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Ajánlattételi felhívás
Mindszent Város Képviselő-testülete által a 18/2018. (I.24.) KT. számú határozatával
jóváhagyott Beszerzési Szabályzat IV. fejezete szerinti eljárásrendben Mindszent
Város Önkormányzata nevében kérem árajánlatát Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő
támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása elnevezésű
pályázatunkhoz kapcsolódó anyagbeszerzésre vonatkozóan az alábbi műszaki
tartalommal, a megjelölt anyagok 1. osztályú minőségében:
•
•

AC 11 aszfaltkeverék útburkolati hibák javításához, kátyúzáshoz:
560 tonna
kellősítéshez szükséges bitumenemulzió: 3200 kg.

Az ajánlatban kérjük az anyagok egységárát is feltűntetni, valamint kérjük külön
megjelölni a helyszínre szállítás (6630, Mindszent, Köztársaság tér 31) költségét!
Kérjük a felhíváshoz csatolt ajánlattételi lapot (is) kitölteni!
Részajánlat benyújtására, hiánypótlásra nincs lehetőség.
Nyertes pályázat esetén az igényelt anyagok lehívása az időjárás és az aktuálisan érintett
felújítási terület függvényében szakaszosan történik, részszámlák kibocsátására a lehívott
anyagmennyiségek arányában, teljesítési igazolás ellenében van lehetőség.
Az ajánlat beérkezésének határideje: 2021.03.10. 16:00óra
Ajánlatát papír alapon, postai úton a Mindszent Város Önkormányzatához (6630
Mindszent, Köztársaság tér 31.) Zsótér Károly polgármester részére címezve küldheti
meg, vagy adhatja át személyesen, illetve elektronikusan e-mailben a
palyazat@mindszent.hu címre várjuk a megadott határidőig.
A beérkezési határidő lejárta után beérkező ajánlatokat automatikusan semmisnek
tekintjük.
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a beszerzési eljárást indoklás nélkül
eredménytelenné nyilvánítja.
Az ajánlatok elbírálásáról 3 napon belül minden ajánlattevőt értesítünk.
Mindszent, 2021. március 01.
Zsótér Károly
polgármester

Ajánlattételi lap

Árajánlatkérő:
Mindszent Város Önkormányzata
6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.
Ajánlattevő:
Név: ...............................................................................................................................
Cím: ...............................................................................................................................
Telefon/fax: ....................................................................................................................
E-mail: ...........................................................................................................................
Adószám: .......................................................................................................................
Ajánlat tárgya:
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi
önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú
kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása elnevezésű pályázatunkhoz
kapcsolódó anyagbeszerzés

Ajánlati ár:
Ajánlat
tárgya
•

AC 11 aszfaltkeverék útburkolati
hibák javításához, kátyúzáshoz:
egységára Ft/t

•

kellősítéshez
szükséges
bitumenemulzió: egységára Ft/kg

•

AC 11 aszfaltkeverék útburkolati
hibák javításához, kátyúzáshoz:
560 tonna
kellősítéshez
szükséges
bitumenemulzió: 3200 kg

•
•

szállítási költség
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nettó összeg
(forint)

ÁFA 27%
(forint)

bruttó összeg
(forint)

Alulírott ..........................................................................................................
, mint az
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattevő képviseletében a fenti beszerzési
eljárás során a kiírásban foglalt feltételeket elfogadjuk. A vállalt kötelezettségeket teljesítjük.
Nem áll fenn összeférhetetlenség az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő cégek között. Ajánlatunkat
az Általános Útmutató a Felhívásokhoz című dokumentumban és a projektre vonatkozó
pályázati felhívásban foglalt előírásainak megfelelően készítettük el. Az árajánlatunk
érvényessége a kiállítástól számított 90 nap.
Kelt: ..................................................................
PH
.

……………………
cégszerű aláírás
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