Mezőszemere Község Önkormányzat Polgármesterétől
3378, Mezőszemere, Május 1. út 36.
Tel.: 36 / 490 – 000
E-mail: mezoszemere3378@gmail.com

Tárgy: Beszerzési eljárás műszaki ellenőrzésre
Iktatószám: M/37-9/2021.
Ügyintéző: dr. Lipták Tünde
Tisztelt Ajánlattevő!
Ezúton szeretnénk felkérni Önt, hogy árajánlatot tegyen a Mezőszemere Község
Önkormányzata által elnyert BMÖGF/968-1/2020 kódszámú projekthez kapcsolódóan
műszaki ellenőri feladatok elvégzésére.
A beszerzési eljárás Mezőszemere Községi Önkormányzat „A beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrend” elnevezésű hatályos szabályzata alapján történik.
AJÁNLATKÉRŐ:
Név: Mezőszemere Községi Önkormányzat
Cím: 3378, Mezőszemere Május 1. út 36.
Képviselő neve: Jakab Gábor polgármester
Képviselő telefonszáma: +36 490 000
Képviselő e-mail címe: mezoszemere3378@gmail.com
Kapcsolattartó neve: Jakab Gábor polgármester, dr. Lipták Tünde
Kapcsolattartó telefonszáma: +36 490 000; +36 20 360 20 03
Kapcsolattartó e-mail címe: polgarmester@mezoszemere.hu; jegyzo@mezoszemere.hu
BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGI, TARTALMI, MINÓSÉGI
KÖVETELMÉNYEK:
Tevékenység: műszaki ellenőrzési feladat ellátása
Tevékenységgel érintett terület:
Mezőszemere (belterület) Rákóczi Ferenc út
Bocskai I. utca
Rózsa út

hrsz.: 93
hrsz.: 868
hrsz.: 911

TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
2021. december 31.
A feladat elvégzésének ütemezése: ajánlatkérő iránymutatása szerint
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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.
- Ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy az árajánlatot cégszerű aláírással és
pecséttel kell ellátni.
AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE:
A nyertes Ajánlattevő a számla kibocsátására ajánlatkérés alapján a szerződésben rögzített
ütemezésnek megfelelően a Megbízó által kiállított teljesítésigazolás birtokában jogosult.
Ajánlatkérő a szabályszerűen benyújtott számla ellenértékét a számla keltétől számított 30
munkanapon belül átutalás útján fizeti meg Megbízott által megjelölt pénzforgalmi számlájára.
AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
Az ajánlatot cégszerűen aláírva és pecsételve kell az ajánlatkérő részére eljuttatni:
- postai úton Mezőszemere Községi Önkormányzatának címére:
3378, Mezőszemere Május 1. út 36.
- vagy e-mailben scannelt formában
mezoszemere3378@gmail.com
- vagy személyesen a fenti címen
Az árajánlat határidőre történő beérkezéséért az ajánlatadó a felelős.
AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK HELYE ÉS IDEJE:
Helye: Mezőszemere Községi Önkormányzat épülete
3378, Mezőszemere Május 1. út 36.
Ideje: 2021. január 19.

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 ajánlatkérő az ajánlatokat saját hatáskörén belül érvényteleníti.
AZ AJÁNLAT BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2021. január 18.
TOVÁBBI KIKÖTÉSEK:
Hiánypótlás lehetőségét az ajánlatkérő kizárja.
Az ajánlatkérő részajánlatot nem fogad el.

