AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS / AJÁNLATKÉRÉS
kivitelező tevékenység elvégzésére

I.

Ajánlatkérő:
Neve: Kondoros Város Önkormányzata
Címe: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Képviselője: Ribárszki Péter, polgármester
Telefon: +36 66 589- 301
E-mail: polhi@kondoros.hu
Kapcsolattartó neve: Szilágyi Gréta, beruházási előadó
Telefon: +36 66 589- 329
E-mail: szilagyigreta@kondoros.hu

II. A beszerzés tárgya: A Magyar Falu Program keretében megjelent "Orvosi rendelők fejlesztése, építése” tárgyban, az MFP-ÖTIK/2021/4. kódszámú kiírásra benyújtott, „Dr Kupecz Benedek háziorvosi rendelő korszerűsítése” című,
3284717862 azonosítószámú pályázatunkhoz kapcsolódóan a kivitelező beszer-

zése.
III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés
IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): 2022. 05. 31.
V.
A teljesítés helye: 5553 Kondoros, Kossuth tér 2. (hrsz. 554)

VI. Fizetési feltételek: Az ellenérték teljesítés igazolás szerint kiállított számla
alapján, egy összegben, 15 napos fizetési határidővel, átutalással kerül kiegyenlítésre.
VII. Alkalmassági követelmények:
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)
VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja: A legalacsonyabb ajánlat kiválasztása.
IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy
annak kizárása: Az ajánlatok benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

X. Ajánlattételei határidő: 2021. 12. 08.
XI. Az ajánlatok benyújtásának helye: Kondoros Város Önkormányzata, 5553
Kondoros, Hősök tere 4-5.
XII. Az ajánlattétel nyelve: magyar
XIII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5., 2021. 12. 09.
• Pusztainé Karsai Anita, pénzügyi osztályvezető (Kondoros Közös
Önkormányzati Hivatal)
• Paulik Tamás, ügyvezető (Kondorosi Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.)
• Dr. Szelezsán Róbert, ügyvéd
XIV. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő
az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: Az ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.
XV.

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2021. 12. 13.

XVI. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem
XVII. Rész ajánlattétel megengedett-e? Nem
XVIII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem
XIX. A dokumentáció rendelkezésének módja: Az ajánlat benyújtható személyesen vagy postai úton.
XX.

Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei: Az ajánlatokkal szembeni elvárás, hogy tartalmazzák az ajánlati árat tételenként
összesen nettó- ÁFA- bruttó bontásban, ajánlat érvényességi idejét, valamint árajánlatában feltüntetésre kerüljön az ajánlatadó neve, székhelye, adószáma. Az ajánlat érvényességi idejét legalább 90 napban kérjük
meghatározni. Az ajánlat cégszerű aláírása szükséges.

XXI. Egyéb információk: XXII. Érvénytelen az ajánlat: Érvénytelen az árajánlat, ha azt az ajánlattételi
határidő lejárta után nyújtották be, illetve ha egyéb módon nem felel meg
az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek.
XXIII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe: Kondoros Város Önkormányzata, 5553 Kondoros, Hősök
tere 4-5.
XXIV. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja: 2021. 12. 01.

Dátum: 2021. 12. 29.

……………………………………
aláírás

