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Iktatószám:  I./1372-1/2021 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
Az ajánlattételi felhívás tárgya: Építőanyagok beszerzése, Füzesgyarmat Város Önkormányzata részére. 
 
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe 
 

Hivatalos név: Füzesgyarmati Város Önkormányzata 

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

Kapcsolattartási pontok, címzett: Koncz Imre, polgármester Telefon: 66-491-058 

E-mail: beszerzes@fuzesgyarmat.hu 

 
2. Szerződés meghatározása 

 

Építőanyagok beszerzése, Füzesgyarmat Város Önkormányzata részére, az alábbiak szerint: 
 

termék neve termékjellemző mennyiség 

cserépléc 25mm x 50mm  80 méter 

drótháló 70 x 70 lyukméret 1,7 méter magas és 2,1mm vastag 175 méter 

zománcfesték fekete fémre 7,5 liter 

sóder homokos kavics (sóder) 0/24 88 m3 

cement CEM III/A 32,5 R  205 q 

betonoszlop 10 x 10 x 240 vezérdrót befűzővel 80 db 

vezérdrót 3,1 mm 700 m 

szögesdrót 2,2 mm 200 m 

zártszelvény 30 x 30 x 2 mm 16 szál 

zsanér (heggeszthető kapusarok) nagykapuhoz 8 db 

síkháló, hegesztett betonacél háló 150 x 75 x 6 mm 120 nm2 

oltott mész 25 kg/zsák 3 zsák 

 
3. Szerződéses feltételek 

 

Az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, valamint az 
Ajánlattevő által ellátandó feladatokat az adásvételi szerződés tartalmazza. 
 
4. Ajánlatok értékelésének szempontja 

 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legalacsonyabb 
árajánlatot adó ajánlattevő. 
 

Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattévő figyelmét arra, hogy ajánlatában meg kell jelölnie a termék eladási árát (nettó és bruttó 
összeggel).  
 

   
5. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai 

 

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg 
összevont nettó értéken, ezen kívül csatolnia szükséges részletes árajánlatát (ajanlatiadatlap.xlsx) is. A sikeresen 
beérkezett ajánlatadásról automatikus visszaigazoló email üzenetet kap. Érvényesnek minősül az ajánlat, amennyiben az 
ajánlattételre nyitva álló határidőig megküldésre kerül.  
Felhívom a figyelmet, hogy az oldalon történő regisztráció elvégzése nem kötelez ajánlattételre. 
Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti 
jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást vagy az aláírási címpéldányt az ajánlathoz csatolni kell.  
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem 
felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti. 
 
6. Az ajánlattétel benyújtásának határideje 
 

2021. február 24. 15 óra 00 perc 
 

mailto:beszerzes@fuzesgyarmat.hu
https://www.fgybesz.hu/
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Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat 
úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan 
megküldésre kerüljenek. 
 
7. Ajánlati biztosíték 

 

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt 
ki. 
 
8. Beérkezett ajánlatok értékelésének helye és ideje:  
 

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  

2021. február 24. 16 óra 00 perc 
 
9. Az ajánlatok értékelésének módja 
 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a 
beérkezést követő azonnal értékeli és bírálja el. Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő. 
 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat első 
(I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban 
rögzített tartalmi szempont szerint értékeli, bírálja el. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra nem biztosít 
lehetőséget.  
 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok 
értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 2 munkanapon belül írásban (elektronikus úton) értesíti. 

 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő 
döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 5 napon belül – az ajánlattételi felhívással 
valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg az Adásvételi 
Szerződést.  
 
10. Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet: 

 

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Beszerzési ügyintéző: (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen, 
vagy telefonon, a 30-365-9485 telefonszámon hivatali félfogadási időben. A beszerzésre kerülő eszköz, szolgáltatás további 
részletes leírásával kapcsolatban az ajánlatkérő képviselője az 1. pontban meghatározottak szerint.  

 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi 
felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi 
felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet. 
 
11. Alkalmassági feltételek 
 

Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy amennyiben az Ajánlattevőnek helyi adó illetve helyi adóhoz kapcsolódó pótlék 
tartozása áll fenn az Önkormányzat felé, úgy ajánlatát formai szempontból érvénytelennek minősíti.  
 
12. Szerződéses feltételek:  

 

Ki-/elszállítás:  szerződés aláírását követően 2021 július 31-ig folyamatosan 
Fizetési határidő:  a teljesítést követően a számla kézhezvételét követő 30 napon belül 

 

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívás Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott beszerzési 
szabályzatban foglaltakkal együtt értelmezendő. A beszerzési szabályzat az alábbi linken érhető el:  
 

 
http://www.fuzesgyarmat.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok 
 
 

Az ajánlattételi felhívás melléklete: 
1. sz. melléklet: Adásvételi szerződés (tervezet) 
 
Füzesgyarmat, 2021. február 19. 
 

…………………………… 
Koncz Imre 
polgármester 

http://www.fuzesgyarmat.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok


Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 
 (66) 491-956 Fax: 491-361 

   
 

Ajánlattételi felhívás 1. számú melléklete 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) 
 

amely létrejött egyrészről (a továbbiakban: Vevő) 
 

Név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

székhely: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  

ÁHT azonosító: 734938 

adószám: 15725338-2-04 

képviseli: Koncz Imre, polgármester  

 
másrészről (a továbbiakban Eladó) 
 

név:  

székhely:  

cégjegyzékszám:  

adószám:  

bankszámlaszám:  

képviseli:  
 

Vevő és Eladó a (továbbiakban együttesen: Szerződő Felek vagy Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi 
feltételekkel. 
 
