Őr Község Önkormányzat
polgármesterétől
4336 Őr Kossuth u. 2.
Tel: 44/385-144
e-mail: polghivor@gmail.com
Száma: Őrp/47-1/2018.
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:
Név: Őr Község Önkormányzata
Cím: 4336 Őr, Kossuth u. 2
Kapcsolattartó: Hódi Miklós polgármester
Email cím: polghivor@gmail.com
telefon: 70 433 1512
44 385 144
2. Az eljárás megnevezése: Nemzeti értékhatárt el nem érő meghívásos eljárás.
3. Az ajánlattétel tárgya:
Őr Község önkormányzatának tulajdonát képező Művelődési Ház külső-és belső részleges felújítása
az ajánlattételi felhívás mellékletét képező A és B változatú árazatlan költségvetés műszaki
paraméterei szerint.
Az építés illetve a felújítás nem engedélyköteles.
4. A teljesítés helye és címe:
Művelődési Ház
4336 Őr József attila utca 1. szám
5. A vállalkozási szerződés szerint elvégzendő felújítás teljesítésének határidejei:
A felújítási munkák kezdetének időpontja: 2018. 04. hó
Befejezésének határideje: 2018. 07. 30.
6. Az árajánlatok bírálati szempontjai:
A legkedvezőbb ajánlati ár forintban
7. Az ajánlati ár:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az elvégzendő felújítási munkálatok megnevezését és az ajánlati árat.
Az ajánlati árat nettó összeg+ÁFA értékben HUF -ban kifejezve kell megadni, melynek
tartatlmaznia kell minden költséget.
8.Az ajánlattal kapcsolatos rendelkezések:
Az ajánlattételi határidő. 2018.03.09. nap 16 óra 00 perc.
Az ajánlatok benyújtásának helye és címzettje: Őr Község Önkormányzata 4336 Őr, Kossuth
u. 2.

Cimzett: Hódi Miklós polgármester
Az ajánlatok benyújtásának módja: zárt borítékban személyesen, vagy postai úton beküldve
egy db cégszerűen aláírt eredeti példányban. A borítékra kérjük feltüntetni "Árajánlat a
Művelődési Ház felújítására" megnevezést
Elektronikus ajánlatküldés esetén a fogadó cím: polghivor@gmail.com
Az ajánlatoknak a nyitva álló határidőre be kell érkezniük.
9. Egyéb információk:
Az ajánlattevő a felújítandó épületet előre egyeztetett időpontban személyesen megtekintheti
A jánlati kötöttség minimális időtartama 60 nap
Az ajánlatkérő tárgyalást nem tart
Az ajánlatkérő hiánypótlást nem biztosít
Az ajánlattevő az ajánlatkérőtől max 25 % előleget kérhet.
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a tárgyi beszerzési eljárás indoklás nélküli eredménytelenné
nyílvánítására.
A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő 30 napon belül vállalkozási szerződést köt.
Az ajánlattevő nyilatkozatát kérjük arról, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges erőforrásokkal
rendelkezik.
Az ajánlattevő nyilatkozatát kérjük arról, hogy elfogadja az ajánlatkérés feltételeit.
További információkat az ajánlattevő a polgármestertől a fenti telefonszám illetve személyesen
kérhet.

Őr, 2018. február 27.

Hódi Miklós
polgármester

