Száma: EPL/257/1/2017
Ajánlati felhívás
(közbeszerzés hatálya alá nem tartozó, hirdetmény közzététele nélküli egyszerű eljárás)
1.
Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail:
Eplény Községi Önkormányzat
8413 Eplény, Veszprémi utca 64.
Tel.: +36/20/360-3490; +36/30/969-8139
Telefax: -36/88/453-175
E-mail: epleny@invitel.hu
2.
Az ajánlatkérés tárgya és követelménye:
Közösségi Ház és Templom épületénél térburkolási munkák mennyiségi kiírását, a
felmérés alapján készült, árazatlan költségvetés tartalmazza.
Ajánlatkérő térítésmentesen ajánlati dokumentációt bocsát ajánlattevők rendelkezésére az
ajánlattétel elősegítése érdekében, mely az ajánlattételi felhívással egy időben e-mailen
megküldésre kerül.
3.
A szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés
4.
A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:
2017. június 30.
5.
A teljesítés helye:
8413 Eplény, Veszprémi utca 64.
6.
Ajánlati kötöttség:
Az ajánlattevő részéről az ajánlati kötöttség minimális időtartama, az ajánlattételi határidő
lejártától számítva, 60 napig áll fenn.
7.
Az ajánlati ár:
Az ajánlati ár fix ár, amelyet tételes részletezéssel kell megadni.
8.

Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú alternatív) ajánlatot,
valamint a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását:
Több változatú ajánlat nem tehető.
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja.
9.
10.

Az ajánlat készítésénél figyelembe kell venni az alábbiakat:
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden esetlegesen felmerülő egyéb költségeket.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg hivatkozás a vonatkozó
jogszabályokra:
Ajánlattevő egy számla benyújtására jogosult a műszaki átadást követően. A számla kifizetése
15 napon belül átutalással történik.
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11. Az ajánlatok bírálati szempontjai:
A legalacsonyabb ellenszolgáltatás összege.
12. Az ajánlatnak a következő munkarészeket kell tartalmaznia:
Ajánlat tételes részletezése és összegzése (nettó és a bruttó végösszegek feltüntetésével)
13. Ajánlat leadási formája:
Az ajánlatokat elektronikus úton kell megküldeni az epleny@invitel.hu e-mail címre.
14. Ajánlattételi határidő:
2017. május 23-án (kedd) 10:00 óra (az e-mail beérkezésének az időpontja)
Az ajánlattevőknek az ajánlatuk kidolgozásával kapcsolatban felmerült költségeit és kiadásait
maguknak kell viselnie, azok megtérítését semmilyen jogcímen nem követelhetik az
ajánlatkérőtől.
Az ajánlattevőket az értékelés eredményéről írásban értesítjük.
15. Az ajánlattétel nyelve:
Az ajánlatok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be.
16.

Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy az ajánlatokat
tárgyalás nélkül bírálják el:
Az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el.
17. Döntés az árajánlatokról
2017. május 24-én (szerda) 17 óra 30 perckor kezdődő Képviselő-testületi ülésen
18. A szerződéskötés tervezett időpontja:
2017. május 31.
19. Munkaterület átadás tervezett időpontja:
2017. június 1.
20. Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének a napja:
2017. május 8.
Eplény, 2017. május 5.

Fiskál János
polgármester

