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Iktatószám: I./1320-1/2021 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

Az ajánlattételi felhívás tárgya: Gyógyszertári tételek beszerzése Füzesgyarmat Város Önkormányzata, a fenntartásában 
működő költségvetési szervek valamint a tulajdonában álló gazdasági társasá tekintetében 
 
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe 
 

Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata, a fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a 100%-
ban tulajdonában álló gazdasági társaság  

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat Szabadság tér 1. 

Címzett: Koncz Imre polgármester Telefon: 06 66 491 058 

E-mail: beszerzes@fuzesgyarmat.hu 

 
2. Szerződés meghatározása 

 

Gyógyszertári tételek beszerzése Füzesgyarmat Város Önkormányzata, a fenntartásában működő költségvetési szervek 
valamint a tulajdonában álló gazdasági társaság tekintetében. 
 
3. Szerződéses feltételek 

 

Az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, jelen ajánlattételi 
felhívás 1. számú mellékletét képező adásvételi szerződés (tervezet) 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 az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell jelölnie a termékek 
eladási árát (nettó és bruttó összeggel).  
 

A bírálati szempont: legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő nyer. 
   
5. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai 

 

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően a teljes 
mennyiségre vonatkozóan nettó forint értékben adhatja meg, ezen kívül csatolnia szükséges részletes árajánlatát  
is (mellékelt ajanlatiadatlap.xlsx kitöltésével), amely tartalmazza a termékek nettó és bruttó referencia árát. 
Amennyiben a felsorolásban szereplő termék nem beszerezhető, a megjegyzés rovatban szükséges feltüntetni a 
megajánlott termék megnevezését, kiszerelését, nettó és bruttó árát. Az árajánlat megadásához a vállalkozáshoz 
kapcsolódó aláírási címpéldányát és cégkivonatát illetve egyéni vállalkozás estében igazolást arról, hogy a vállalkozás 
működik. 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 26. 10 óra 00 perc 
 

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. 
 
 
 
 

https://www.fgybesz.hu/
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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 26. 11 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 követően a 8. pontban meghatározott időpontban 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 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 4 napon belül – az ajánlattételi 
felhívással, valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg az 
Adásvételi Keretszerződést.  
 
10. Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet: 

 

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Beszerzési ügyintéző: (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) személyesen a fenti címen, 
vagy telefonon a + 36 30 365 9485 mellék 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 érvénytelennek minősíti.  
 
12. Szerződéses feltételek:  

 

Teljesítési határidő:   folyamatosan, 2021. december 31-ig 
Fizetési határidő:  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 (csatolandó dokumentumok köre): 
1. sz. melléklet: Adásvételi Keretszerződés 
 
Füzesgyarmat, 2021. február 19. 
 
 

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

http://www.fuzesgyarmat.hu/kozerdeku-adatok/szabalyzatok
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Ajánlattételi felhívás 1. számú melléklete 

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS (tervezet) 
 

amely létrejött egyrészről (a továbbiakban: Vevők) 
 

Név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

székhely: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  

ÁHT azonosító: 734938 

adószám: 15725338-2-04 

képviseli: Koncz Imre, polgármester  
 

Név: Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató 

székhely: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  

PIR szám: 834643 

adószám: 15834649-1-04 

képviseli: Elek-Marázi Angéla, megbízott intézményvezető 
 

Név: Füzesgyarmati "Lurkófalva” Óvoda 

székhely: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 8.  

OM azonosító: 201933 

adószám: 15583659-1-04 

képviseli: Károlyi Zsigmondné, intézményvezető 
 

Név: Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

székhely: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

cégjegyzékszám: 04 09 011369 

adószám: 23784525-2-04 

képviseli: Oláh Zoltán, ügyvezető 
 

másrészről …… (a továbbiakban Eladó) 
Név:  

székhely:  

cégjegyzékszám:  

adószám:  

bankszámlaszám:  

képviseli:  
 

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

Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy Vevők, mint ajánlatkérők nyílt beszerzési eljárást folytattak le „Gyógyszertári 
tételek beszerzése Füzesgyarmat Város Önkormányzata, a fenntartásában működő költségvetési szervek valamint 
a tulajdonában álló gazdasági társaság tekintetében”. A beszerzési eljárás eredményeként Eladót hirdette ki 
nyertesnek a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint. 
 
1. A szerződés tárgya 
 

A szerződés 1. mellékletét képező ártáblázatban beárazott termékek adásvétele 2021. december 31-ig, maximum nettó 
600.000,-. Ft, azaz hatszázezer forint keretösszegig. Megrendelésenként, a konkrét megrendelés tekintetében kibocsátott 
eseti megrendelés alapján, a Vevő aktuális igényeinek megfelelően meghatározott mennyiségben történik a szállítás, azzal, 
hogy a keretösszeg teljes lehívására a szerződés keretjellegéből eredően a Vevő nem köteles. A Vevő a tervezett keretösszeg 
40%-ra vállal szerződéses lehívási kötelezettséget (továbbiakban: lehívási minimum). 
 

A Keretszerződés a Vevő döntése alapján, az Eladó egyetértése esetén közös megegyezéssel meghosszabbítható maximum 
12 hónappal a keretösszeg erejéig, amennyiben a teljes mennyiség lehívására nem került sor. Vevő a meghosszabbításra nem 
köteles. A meghosszabbítás esetén az egyes egyedi megrendelések esetében az egyes termékek árát az ajánlatban becsatolt 
beárazott ártáblázat szerint meghatározott egyedárak alapján kell meghatározni. 
 

