
                          

 

 

 

   
 
 

 

 

 

Ajánlattételi felhívás 
A 2020. évi Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése-

2020” elnevezésű megnyert pályázaton belül Ravatalozó felújításra 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) a 1060/3009/609/5/2020 

iktatószámú támogatói okirat értelmében pályázatot nyert, a Miniszterelnökség által kiírt 

Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése-2020” 

alprogramon belül temetők fejlesztésének támogatására. 

 

Kérem, hogy szíveskedjen árajánlatot adni a Tiszacsegei Temetőben lévő Ravatalozó 

épületének külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése tárgyában.  

 

1. Ajánlatkérő adatai: 

 

Név: Tiszacsege Város Önkormányzata 

Cím: 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 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 Város Önkormányzatának fenntartásában működő 

temető (4066 Tiszacsege, Ipar utca 1., 0603/2 helyrajzi szám) ravatalozó épületének 

külső és belső felújítása. 

 

3. Tevékenységek részletezése: 

 

Felújítás: 

• Nyílászáró csere 

• Padló és lábazati burkolat csere 

• Bejárati ajtó csere 

• Belső festési munkálatok 

 

Átalakítás 

• Meglévő beépített hűtőkamra megszüntetése, új hűtőkamra 

beépítése 

 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

POLGÁRMESTERE 
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Ajánlattételi szándékuk esetén kérjük vegyék fel a kapcsolatot az Ajánlattevővel a fenti 

elérhetőségek egyikén, a kapcsolódó dokumentációk /Építészeti- Műszaki 

dokumentáció, Árazatlan költségvetés/ megküldése érdekében.  

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. A szolgálat teljesítésének igazolása: 

 

Az ajánlatkérés tárgyát képező szolgáltatás teljesítését követően teljesítésigazolás 

kiállítása szükséges. 

 

7. A szerződés meghatározás: 

 

Vállalkozási szerződés kerül megkötésre a nyertes pályázattevővel. 

 

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 beérkezésének határideje: 

 

2021. március 12. (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. március 1.  

 

 

Tisztelettel: 

Szeli Zoltán  

polgármester 
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