Előzmények 
 

Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy Vevő, mint ajánlatkérő nyílt beszerzési eljárást folytatott le „Építőanyagok 
beszerzése, Füzesgyarmat Város Önkormányzata részére” keretében. A beszerzési eljárás eredményeként Eladót 
hirdette ki nyertesnek a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint. 
 
1. A szerződés tárgya 
 

Az Eladó a Vevő részére a következőkben leírt feltételekkel, az alábbiakban részletezett terméket értékesít 
 

termék neve termékjellemző mennyiség 
Ajánlati ár 
(nettó Ft) 

Ajánlati ár 
(bruttó Ft) 

cserépléc 25mm x 50mm  80 méter     

drótháló 70 x 70 lyukméret 1,7 méter magas és 2,1mm vastag 175 méter     

zománcfesték fekete fémre 7,5 liter     

sóder homokos kavics (sóder) 0/24 88 m3     

cement CEM III/A 32,5 R  205 q     

betonoszlop 10 x 10 x 240 vezérdrót befűzővel 80 db     

vezérdrót 3,1 mm 700 m     

szögesdrót 2,2 mm 200 m     

zártszelvény 30 x 30 x 2 mm 16 szál     

zsanér  hegeszthető kapusarok nagykapuhoz 8 db     

síkháló hegesztett betonacél háló 150 x 75 x 6 mm 120 nm2     

oltott mész 25 kg/zsák 3 zsák     
 

 Összesen   
 
2. Az áru átadása-átvétele 
 

2.1. Az értékesítendő árut a Vevő vagy megbízottja az Eladó vagy megbízottja jelenlétében a Vevő székhelyén (5525 
Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) / Eladó telephelyén veszi át a jelen szerződés aláírását követően 2021. július 31-ig 
folyamatosan, minőségi és mennyiségi ellenőrzés után.  
 

2.2. A terméket az Eladó a Vevő részére a kiszállítás napján az előírásoknak való megfelelősség igazolásával együtt adja át, 
amelynek megtörténtét a Vevő aláírásával elismer.  
 

2.3. A termék vételára (1. pont) magában foglalja a teljesítéssel kapcsolatban Eladónál felmerülő valamennyi költséget, úgymint: 

- a Termékekért fizetendő ellenszolgáltatás összegét;  

- a Magyarország területén elvégzett kiszállítás díját.  
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3. Fizetési feltételek: 
 

3.1. Vevő ellenszolgáltatást ajánlattevő részére - az áru átadását-átvételét követően -, a számla átvételét követő 30 napon belül 
átutalással teljesíti az Eladó ………. pénzintézetnél vezetett  ……..-……..-…….. számú bankszámlájára. A számla mellékletét 
képezi az átadás-átvételi jegyzőkönyv (szállítólevél). 
 

3.2. Az Eladó a Vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja a Termékekre nézve a tulajdonjogát 
 

3.3. Az ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabályok szerint járnak el. Vevő előleget nem fizet. 
 

3.4. Késedelmes fizetés esetén Eladó a Vevőnek késedelmi kamatot számíthat fel, melynek mértéke a mindenkori hatályos 
Ptk. rendelkezéseinek felel meg. 
 
4. Szavatosság 
 

4.2. Eladó szavatolja, hogy a szerződés keretén belül általa biztosított termék, valamint az elvégzett szolgáltatás megfelel a 
vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak, továbbá a beszerzési eljárás során keletkezett dokumentációkban 
megfogalmazott, az ajánlatban elfogadott – ott részletezett – előírásoknak és minőségi követelményeknek. 
 

4.3. Vevő az igény érvényesítésére alapot adó körülményről történt tudomásszerzést követően – a hiba vagy az okozott kár 
észlelését követően – köteles haladéktalanul írásban, az ok megjelölésével értesíteni az Eladót bármely szavatossági igényéről, 
kárigényéről. 
 
5. Az Eladó nem szerződésszerű teljesítése 
 

5.1. Eladónak a teljesítését a jelen szerződésben foglaltak szerint kell végeznie. 
 

5.2. Az Eladó kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve vis maior esetét) az Eladóval 
szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők: 

 késedelmi kötbérigény  
 hibás teljesítési kötbér 
 meghiúsulási kötbér 
 Vevő az Eladó szerződésszegése esetén a kötbért meghaladó kárát is jogosultak érvényesíteni 

 

5.3. Amennyiben a jelen szerződés alapján leadott megrendelés teljesítése során az Eladó számára olyan körülmény áll elő, 
amely akadályozza a teljesítést, úgy írásban, elektronikus úton haladéktalanul értesítenie kell a Vevőt a késedelem tényéről, 
okairól és várható elhúzódásáról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Eladó felelős és nem mentesülhet a késedelmes 
teljesítés vagy nemteljesítés jogkövetkezménye alól. 
 
6. Vitás kérdések rendezése, vonatkozó jogszabályok 
 

6.1. Az Eladónak és a Vevőnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy tárgyalások útján rendezzék az összes olyan 
jövőbeni nem várt nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. 
Valamennyi felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 

 

6.2. Felek rögzítik, hogy a Ptk. üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 
 
7. Az információk felhasználása 

 

Az Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a szerződés adatait, illetve 
a szerződést nyilvánosságra hozhatják. 
 
8. Záró rendelkezések 
 

8.2. A szerződéssel kapcsolatos egyéb kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. adásvételre vonatkozó előírásai szerint kell 
eljárni.  
 

8.3. A jelen szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 

Füzesgyarmat, 2021. március Füzesgyarmat, 2021. március 

  

……………………………… ……………………………… 
………………………………, ügyvezető  Koncz Imre, polgármester 

Eladó Vevő 

 


