
 

 

 

 
Ügyiratszám:    01 - 13 -  11  /2020 Tárgy:  ajánlattételi felhívás 

Ügyintéző : Ferenczy Barbara pályázati referens 
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ferenczy.barbara@tahitotfalu.hu 

Hiv.szám:  

Ügyintézőjük:  

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata árajánlati felhívást tesz közzé a 

„PM_Bölcsőde_2019_22”azonosítószámú, „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást 

nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázat keretében a 

közbeszerzési dokumentáció összeállításával illetve az eljárások lefolytatásával 

kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

Az ajánlatkérő neve és székhelye 

Tahitótfalu Község Önkormányzata 

2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4. 

 

Az ajánlatkérő telefon- és telefaxszáma, e-mail címe 

Tel.: +36 26 387 198 

Fax:  +36 26 585 112 

E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu  

 

1.) A felhívás tárgya: 

 

„PM_Bölcsőde_2019_22” azonosítószámú, „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást 

nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázat keretében a 

közbeszerzési dokumentáció összeállítása illetve az eljárások lefolytatásával kapcsolatos 

feladatok ellátása. 

 

2.) Feladat leírása: 

 

− Ajánlattételi felhívás elkészítése határidőben történő teljes körű, minden kötelező 

mellékletét magába foglaló összeállítása, kidolgozása; 

− Kapcsolódó dokumentáció – bíráló bizottsági anyagok, szerződések elkészítése; 

− a Kbt vonatkozó rendelkezései valamint a 424/2017 (XII.19) Korm.r. szerinti 

kommunikációs és közzétételi feladatok ellátása az eljárásban 

− Együttműködés a projekt előkészítésében résztvevőkkel 

− Kapcsolattartás a projekt menedzsmenttel. 

 

3.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

 

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4. 

Tel/fax: 06-26-387-123, 06-26-387-198, 06-26-386-448, 06-26-585-112 

Email: polgarmester@tahitotfalu.hu   Honlap: www.tahitotfalu.hu 
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A szolgáltatás ellenértékét az Ajánlatkérő a következők szerint fizeti meg: 

 

− nyertes ajánlattevő(k) kiválasztásáról szóló döntés megküldését követő 15 napon belül 

esedékes  

 

Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatfizetést vállal. 

 

4.) Az ajánlatok bírálati szempontja: 

 

A legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeg. 

Azonos összegű ajánlatok esetén Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az Ajánlattevők 

referenciaigazolása alapján válassza ki az összességében legkedvezőbb ajánlatot. 

 

5.) Az ajánlattételi határidő: 

 

Tahitótfalu, 2020. év augusztus hó 25. nap 15:00 óra 

 

6.) Az ajánlat benyújtásának címe, határideje:  

 

Az árajánlatokat magyarul, cégszerűen aláírt, szkennelt formában, elektronikus úton 

Tahitótfalu Község Önkormányzata e-mail címére (polgarmester@tahitotfalu.hu) 2020. 

augusztus 25-én 15:00 óráig kell megküldeni. 

 

7.) Az ajánlat(ok) elbírálása: 

 

Az ajánlat(ok) elbírálására a Képviselő-testület 2020. szeptember 17-i tervezett ülésén – az 

Önkormányzat Beszerzési Szabályzata szerinti módon – kerül sor. Az ajánlattevőket a 

Polgármesteri Hivatal a döntést követő 2 munkanapon belül írásban értesíti a pályázat 

elbírálásáról. 

 

8.) Ajánlattételi felhívás mellékletei: 

1. Árajánlat sablon 

2. Nyilatkozat kizáró okokról 

3. Nyilatkozat szakmai alkalmasságról 

4. Referenciaigazolás 

 

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2020. év augusztus 17. nap 

 

A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: 

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít: Nem 

 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2020. szeptember 21. 

 

Azon ajánlattevők, akik a fentebb leírt szakmai követelményeket nem teljesítik, vagy 

ajánlatukat az előírásnak nem megfelelően csatolják be, ajánlatai érvénytelenek és az 

eljárás további szakaszában nem vehetnek részt. 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata a beszerzési eljárást feltételes beszerzési eljárásként 

bonyolítja le. A vállalkozási szerződés megkötésének feltétele Tahitótfalu Község 
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Önkormányzata PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/22 számú pályázatához kapcsolódó, a 

pályázatban igényelt támogatási összegre vonatkozó támogatási szerződés hatálybalépése. 

Amennyiben Tahitótfalu Község Önkormányzata PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/22 

számú pályázata támogatásban nem részesül, az igényeltnél kisebb összegben kerül 

támogatásra vagy a támogatási szerződés bármely okból nem lép hatályba, Ajánlatkérő 

fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

Ajánlattevők kifejezetten ezen feltételek ismeretében és elfogadásával teszik meg ajánlatukat. 

 

 

Tahitótfalu, 2020. augusztus 17. 

 

 

     Tisztelettel 

       

  

        Dr. Sajtos Sándor 

             Tahitótfalu polgármestere 


