve:
Tel/fax:
E-mail:

Hegyesd Község Önkormányzata
8296 Hegyesd, Zrínyi utca. 1.
Stark Sándor polgármester
06-20/338-2251
hegyesdonkormanyzat@hu.inter.net

3. Szerződés meghatározása:

vállalkozási/szállítási szerződés

4. Szerződés alapján az ajánlattevő teljesítési kötelezettségének határideje: a szállítási
szerződés aláírásától számított 10 héten belül, de legkésőbb 2020. 03. 31. (ajánlatkérő
előteljesítést elfogad)
5. Ellenszolgáltatás teljesítési feltételei: a teljesített, valamennyi hatósági engedéllyel
rendelkező és üzembehelyezett eszközök hiánytalan átadást követő 15 banki napon belül.
6. Az ajánlatok bírálati szempontja: összességében legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás,
kiíró rész ajánlattételi lehetőséget nem biztosítja.
7. Adminisztratív információk:

ajánlattétel nyelve: magyar

ajánlatok kiküldésének időpontja: 2020. január 09.
szerződéskötés tervezett dátuma:
2020. január 24.
ajánlattételi határidő:
2020. január 15. 1200 óra
8. Ajánlatok benyújtásának címe: Hegyesd Község Önkormányzata
8296 Hegyesd, Zrínyi utca 1.
9.

Az ajánlat felbontásának helye, ideje: Hegyesd Község Önkormányzata
8295 Hegyesd, Zrínyi u. 39.
2020. január 15. 1205 óra

10. Az ajánlatokat tárgyalás nélkül bíráljuk el, hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.
11. Ajánlatkérő a bruttó ajánlati árat bírálja el, kérjük a nettó és bruttó árat, ÁFA összegét
egyaránt forintban feltüntetni szíveskedjen ajánlatában.
12. Műszaki tartalom:
Teljesítmény:
Biztonság:
Szállítható személyek száma:
Garancia:
Szállítási határidő:
Egyéb:

minimum 130 LE
kétoldali légzsák, EPS, ABS
8+1 fő
5 év/200 000 km
max. 10 hét
Alkalmas mozgáskorlátozottak szállítására
Alkalmas óvodások/iskolások szállítására

13. Egyéb információk
az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi beszerzés, üzembe helyezés, a tevékenység során
felmerülő valamennyi költséget
az ajánlati mintákat a csatolt mellékletek tartalmazzak, de használatuk nem kötelező (az
ajánlat kötelező elemei: ajánlatkérő neve, címe, adószáma; ajánlatot adó neve, címe,
adószáma; a tétel műszaki adatait, mennyiségét és mértékegységét, egységárát, nettó és
bruttó árát, ÁFÁ-t; aláírás, dátum, érvényesség, pályázat kódszáma, címe, projekt
azonosítója)
az ajánlatkérés szerződéskötésre nem kötelez
az ajánlatok kiíró címére postai úton igazolható módon küldhetőek, személyesen átadhatóak
hivatali időben, vagy elektronikus formában is benyújthatóak. Elektronikus benyújtás esetén
az aláírt dokumentumokat scannelt formában kérjük a hegyesdonkormanyzat@hu.inter.net
e-mail címre megküldeni.
ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlati felhívást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa

az ajánlati kötöttség időtartama: minimum 60 nap
Kelt, Hegyesd, 2020. január 09.
Stark Sándor
polgármester

Ajánlatkérő: Hegyesd Község Önkormányzata
8295 Hegyesd, Zrínyi utca 1.
15427858-1-19

AJÁNLATI LAP
A beszerzési eljárás megnevezése:
A 3024142312 azonosítószámon nyilvántartott, MFP-TFB/2019 kódszámú, „Falu- és
tanyagondnoki szolgálat támogatása” című pályázat keretében elnyert támogatás gépjármű
(falugondnoki „busz”) beszerzése
Ajánlattevő neve: ________________________________________________
Ajánlattevő székhelye (pontos cím): _________________________________
Ajánlattevő elérhetősége: __________________________________________
Ajánlattevő adószáma:_____________________________________________

Ajánlati ár: nettó ………….................,- Ft + …………..........,- Ft ÁFA, azaz
nettó
……………..................................................................................
forint
+
……...................................................................
forint
Áfa,
mindösszesen
bruttó
……............................................................,Ft
azaz
bruttó ……………… ................................................forint.
Érvényes: minimum 60 nap.

Kelt: ...............................................

..........................................
cégszerű aláírás

2. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
Alulírott, Hegyesd Község Önkormányzata Kiíró által „3024142312 azonosítószámon
nyilvántartott, MFP-TFB/2019 kódszámú, „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című
pályázat keretében elnyert támogatás gépjármű (falugondnoki „busz”) beszerzése”
megnevezéssel indított beszerzési eljárás keretében kibocsátott ajánlatkérésben rögzített
feltételeket a mellékletekkel együtt felülvizsgáltuk - melyek kézhezvételét ezennel igazoljuk ajánlatot teszünk az ajánlatkérésben részletezett szerződéses és jogszabályi feltételeknek
megfelelő módon történő teljesítésére, az ajánlat részét képező ajánlati áron.
Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk, hogy az megvásárolt eszközöket az ajánlatkérésben
meghatározott határidőn belül, az ott előírt módon és minőségben leszállítjuk, üzembehelyezzük.
Nyilatkozunk arról, hogy az ajánlatkérés 13. pontja értelmében az ajánlattételi határidő lejártától
kezdődően minimum 60 napig tartjuk az ajánlatunkat, az abban foglaltak eddig az időpontig ránk
nézve kötelező érvényűek és ezen időszak lejárta előtt a Kiíró által az ajánlatkérésben és a
hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatók.
Tudomásul vesszük, hogy a jelen ajánlat az eljárás eredményének kihirdetésétől kezdődően a
szerződésnek az ajánlatkérésben rögzítettek szerint történő megkötéséig kötelező érvényű
számunkra.
Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy mint ajánlattevő és a kiíró Hegyesd Község
Önkormányzata tekintetében nem áll fenn érdekkonfliktus, valamint egyéb összeférhetetlenséget
eredményező különbség.
Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az ajánlatkérést, a kérdéseket, és az
azokra adott válaszokat, az azokban foglaltakat a jelen pályázati eljáráson kívül egyéb célra sem
közvetlenül, sem közvetetten nem használjuk fel Kiíró erre vonatkozó előzetes írásos
hozzájárulása nélkül.
Kijelentjük, hogy az állami és helyi adóhatóságoknál nincsen lejárt esedékességű köztartozásunk.
Kelt: ...............................................

..........................................
cégszerű aláírás

3. számú melléklet

Egyéb alátámasztó dokumentumok, amennyiben releváns (referenciák, cégkivonat, stb.)

