
ÁRAJÁNLATI FELHÍVÁS 

 

1. ÁRAJÁNLATKÉRŐ: 

BESZERZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE 

Név: Mezőszemere Községi Önkormányzat 

Cím: 3378, Mezőszemere, Május 1. út 36. 

Képviselő neve: Jakab Gábor polgármester 

Képviselő telefonszáma: +36 36/490-000 

Képviselő e-mail címe: mezoszemere3378@gmail.com 

Kapcsolattartó neve: dr. Lipták Tünde 

Kapcsolattartó telefonszáma: +36 20 3602003 

Kapcsolattartó e-mail címe: jegyzo@mezoszemere.hu 

A beszerzés Mezőszemere Községi Önkormányzat „A beszerzések lebonyolításával 

kapcsolatos eljárásrend” elnevezésű szabályzata alapján történik. 

 

2. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK HELYE És IDEJE: 

 

A beérkezett árajánlatok bírálását a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben 

meghatározott hatáskörben eljárva Mezőszemere Községi Önkormányzat Polgármestere végzi. 

Értékelés helye és ideje: 

Helye: Mezőszemere Községi Önkormányzat Hivatal épülete, 3378, Mezőszemere, Május 1. 

út 36. 

Ideje: 2020. november 30.-án 10:00 

AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYTELEN: 

- Ha az ajánlatkérésben meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után érkezett be  

- ha nem felel meg az ajánlatkérésben és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek  

az ajánlatkérő az ajánlatokat saját hatáskörén belül érvényteleníti. 

 

3. BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGI, TARTALMI, MINŐSÉGI 

KÖVETELMÉNYEK: 

 

Beszerzés tárgya Mennyisége 

szociális célú tüzelőanyag 

(20-40 mm átmérőjű barnakőszén) 

563 q 

 

A beszerzési tárgyra vonatkozóan a nyertes ajánlattevővel önkormányzatunk szerződést köt. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 



- az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szerződésszerű teljesítéshez szükséges összes járulékos 

munka-, anyag-, és egyéb költségeket, valamint az adókat. 

- az ellenszolgáltatás nettó, ÁFA és bruttó értéket magyar forintban kell megadni. eljárásra 

vonatkozó ajánlati árat e dokumentumban foglalt árajánlat szerint szükséges megadni.  

- Ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy az árajánlatot cégszerű aláírással és 

pecséttel kell ellátni. 

 

4. TELJESÍTÉS HELYE, HATÁRIDEJE, FELTÉTELEI: 

Teljesítés helye: 3378, Mezőszemere, Május 1. út 36. 

Határideje: Árajánlat elfogadásától számított 15 napon belül. 

Nyertes ajánlattevő a számla kibocsátására ajánlatkérés alapján a megrendelésben 

rögzített ütemezésnek megfelelően a beszerző teljesítésigazolása birtokában jogosult.  

Az ajánlatkérő a szabályszerűen benyújtott számla ellenértékét a számla keltétől 

számított 5 munkanapon belül átutalás útján fizeti meg a nyertes ajánlattevő által 

megjelölt pénzforgalmi számlájára. 

Részajánlat nem tehető. 

Az ajánlattétel esetén hiánypótlásra nincs lehetőség. 

5. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDÓ: 2020.11.27. 14:00 

AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 

 

Az ajánlatot cégszerűen aláírva és pecsételve kell az ajánlatkérő részére eljuttatni: postai 

úton, vagy e-mail formájában Mezőszemere Község Önkormányzata címére: 

Cím: 3378, Mezőszemere, Május 1. út 36. 

e-mail cím: mezoszemere3378@gmail.com  vagy jegyzo@mezoszemere.hu 

Az árajánlat határidőre történő beérkezéséért az ajánlattevő a felelős. 

Ajánlattétellel Ajánlattevő elismeri, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges engedélyek és 

kapacitások rendelkezésére állnak. 

 

Mezőszemere, 2020.11.24. 

 

 

 

 

Jakab Gábor sk. 

polgármester 

Mezőszemere Községi Önkormányzat 
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