
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 műszaki ellenőri feladatainak  

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: 2021. március  31.  

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

elérhetőségekre: 

Nyírbátor Város Önkormányzata 

Máté Antal polgármester 

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. 

titkarsag@nyirbator.hu 

Mellékletek: 

1 db Feladat-meghatározás  
1 db Árajánlat sablon 

 
Nyírbátor, 2021. március 16. 

Tisztelettel: 

 

Máté Antal s.k. 

Polgármester 

Nyírbátor Város Önkormányzata 

 

 

 

 

 

 



1.melléklet 

Feladat-meghatározás 

 

Műszaki ellenőri feladatok ellátása a ROHU395 kódszámú,”Cooperation between Nyírbátor and 

Carei for improving employment and promoting development based on endogenous potential” 

projekt keretében 

 

 

Nyírbátor Város Önkormányzata a Nyírbátor, 0119/29 hrsz. alatti Inkubátorházat bővíti nettó 878 m2 

területű épületrésszel. Az épülethez megépítendő továbbá 12 db parkoló, a hozzátartozó úttal és 

térburkolattal (összesen kb. 2.200 m2). 

A kb.150 m2 térmértékű Helyi termékek bemutatóháza a Nyírbátor, 6041 hrsz.-ú ingatlanon épül. 

 

A feladat részletes meghatározása:  

 

A Nyírbátori Inkubátorház bővítésével illetve a Helyi termékek bemutatóházának építésével kapcsolatos 

műszaki ellenőri feladatok ellátása, az alábbiak szerint: 

 

 

 A műszaki ellenőri feladatok hatályos jogszabályok szerinti végrehajtása. Az érintett beruházás 

alatt a megrendelő érdekeinek folyamatos képviselete. A beruházás alatt a megrendelő részére 

szakmai, műszaki segítségnyújtás. 

 

 A folyamatos tájékoztatás mellett, kiemelt feladata a műszaki ellenőrnek, hogy a felmerülő 

szakmai kérdésekben a megrendelő döntéseihez, megfelelő szakmai álláspontot alakítson ki. 

 

 A beruházás valamennyi ütemét köteles nyomon követni, dokumentálni.  

 

  



2. sz. melléklet 

 

ÁRAJÁNLAT 

(sablon) 

Műszaki ellenőri feladatok ellátása a ,”Cooperation between Nyírbátor and Carei for improving 

employment and promoting development based on endogenous potential” (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) 

Az inkubátorház bővítése műszaki 

ellenőri feladatainak ellátása 

ROHU395, CO-LABOUR projekt 

keretében 

   

A helyi termékek bemutatóházának 

építése műszaki ellenőri feladatainak 

ellátása a ROHU395, CO-LABOUR 

projekt keretében 

   

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> 

 

 

 
 


