P É C SE L Y

K Ö Z SÉ G Ö NK O RM ÁNYZ AT A

 8245 Pécsely, Vásártér út 148/A.
 +3687/445-017 Fax: +3687/445-017
e-mail: pecselypm@canet.hu

Ügyiratszám:
Ügyintéző: Burgyánné Czibik Éva
Tárgy: Árajánlatkérés

Cím

Tisztelt Cím!
Pécsely Község Önkormányzata nevében kérem, adjon ajánlatot „Pécsely, Iskola u. 181. szám alatti
Tündérkert óvoda Kökörcsin Tagóvoda átalakítására, felújítására” című támogatáshoz
kapcsolódó közbeszerzés lebonyolítására a mellékelt táblázat alapján és projektterv alapján. A
beruházás becsült értéke bruttó 88 millió Ft.
Árajánlatát nettó, Áfa, bruttó bontásban szíveskedjen megadni.
Ajánlattétel határideje: 2020. február 20. 16,00 óra
Árajánlatukat kérjük e-mailen (pecselypm@canet.hu ), és postai úton (8245 Pécsely, Vásártér út 148/
A.) is számunkra elküldeni.
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlatot fogadja el, kirívóan alacsony ajánlatokat nem vesz
figyelembe.
Amennyiben kérdése merül fel, készséggel állok rendelkezésére (+36/ (87) 545-002).
Pécsely, 2020. február ..
Tisztelettel:
Burgyánné Czibik Éva
polgármester

Ajánlatot adó neve:
Cím:
Adószám:

ÁRAJÁNLAT
Tisztelt cím!
Vállalkozásunk a „Pécsely, Iskola u. 181. szám alatti Tündérkert óvoda Kökörcsin Tagóvoda
átalakítására, felújítására” című projekthez a következő árajánlatot adja:

Pécsely, Iskola u. 181. szám alatti Tündérkert óvoda Kökörcsin Tagóvoda átalakítására, felújítására

Megnevezés
Közbeszerzési
feladatok ellátása

Mennyiség
Nettó
(db)
egységár (Ft)

Nettó érték
(Ft)

ÁFA
(Ft)

Bruttó érték
(Ft)

1 db

Összesen

Árajánlatunkat 90 napig tartjuk fenn.
Összesen bruttó (összeg) Ft-ért vállalva.
Tisztelettel:
Ügyvezető/ Vállalkozó
P.H.
Kelt.:

Pécsely Község
Önkormányzata

8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017.

AJÁNLATADÓI NYILATKOZAT
Alulírott …………………..…, mint a ……………………………..…..(ajánlatadó) (Székhely:
……………………………….., cégjegyzékszám: …………..., adószám: ………..…..)
képviselője a „Pécsely, Iskola u. 181. szám alatti Tündérkert óvoda Kökörcsin Tagóvoda
átalakítása, felújítása című támogatáshoz kapcsolódó komplett közbeszerzési feladatok
ellátása” tárgyú beszerzési eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában a z a l á b b i
nyilatkozatot teszem:
o Az ajánlattételi felhívásban és mellékleteiben meghatározott követelményeket elfogadom,
ajánlatomat az azokban foglaltaknak megfelelően készítettem el, nyertességem esetén a
szerződés megkötését az ajánlatomban foglaltak szerint vállalom.
o Az általam képviselt gazdasági társaság nem áll csőd-, illetve felszámolási eljárás, vagy
végelszámolás alatt, valamint tevékenységemet nem függesztettem fel vagy
tevékenységemet nem függesztették fel. Nyilatkozom továbbá arról, hogy szakmai
tevékenységemmel kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt
nem követettem el.
o Az általam képviselt gazdasági társaságnak nincs adó- és köztartozása, az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel /
nem szerepel.* (* A megfelelő rész aláhúzandó!)
(Amennyiben a halasztott fizetésére engedéllyel rendelkezik, kérjük az engedély másolatár
csatolni.)
o Nyilatkozom továbbá arról, hogy szakmai tevékenységemmel kapcsolatban jogerős
bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követettem el.
o Az ajánlatban szereplő tevékenységek elvégzésére cégünk jogosult
o Nincs adó- és köztartozásom a projektben érintett települések felé.
o Tudomásul veszem, hogy az eljárásban és azzal kapcsolatban az Ajánlatkérőnél
jogorvoslatra nincs lehetőség.
o Kijelentem, hogy az általam benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak.
o Tudomásul veszem, hogy a dokumentáció adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk,
más célra történő felhasználásához az ajánlatkérő nem járul hozzá.
o Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig tartjuk fenn az ajánlatunkat, az addig
ránk nézve kötelező érvényű, ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.
o Kijelentem, hogy velem szemben a Kbt. 25. § -ában meghatározott összeférhetetlenségi ok,
mint kizáró körülmény nem áll fenn.
o Az általam képviselt gazdasági társaság átlátható szervezetnek minősül az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése, 50. § (1)
bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1)
bekezdés 1. pontja alapján
o Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás független az Ajánlatkérő szervezettől.
Kelt: ……, 2020. ….. hó … nap
………………………………………………
Ajánlatadó cégszerű aláírása

