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Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat 

2421 Nagyvenyim, Fő utca 43. 

 

Tárgy: Árajánlatkérés: „A helyi identitás és kohézió 

erősítése Nagyvenyim térségében” című 

projekt keretében történő eszközbeszerzés 

2. tárgyban 

 

 

Tisztelt Árajánlattevő! 

 

Kérem, hogy az alábbi feltételek figyelembevétele mellett szíveskedjen ajánlatot adni az 

Árajánlatkérő TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 kódszámú, „A helyi identitás és kohézió 

erősítése Nagyvenyim térségében” című projekt keretében történő eszközbeszerzés 2. 

tárgyban. 

 

 

1. ÁRAJÁNLATKÉRŐ ADATAI 

 

Az Árajánlat kérő neve:   Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 

Az Árajánlatkérő címe:   2421Nagyvenyim, Fő utca 43. 

Az Árajánlatkérő képviselője:  Vargáné Kaiser Katalin polgármester 

Kapcsolattartó neve:    Vargáné Kaiser Katalin polgármester 

Kapcsolattartó e-mail címe:   polgarmester@nagyvenyim.hu 

Kapcsolattartó telefonszáma:   +36304924099 

 

 

2. A BESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE 

 

A beszerzés tárgya: közösségi tevékenységek, események, programok, folyamatok és 

együttműködések megvalósításához szükséges eszközök, bútorok megrendelése az 

alábbiak szerint: 

 

- rendezvény-eszköz tároló, tolóajtós, polcozott szekrény közösségi ház 

fogadóterében elhelyezve, helyszíni felmérés szerinti anyaghasználattal és 

méretben  

 

Anyaghasználat: a jelen projekt keretében már megvalósult eszközbeszerzés során 

beszerzett eszközök anyaghasználatával azonos!  

Nevada 18 mm-es bútorlap, élzárás ABS, fémfogantyúk, üvegezés edzett, min. 4 mm 

vastagságban, fiókos kialakításnál nagy teherbírású GTV golyós fiókcsúszók, pántok 

használata esetén Strong klipes kivitelben. 

 

Az Árajánlattevőnek a jelen árajánlatkérésben meghatározott tevékenységét, feladatát a TOP-

5.3.1-16-FE1 kódszámú pályázati konstrukció felhívásának és egyéb dokumentumainak, 

valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. rendelkezéseinek figyelembevételével kell ellátnia.  
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3. A TELJESÍTÉS HELYE, HATÁRIDEJE 

 

A teljesítés helye:  Nagyvenyim, Fő u. 43 (megrendelő székhelye) illetve Fő 

u. 16/1 (Közösségi események színhelyéül szolgáló 

intézmény épülete) 

 

A teljesítés határideje:  2021. október 15. 

 

 

 

4. AZ AJÁNLATI ÁR KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

 

Az ajánlattevőnek a jelen árajánlatkérés 1. számú mellékletét képező Ajánlati adatlapot kell 

kitöltenie az adott információk figyelembevétele mellett. 

Az ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a Feladattal kapcsolatos 

valamennyi költséget fedezze. 

 

Az Árajánlattevő az Árajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül egyéb költség és díjigény 

elszámolására nem jogosult. 

 

Az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi felmerülő – 

közvetlen és közvetett – költségét. 

 

A megajánlott összegen felül Ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat 

igényt. Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár. 

 

Az ajánlatokat nettó + Áfa = bruttó, HUF pénznemben kérjük megadni. 

 

 

5. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

 

 

Vállalkozó a Megrendelő által leigazolt teljesítést követően 1 db számlát jogosult kiállítani. 

A megrendelt eszközök ellenértékét Megrendelő a szabályszerűen kiállított számla ellenében 

a kiállítás keltétől számított 15 napos fizetési határidővel, átutalással fizeti meg a vállalkozó 

bankszámlájára. 

 

 

6. KIZÁRÓ OKOK 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki 

 

a) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot 

az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 

megfizetésére halasztást kapott; 

b) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 

végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a 

gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 

személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 
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c) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

d) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése 

az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

e) a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. 

melléklet 2.3.2.5b pontjára figyelemmel nem minősül független ajánlattevőnek; 

f) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint nem 

minősül átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény 1. § 4. pontjára. 

 

Igazolási mód: Árajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll a kizáró 

okok hatálya alatt. 

 

7. AJÁNLATTEVŐ ALKALMASSÁGA 

 

Feltételek, melyek fennállása esetén alkalmas az ajánlatot tevő vállalkozó a szerződés 

teljesítésére: 

 

Ajánlattevő rendelkezik a szükséges technikai és személyi feltételekkel, valamint minden, a 

szükséges engedéllyel, jogosultsággal. 

 

Igazolási mód: Árajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel az előírt 

alkalmassági feltételnek. 

 

 

8. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 

 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

 

 

9. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE, IDŐPONTJA 

 

9.1. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 

 

A jelen Árajánlatkérés mellékletét képező Ajánlati adatlap és Nyilatkozat cégszerűen 

aláírva 

 

9.2. Az ajánlat benyújtásának módja: 

 

Az ajánlatot elektronikusan (e-mailben) vagy papír alapon (személyesen vagy postai 

úton) kell benyújtani az alábbi elérhetőségeken: 

 

E-mail:    polgarmester@nagyvenyim.hu 

 

Személyesen vagy postai úton: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata  

     2421 Nagyvenyim, Fő u. 43. 

     (polgármesteri hivatal)  
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Az árajánlat elektronikus úton történő benyújtása: Az árajánlatot eredetiben alá kell írni, be 

kell szkennelni, és e-mailben meg kell küldeni az ajánlattételi határidőig a fent megadott 

e-mail címre. 

