
                          

 

 

 

   
 

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
a 2020. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

kiírt pályázaton belül óvoda felújítására 

 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) a BMÖFT/334-6/2020. iktatószámú 

miniszteri döntés értelmében pályázatot nyert az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” megnevezésű pályázat keretén belül Kötelező önkormányzati feladatot ellátó 

intézmények fejlesztésére, felújítására. 

 

Kérem, hogy szíveskedjen árajánlatot adni a Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde keleti, észak-keleti, 

déli és dél-nyugati tetőfelületének tetőhéjazat cseréjére, a látszó faszerkezet felújítására. 

 

Felújítandó tetőfelület: 1.150 m2 

 

1. Ajánlatkérő adatai: 

 

Név: Tiszacsege Város Önkormányzata 

Cím: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. 

Képviselő: Szeli Zoltán polgármester 

Kapcsolattartó: Lévainé Illés Tímea pályázati referens (06-52 588-400) 

E-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu 
 

2. Beszerzés tárgya: 

 

A beszerzés tárgya a Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde tetőfelújításához kapcsolódóan a 

jelenlegi tetőhéjazat cseréje, a cserép leszedése, terepszintre deponálása, a tetőléc bontása, 

terepszintre deponálása, a tetőszerkezet szarufáinak síkba hozása, új tetőlécezés készítése 

cserepeslemez alá, cserepes lemez fedés elkészítése, valamint ereszszegélyek készítése. 

 

3. Alkalmassági követelmények: 

 

- Az Ajánlatadónak szakmailag megfelelő tapasztalatokkal kell rendelkeznie az ajánlattételi 

felhívás tárgyát képező tevékenységben, illetve a megfelelő ár-érték arányt, valamint a 

megfelelő idejű garancia vállalását szükséges képviselni. 

- Nem lehet ajánlattevő, akivel szemben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, 

vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van 

folyamatban, illetve akinek köztartozása van. 

 

4. Az ajánlat tartalma: 

 

Az árajánlatnak az alábbiakat szükséges tartalmaznia:  

 

- az ajánlattevő megnevezését, címét, cégszerű aláírását/képviselő/ajánlattevő nevét, 

- az ajánlat tárgyának pontos megnevezését, 

- a projekt pontos címét és kódszámát, 

- az ajánlattételi felhívás tárgyához kapcsolódó szakmai tapasztalat bemutatását, 

- az árajánlat érvényességét, dátumát, 

- az egységárat, mennyiséget, nettó árat, ÁFA-t, bruttó árat. 
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5. A szolgálat teljesítésének igazolása: 

 

Az ajánlatkérés tárgyát képező szolgáltatás teljesítését követően teljesítésigazolás kiállítása 

szükséges. 

 

6. A szerződés meghatározás: 

 

Vállalkozási szerződés kerül megkötésre a nyertes pályázattevővel.  

 

7. Fizetési feltételek, az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, számlázási módja: 

 

A kivitelezési feladatok elvégzését követően a vállalkozó számlát állít ki. A számla 

kiegyenlítésére a teljesítést követő hónap 10. napjáig kerül sor.  

 

8. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 

 

Az Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ajánlati árat megajánló, illetve a leghosszabb garancia 

időt vállaló Ajánlattevővel köt vállalkozási szerződést, melyről a Képviselő-testület határozattal 

dönt. 

 

9. Az ajánlat benyújtásának határideje: 

 

2021. február 26. (péntek) 

 

10. Az ajánlatok benyújtásának nyelve: 

 

Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani. 

 

11.  Az ajánlatok benyújtásának módja és helye: 

 

Kérjük, hogy az ajánlatot cégszerűen aláírva szíveskedjen megküldeni az 1. pontban 

meghatározott címre postai úton, személyesen papír alapon, vagy szkennelt formátumban, az 

alábbi e-mail címre: pmhivatal@tiszacsege.hu 
 

 

 

 

Tiszacsege, 2021. február 9. 

 

Tisztelettel: 

Szeli Zoltán s.k. 

polgármester 
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