Ajánlattételi felhívás
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Az ajánlatkérő neve: Pécsely Község Önkormányzata
Címe: 8245 Pécsely, Vásártér út 148/A.
Telefon/fax szám: +3687/445017 e-mail cím: pecselypm@canet.hu
Képviselő: Burgyánné Czibik Éva polgármester
Beszerzés tárgya: „Pécsely, Iskola u. 181. szám alatti Tündérkert óvoda Kökörcsin
Tagóvoda átalakítására, felújítására” című támogatáshoz kapcsolódó közbeszerzés
lebonyolítására.
Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:
A szerződés meghatározása: Megbízási szerződés
A szerződés időtartama/határideje: 2020. február. – 2020. április
A teljesítés helyei: Pécsely
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: teljesítésigazolás
Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:Az ajánlat érvényességi ideje: 2020. február 28.
Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2020. február 20.
Az ajánlattétel benyújtásának címe: 8245 Pécsely, Vásártér út 148/A. Az
ajánlattétel benyújtásának módja: e-mailen és postán. Kérjük a borítékon rögzíteni:
„Pécsely, Iskola u. 181. szám alatti Tündérkert óvoda Kökörcsin Tagóvoda
átalakítására, felújítására” című támogatáshoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok
ellátása
Az ajánlat bontásának helye és ideje: Pécsely Község Önkormányzati 8245
Pécsely, Vásártér út 148/A hivatalos helyiségében, 2020. február 21.
Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk:
a) Az ajánlattétel díjmentes
b) Az ajánlatot egy példányban papír alapon és e-mailen is be kell benyújtani.
c) Az ajánlatkérő kapcsolattartója:
o Burgyánné Czibik Éva polgármester, pecselypm@canet.hu

Tájékoztatjuk, hogy eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:
- nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat),
- csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot,
- az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek,
- egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az
ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot,
- nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot.
Az ajánlatkérő előírja, hogy nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó az, akinek a helyi
adóhatóságnál nyilvántartott tartozása van, vagy a Pécsely Község Önkormányzati Hivatalt
fenntartó valamely Önkormányzat és költségvetési szerve felé tartozása áll fent, kivéve, ha a
hitelező az adósság későbbi időpontban történő megfizetéséhez írásban hozzájárult a
beszerzésre irányuló szerződés megkötésének időpontjáig.
Amennyiben a beszerzésre irányuló szerződés megkötésének időpontjáig a tartozás
kiegyenlítésére nem kerül sor, az ajánlattevővel szerződés nem köthető.
Az ajánlatkérő a szerződéskötéskor a helyi adóhatóságnál a tartozásmentességet hivatalból
ellenőrizni köteles.
Pécsely, 2020. február ..

