
 

Tárgy: Ajánlatkérés 

Tisztelt Ajánlattevő! 

Alulírott Máté Antal, mint Nyírbátor Város Önkormányzat (székhelye: 4300 Nyírbátor, 

Szabadság tér 7.) polgármestere ezúton kér árajánlatot Önöktől a(z) ROHU395 

kódszámú,”Cooperation between Nyírbátor and Carei for improving employment and 

promoting development based on endogenous potential” projekt megvalósítása során 

felmerülő „Inkubátorház bővítése és Helyi termékek bemutatóházának építése” 

megnevezésű beruházások közbeszerzési lebonyolítói feladatok ellátására. Árajánlatukat 1. 

sz. mellékletben szereplő feladat-meghatározásban foglaltak alapján kérjük megadni.  

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az elvégzendő feladatok megnevezését, az ajánlati árat és az 

ajánlat érvényességi idejét. Az ajánlati árat nettó és bruttó értékben, forintban kifejezve a 2. 

számú mellékletben található sablon kitöltésével adja meg, feltüntetve az ajánlatának 

érvényességi idejét.  Az ajánlatok bírálata során azonos tartalom mellett a legalacsonyabb 

összegű ár kerül elfogadásra. Az ajánlatkérés során az ajánlatkérő köteles előírni az 

alvállalkozói szerződések tartalmára, összegére és kifizetésére vonatkozó transzparenciát. 

Amennyiben ajánlattevő - annak ellenére, hogy saját maga is el tudná látni a feladatot - 

alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is köteles jelezni. Amennyiben az 

alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a 

megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges. 

Ajánlattételi határidő: 2020. szeptember 14.  

Ajánlat benyújtásának módja: az ajánlatot e-mailben vagy postán lehet benyújtani az alábbi 

elérhetőségekre: 

Nyírbátor Város Önkormányzata 

Máté Antal 

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. 

titkarsag@nyirbator.hu 

Mellékletek: 

1 db Feladat-meghatározás  

1 db Árajánlat sablon 

 

Nyírbátor, 2020. szeptember 2. 

 

Tisztelettel: 

Máté Antal s.k. 

Polgármester 

Nyírbátor Város Önkormányzata 



1. sz. melléklet 

 

FELADAT - MEGHATÁROZÁS 

 

„Inkubátorház bővítése és Helyi termékek bemutatóházának építése” megnevezésű 

beruházások közbeszerzési lebonyolítói feladatok ellátására, a „Cooperation between 

Nyirbator and Carei for improving employment and promote cross-border mobility of 

workforce” (ROHU395, CO-LABOUR) projekt keretében. 

Az Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:  

- Tanácsadás és konzultációs lehetőség biztosítása Megbízó részére a jogszabályi 

rendelkezések érvényesülése érdekében a szerződés teljes időtartama alatt. 

- A projekt költségvetésének költségtételek áttekintése, és a közbeszerzéssel érintett 

tételek esetében Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve javaslattétel a lefolytatandó eljárás 

fajtájára, típusára, illetőleg azok meghatározása a beszerzés tárgyától és az 

értékhatároktól függően. 

- Az eljárás előkészítő iratmintáinak elkészítése (pl. felelősségi rend, összeférhetetlenségi 

és titoktartási nyilatkozat stb.). 

- Javaslattétel a közbeszerzési eljárás értékelési szempontjaira, valamint a pénzügyi-

gazdasági illetőleg műszaki-szakmai alkalmassági követelményekre vonatkozóan, 

illetve ezek kidolgozása a megbízóval egyeztetve. 

- Megbízóval való egyeztetést követően a lefolytatandó közbeszerzési eljárás eljárást 

megindító felhívásának elkészítése. 

- Az eljárás megindításához szükséges további közbeszerzési dokumentumok 

közbeszerzési és jogi munkarészeinek (általános útmutató, nyilatkozatminták, 

szerződéstervezet) elkészítése. 

- Az ajánlattevők által kiegészítő tájékoztatás kérés keretében feltett kérdések 

megválaszolása, a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai részeket illetően a Megbízó 

közreműködésével, a Megbízótól kapott információk alapján. 

- Az ajánlatok bontásának levezetése, jegyzőkönyv felvétele a bontási ülésről. 

- A beérkezett ajánlatok részletes kiértékelése, gondoskodás az esetleg szükséges 

hiánypótoltatásról (hiánypótlási felhívás készítése és a hiánypótlás keretében beérkezett 

dokumentumok vizsgálata). 

- Felvilágosítás/indoklás kérése az ajánlattevőktől és a benyújtott dokumentumok 

vizsgálata, értékelése (szükség esetén és a szakmai részeket illetően a Megbízó 

közreműködésével). 

- Közbeszerzési szakvélemény (részletes vizsgálati jegyzőkönyv), döntési javaslat és 

döntési záradék készítése. 

- A bírálati lapok elkészítése. 

- A Bírálóbizottság munkájában való szakértői részvétel. 

- Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés elkészítése. 

- A közbeszerzési eljárás valamennyi esetleges egyéb, jogszabály által kötelezően előírt 

dokumentumának (jegyzőkönyv stb.) elkészítése, kezelése és gondozása. 

- Közreműködés a szerződéskötés folyamatában: a nyertes ajánlattevővel kötendő 

szerződés véglegesítése, előkészítése szerződéskötésre. 

- A szerződéskötést követően a Közbeszerzési Értesítőben kötelezően közzéteendő, az 

eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény elkészítése és elektronikus úton 

történő feladása. 



2. sz. melléklet 

 

ÁRAJÁNLAT 

(sablon) 

 

„Inkubátorház bővítése és Helyi termékek bemutatóházának építése” megnevezésű 

beruházások közbeszerzési lebonyolítói feladatok ellátására, a „Cooperation between Nyirbator 

and Carei for improving employment and promote cross-border mobility of workforce” 

(ROHU395, CO-LABOUR) projekt keretében. 

 

Ajánlattevő 

neve:  

székhelye:  

hivatalos képviselőjének neve:  

cégjegyzékszáma:  

adószáma:  

e-mail címe:  

 

Ajánlati ár 

Feladat megnevezése Nettó (HUF) Áfa (HUF) bruttó (HUF) 

Közbeszerzési lebonyolítói feladatok 

elvégzése    

    

    

    

Összesen:     

 

Alulírott <aláíró neve>, mint a(z) <szervezet megnevezése, székhely címe> <aláíró beosztása> 

nyilatkozom, hogy ajánlatkérési dokumentáció tartalmát megismertem, megértettem, az abban foglaltak 

hibátlan és hiánytalan teljesítését vállalom, a megjelölt díj ellenében. 

 

Alvállalkozót kívánok bevonni (a megfelelő aláhúzandó): IGEN/NEM 

Amennyiben alvállalkozót kíván bevonni:  

- A beszerzés azon részeinek megjelölése (munkanemenként), amelyhez az ajánlattevő 

alvállalkozót vesz igénybe: ………. 

- Alvállalkozó megnevezése – amennyiben már ismert (cégnév, székhely, adószám pontos 

megjelölése): ………. 

 



Tudomásul vettem, hogy amennyiben az alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítése során válik 

szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges. 

 

Ajánlat érvényességi ideje (a megfelelő aláhúzandó): …………… nap/hónap  

 

 

<Település>, …………… év …………… hónap ……………nap 

 

 

 

Tisztelettel,  

 

<Aláíró személy neve> 

<beosztása> 

<Ajánlattevő megnevezése> 

 

 

 


