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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

 

1./ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA ÉS ELEKTRONIKUS 

LEVELEZÉSI CÍME: 

KIÚT Térségfejlesztési Egyesület  

4625 Záhony, Európa tér 20.  

Tel: + 36 30 2574125 

E-mail: kiutzahony@gmail.com 

Címzett: Rákóczi András ügyvezető elnök 

 

2./ A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK RENDELKEZÉSRE 

BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE, ANNAK BESZERZÉSI HELYE ÉS 

PÉNZÜGYI FELTÉTELEI: 
 

Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére.  

 

3./ A BESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE: 

 

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 2014-2020 keretében a Green Wheels /HUSKROUA/1702/7.1./0041 tárgyú 

projektben környezetbarát e-járművek határon átnyúló mobilitásának fejlesztése 

érdekében weboldal fejlesztése jelen felhívás és a dokumentációban foglaltak szerint. 

 

4./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: 

 

Vállalkozási szerződés. 

 

5./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA: 

 

Időtartam: 90 naptári nap, a szerződés hatályba lépésétől számítva. 

A szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba. 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

6./ TELJESÍTÉS HELYE:  

 

4625 Záhony, Európa tér 20.  

 

7./ AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: 

 

A beruházás európai uniós támogatásból valósul meg utófinanszírozással, a 

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 2014-2020 keretében a Green Wheels /HUSKROUA/1702/7.1./0041 tárgyú 

projektben keretében.  

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során 1 db végszámla benyújtására van 

lehetőség.  

Megrendelő a vállalkozói díjat a műszaki leírásban foglalt feladatok igazolt teljesítését 

követően szabályszerűen kiállított számla alapján, annak kézhezvételétől számított 30 

napon belül egyenlíti ki a Vállalkozó bankszámlájára történő banki átutalással, a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. 
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A szerződés, az elszámolás a kifizetés pénzneme forint (HUF). 

A finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció részét 

képező szerződéstervezet tartalmazza. 

 

8./ ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ TEHET-E 

TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLATOT 

 

Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. 

 

9./ A RÉSZAJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE VAGY ANNAK KIZÁRÁSA: 

 

Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít. 

 

10./ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJA: 

 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (nettó HUF).  

 

11./ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 

 

Dátum: 2021. május 05. 16:00 óra 

 

12./ AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME ÉS A BENYÚJTÁS MÓDJA: 

 

Az ajánlatot e-mailben vagy személyesen/postán lehet benyújtani az alábbi 

elérhetőségekre: 

 

KIÚT Térségfejlesztési Egyesület 

4625 Záhony, Európa tér 20. 

kiutzahony@gmail.com 

 

13./ AJÁNLATTÉTEL NYELVE:  

 

Magyar. Magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 

 

14./ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE ÉS AZ AJÁNLATOK 

FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULT SZEMÉLYEK: 

 

KIÚT Térségfejlesztési Egyesület (4625 Záhony, Európa tér 20.) 

A bontás ideje megegyezik az ajánlattételi határidő lejártának időpontjával, azaz 2021. 

május 05. 16:00 óra.  

Ajánlatkérő a bontásra az ajánlattevőknek külön meghívót nem küld.  

 

15./ AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA: 

 

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 naptári nap.  

 

16./ AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK ELŐÍRÁSÁRA, VALAMINT A SZERZŐDÉSBEN 

MEGKÖVETELT BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 

 

Ajánlatkérő sem ajánlati biztosítékot, sem egyéb biztosítékot nem kíván előírni. 
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A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke: 

Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó bármely, jelen szerződésben meghatározott 

feladata teljesítésével neki felróhatóan késedelembe esik, a késedelemmel érintett naptári 

napokra a Megrendelő késedelmi kötbért érvényesíthet, amelynek mértéke a nettó 

vállalkozói díj 0,5 %-a naptári naponként. A késedelem maximuma 30 naptári nap. 

 

Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Vállalkozó jelen szerződés alapján fennálló 

valamely kötelezettségét (pl.: értesítési kötelezettség elmulasztása, téves tájékoztatás, 

megrendelői utasítással összhangban nem álló eljárás, stb.) hibásan teljesíti, illetőleg a 

teljesítést elmulasztja, Megrendelő hibás teljesítési kötbért érvényesíthet. 

A hibás teljesítés mértéke (kötelezettségi elemenként) a nettó vállalkozói díj 3%-a. 

Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, amelyet követően 

Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő 

a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási 

kötbért érvényesít. 

 

Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Megrendelő abban az esetben 

érvényesítheti, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, illetve 

késedelme meghaladja a 30 naptári napot, és a Megrendelő a szerződést azonnali hatályú 

felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-a. 

 

Jótállás: A jótállás időtartama 12 hónap, kezdő időpontja a teljesítési igazolás 

Megrendelő általi kiállítását követő nap. 

 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati 

dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 

 

17./ EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

 

1. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási 

címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti ügyvéd vagy kamarai 

jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti 

országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot 

(amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító 

erejű magánokiratba vagy ügyvéd/ kamarai jogtanácsos/ közjegyző előtt tett okiratba 

foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt 

nyilatkozatokat aláírja (aláírják). 

Amennyiben az ajánlattevő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv 

harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő az 

ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen 

szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, 

hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró 

jogosultsága. 

2. Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.  

3. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban tájékoztatja az ajánlattevőket.  

4. Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az 

ajánlatában is köteles jelezni. Amennyiben az alvállalkozók bevonása a szerződés 

teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést 

követően lehetséges. 

 


