„Tüzelőanyag beszerzés téli rezsicsökkentéshez tárgyú,
közbeszerzési értékhatár alatti eljáráshoz
Eljárást megindító felhívás
a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe:
Hivatalos név és székhely:
Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78., Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):Címzett:
Dr. Molnár Miléna aljegyző, II. emelet 43. iroda

Telefon:
34/361-444/149

E-mail: molnar.milena@oroszlany.hu

Fax:+36 34/361-182

Internetcím: Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroszlany.hu
b) a beszerzés tárgya és mennyisége:
Oroszlány Város Önkormányzata a Kormány téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról
szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatában hozott döntése alapján az alábbi beszerzési eljárást
folytatja le:
A Kormány döntése alapján az előzetes igénybejelentéssel érintett 357 darab háztartás,
háztartásonként 12.000,- forint összegű természetbeni támogatásra jogosult. A támogatás nem
használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költségeinek fedezésére, annak biztosítása
a támogatásban részesülő háztartást terheli.
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Ajánlat tehető a fenti 5 rész közül egy vagy több részre. Ajánlatkérő a nyertes szállítót
részenként külön-külön választja ki.
teljesítés helye: Oroszlány közigazgatási területe.
c) a szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a beszerzési eljárást
lefolytatják;
Szállítási szerződés
d) a szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
2019. február 28.
e) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

„Tüzelőanyag beszerzés téli rezsicsökkentéshez tárgyú,
közbeszerzési értékhatár alatti eljáráshoz
Ajánlatkérő előleget nem fizet, az ellenszolgáltatást teljesítésigazolást követően, a szállító
számlája alapján, 30 napos fizetési határidővel, átutalással teljesíti.
f) annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:
igen, alternatív ajánlatok tehetők, például széntípusonként.
g)

a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása. Ha részajánlat tételére lehetőség van,
tájékoztatást arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni,
valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek
száma.
Részajánlattétel lehetséges, a b) pontban felsorolt 1-5. részekre.
Ajánlat tehető a fenti öt rész közül egy vagy több részre. Ajánlatkérő a nyertes szerszállítót
részenként külön-külön választja ki. Az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma
nincs korlátozva.

h) az ajánlatok értékelési szempontjai:
a beszerzés értéke rögzített, az előírt értéken megajánlott nagyobb mennyiség a döntő
i)

az ajánlattételi határidő:
2019. február 11. (hétfő) 10 óra

j) az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:
papír alapon a következő címre:
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. Dr. Molnár Miléna
aljegyző, II. emelet 43. iroda
vagy elektronikusan a következő email-címre:
molnar.milena@oroszlany.hu
k) a szerződéskötés tervezett időpontja: 2019. február 14. (csütörtök) 10 óra
l)

Egyéb információk:
1. Az ajánlathoz kitöltve és cégszerűen aláírva mellékelni kérjük a felolvasólapot.
2. Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát (aláírásmintáját). Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő, cégjegyzésre jogosult
képviselő írja alá, úgy az aláírásra vonatkozó meghatalmazást is csatolni kell.
3. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési
felelősséggel tartozik.

az ajánlattételi felhívás közzétételének napja:
2019. január 30.