 

Az árajánlat papír alapon való benyújtása: Az árajánlatot a cégjegyzésre jogosult(ak) által 

cégszerűen aláírva, 1 (egy) eredeti példányban személyesen vagy postai úton kell 

megküldeni az ajánlattételi határidőig a fent megadott címre. 

 

Ajánlatkérő helyszíni bejárást az ajánlattétel érdekében egyeztetés szerint biztosít, 

melynek során Ajánlattevő élhet a személyes ajánlattétel lehetőségével. 

 

9.3. Az ajánlattételi határidő: 

 

2021. augusztus (hó) 06 (nap) 

 

 

10. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

 

10.1. Árajánlatkérő tájékoztatja az Árajánlattevőket, hogy jelen beszerzési eljárását nem a 

Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szabályai szerint folytatja le. 

 

10.2. Az ajánlatok összeállítása során a hivatkozott pályázati kiírásban foglaltakon túl 

figyelemmel kell lenni 

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

releváns előírásaira (különös tekintettel a szokásos piaci ár fogalmára és az ott leírt 

összeférhetetlenségi szabályok betartására.), valamint 

- a „Pénzügyi Elszámolási Útmutató a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program keretében 

támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához” tárgyú Útmutató releváns előírásaira 

(Piaci ár igazolása). 

 

10.3. Az ajánlat érvényességi ideje: a beérkezéstől számított 30 nap. 

 

10.4. Az eljárás nyelve: Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlat részét 

képező idegen nyelvű dokumentumokat magyar nyelvű fordítás becsatolásával kell az 

árajánlattevőnek benyújtania. Az Árajánlatkérő hiteles fordítást nem vár el. 

 

10.5. Alternatív ajánlat tétele nem lehetséges. Részajánlattétel nem lehetséges. 

 

10.6. Az Árajánlatkérő hiánypótlásra egy alkalommal biztosít lehetőséget. 

 

10.7. Az Árajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nyilvános bontási eljárást nem 

tart, az elkésett ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Az Árajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok 

nem igényelhetőek vissza, azokat bizalmasan kezeli és megőrzi. 
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10.8. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, 

kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől 

függetlenül az Árajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a 

költségekkel kapcsolatban. 

 

10.9. A szerződéskötés pontos időpontjáról és körülményeiről az Árajánlatkérő az ajánlattevőt 

értesíti. 

 

10.10. Az Árajánlatkérő kiköti, hogy a döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, 

hogy az eljárást indoklás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlatkérést visszavonja. Az ajánlatételre való 

felkérés nem minősül konkrét szerződéskötési ajánlatnak. 

 

10.11. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő legalacsonyabb összegű 

érvényes ajánlatot benyújtó szervezettel (személlyel) köt(het)i meg a Megrendelő a 

szerződést. 

 

10.12. Az árajánlatkérés megjelenésének napja: 2021. augusztus 02. 

 

 

Vargáné Kaiser Katalin 

sk. 

polgármester 
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1. számú melléklet 

AJÁNLATI ADATLAP 

 

„A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében” című projekt keretében 

történő eszközbeszerzés 2. tárgyban 

 

Árajánlattevő adatai: 

Árajánlattevő neve:  

Árajánlattevő székhelye:  

Árajánlattevő cégjegyzékszáma:  

Belföldi adószáma:  

Pénzforgalmi jelzőszám:  

Képviselő neve, beosztása:  

 

A kapcsolattartó adatai: 

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy telefon vagy 

mobil száma: 
 

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek: 

 

Megnevezés Nettó ÁFA (27 %) Bruttó 

TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 

eszközbeszerzés rendezvény-

eszköz tároló 2. 

   

Összesen:    

 

Az árajánlat érvényessége 30 nap. 

 

Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és jogosultságokkal 

rendelkezünk (vagy alvállalkozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített 

kötelezettségeket, feltételeket elfogadjuk. 

 

Kelt: ………………………………… 

 

…………………………………………… 

cégszerű aláírás 
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2. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT ALKALMASSÁGRÓL 

 

 

Alulírott ……………………………. (………………..……………………) ajánlattevő 

cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a „A helyi identitás és kohézió 

erősítése Nagyvenyim térségében” című projekt keretében történő eszközbeszerzés 2.” 

tárgyú Árajánlatkérés során ezennel felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy 

 

- Társaságunkkal szemben az Árajánlatkérésben előírt kizáró okok nem állnak 

fenn; 

- Társaságunk átlátható és az Árajánlatkérőtől független szervezet; 

- Társaságunk megfelel az Ajánlatkérés 7. pontjában foglalt alkalmassági 

feltételeknek, azaz: Ajánlattevő rendelkezik a szükséges technikai és személyi 

feltételekkel, valamint minden, a szükséges engedéllyel, jogosultsággal. 

 

 

 

Kelt: …………………………………….. 

 

 

 

…………………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 


