AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 azonosítószámú projekt keretében rendezvénysátor
beszerzésére
Tisztelt Ajánlattevő!
Oroszlány Város Önkormányzata a saját belső eljárásrendje szerinti közbeszerzési értékhatár alatti
kiválasztási eljárás keretében „A helyi identitás és kohézió erősítése Oroszlányban” című, TOP-5.3.116-KO1-2017-00003 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan ezúton kér ajánlatot rendezvénysátor
beszerzésére.
Az alábbi sátorméretre kérjük ajánlatát:
Sátor mérete: 10 m x 30 m (megközelítőleges méretek)
Vállméret:
3m
Vázszerkezet: acél és/vagy alumínium
Oldalak:
elhúzható oldalak
Ponyva:
nehezen éghetőségű PVC ponyva
Ponyva színe: fehér
Sátorrögzítés: betonon csavarral, talajon cövekelve
A termék adatlapját / műszaki leírását és szabványoknak való megfeleléseit kérjük mellékletként
benyújtani.
További követelmények:
Garancia:
minimális ideje 1 év
Szállítás:
igen, az ajánlatkérő címére
Összeszerelés: igen
Betanítás:
igen
Szállítás:
legkésőbbi ideje: 2021. július 15.
Érvényesség: minimum 60 nap
(árajánlat)
Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő

neve:
címe:
adószáma:
bankszámlaszáma:

Az ajánlatkérés dokumentumai:

Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.
15729631-2-11
12028003-00254374-00100004
- ajánlattételi felhívás
- ajánlati lap

Ajánlattételi határidő:

2021. április 30. (péntek) 12:00 óra

Bírálati szempont:

nyertes az a pályázó, aki a legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatási
ajánlatot teszi.

Ajánlattétel módja:

Elektronikus úton: A kitöltött „Ajánlat” lap és alátámasztó
dokumentumok
megküldése
elektronikus
úton
az
adorjan.anett@oroszlany.hu és/vagy imro.janos@oroszlany.hu e-mail
címre.

Személyesen:
Oroszlányi
Polgármesteri
Hivatal
(Közös
Önkormányzati Hivatal) 44.-es irodájában történő személyes
leadással, vagy ezideig történő postai kézbesítéssel az ajánlatkérő
címére.
A kitöltött ajánlati lap zárt borítékban történő benyújtása az
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal II. emelet 44. irodájában történhet
meg. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat a TOP-5.3.1-16-KO12017-00003 azonosító számú projekt keretében rendezvénysátor
beszerzésére” feliratot.
Árajánlatát kérjük jelen levélben megadott határidőig, legalább 60 napos érvényességi idővel ellátva,
aláírva szíveskedjen benyújtani a mellékelt ajánlati lapon. Kérjük egyösszegű árajánlatukat az ajánlati
lap Teljes vállalási ár (Ft) sorában a Nettó ár (Ft) cellába beírni, a táblázat alapértelmezetten 0 Ft ÁFAval számol.
Amennyiben a feladatellátásra megkötendő megbízási szerződést ÁFA körös vállalkozóként tudja
teljesíteni, úgy értelemszerűen a vonatkozó ÁFA összeget is kérjük megadni, az táblázat a bruttó ár
tekintetében a beírt ÁFA összeget összesíti a Nettó ár összegével.
Az ajánlatok titkosságát az ajánlatkérő biztosítja az ajánlattételi határidő lejártáig. A nyertes ajánlat
kiválasztásáról, elfogadásáról az Ajánlatkérő e-mail formájában tájékoztatja az Ajánlattevőket.
Ajánlatkérő kapcsolattartója:
Adorján Anett (pályázati referens) 06-30/447-6949

Oroszlány Város Önkormányzata