A keretösszeg lehívásának mértéke a Vevő egyedi igényeinek függvénye azzal, hogy Vevő köteles megrendelni a jelen 
szerződés mellékletét képező beszerzési dokumentumokban szereplő tervezett mennyiség 40%-át. Az Eladó tudomásul 
veszi, hogy az egyedi megrendelések tartalma (pl. a megrendeléssel érintett cikkek pontos köre, mennyisége) előre nem 
határozható meg, csak a konkrét megrendelés során. A Vevő a jelen Keretszerződés jellegéből eredően jogosult, de nem 
köteles az ártáblázatban meghatározott valamennyi termék megrendelésére.  
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2. Teljesítés 
 

2.1. Eladó a szolgáltatást a Vevők igényeinek megfelelő időben köteles nyújtani. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a 
megrendelt termékeket bontatlan gyári csomagolásban, a megrendelés hozzá való megérkezését követő, maximum 10 
naptári napon belül szállítja le a Vevők részére az eseti megrendelés során meghatározottak szerint. Az eseti 
megrendeléseken vevőnként kerülnek feltüntetésre a rendelt mennyiségek. Vevők nyilatkoznak, hogy eseti megrendelés 
leadására jelen szerződés aláírását követő 10 napon belül valamint ezt követően kéthavonta kerül sor.  
 

2.2. Vevők a mennyiségi ellenőrzést kötelesek nyomban elvégezni. Ha a Vevők hibát észlelnek, kötelesek kifogásukat az 
Eladó képviselőjével azonnal közölni és azt írásban rögzíteni.  
 
3. Az eseti megrendelő 
 

3.1. Vevők az egyes szállításokat eseti megrendelő útján rendelik meg az Eladótól. Az eseti megrendelő tartalmazza az adott 
szállítás tekintetében releváns adatokat, különös tekintettel a teljesítés tárgyára és mennyiségére.  
 

3.2. Eladó tudomásul veszi, hogy az eseti megrendelések pontos időtartama, mennyisége előre nem tervezhető. 
 
4. Minőségi követelmények 
 

4.1. Amennyiben a jelen Keretszerződésben, illetve az eseti megrendelés során meghatározott fajtájú, vagy kiszerelésű 
termék leszállítása az Eladónak fel nem róható okból nem teljesíthető, úgy kizárólag a Vevők előzetes írásbeli hozzájárulása 
esetén lehetséges a szerződés szerinti áruval egyenértékű, ugyanazon rendeltetésű más termék szállítása. A termék 
minőségéért az Eladó felel. 
 
5. A szerződés teljesítésének ellenértéke, fizetési feltételek 
 

5.1. A vételár a kiszámlázott eseti megrendelés ellenértéke, amelynek során az egyes termékek, cikkek árának 
meghatározásakor az ajánlattétel során az ajánlatban benyújtott ártáblázat díjtételeit kell alkalmazni.  
 

5.2. A Vevők a kiállított számla kifizetésére olyképpen kötelesek, hogy az átutalást, az Eladó ……………. pénzintézetnél 
vezetett ……..-……….-………. számú számlájára a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesítik. 
 

A szerződés jellegéhez igazodóan előleg folyósítására, illetve előleg számla kiállítására nincs lehetőség.  
 

Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. 
 
5.4 Vevő jogosult az ártáblázatban nem szereplő termékek megrendelésére is az alábbiak szerint: 
 

A beárazott ártáblázatban nem szereplő árutételek megrendelése esetén a Vevő jogosult az Eladótól különböző 2 gazdasági 
szereplőtől az adott termék(ek) tekintetében árajánlatot bekérni és az így kapott termékár számtani átlagát kiszámolni. Eladó 
ajánlati ára az ártáblázaton kívüli termékek esetében maximum 10%-kal haladhatja meg az adott termék fenti módon 
kiszámított átlagárát. 
 

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

6.1. Eladó szavatolja, hogy a szerződés keretén belül általa biztosított anyagok és kellékek, valamint az elvégzett 
szolgáltatások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak, továbbá a beszerzési eljárás során keletkezett 
dokumentációkban megfogalmazott, az ajánlatban elfogadott – ott részletezett – előírásoknak és minőségi 
követelményeknek. 
 

6.2. 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. 
 
7. Az Eladó nem szerződésszerű teljesítése 
 

7.1. Eladónak a teljesítését a jelen Keretszerződésben foglaltak szerint kell végeznie. 
 

7.2. 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 jogosult érvényesíteni 
 a jelen Keretszerződés felmondása, amennyiben az Eladó a jelen Keretszerződésben meghatározott bármely 

kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően (legfeljebb 3 szállítás alkalmával) megszegi. 
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7.3. Amennyiben a jelen Keretszerződés alapján leadott eseti megrendelés teljesítése során bármikor 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. 

 
8. Vitás kérdések rendezése, vonatkozó jogszabályok 
 

8.1. 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. 

 

8.2. A jelen Keretszerződésben nem szereplő kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak. 
 

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

 

Az Eladó tudomásul veszi, hogy Vevők az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a szerződés adatait, 
illetve a szerződést nyilvánosságra hozhatják. 
 
10. A szerződés módosítása, megszűnése 
 

10.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Keretszerződést kizárólag közös megegyezéssel módosíthatják. 
 

Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, 
képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a 
kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset 
körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel, vagy amennyiben előzetesen a Fél érdekkörén kívüli 
okból nem lehetséges a változás bekövetkezését követő 10 napon belül köteles értesíteni. 
 

10.2. Felek – a másik fél súlyos szerződésszegése esetén – jogosultak jelen Keretszerződést írásban, egyoldalú nyilatkozattal, 
azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül: 

  

az Eladó részéről:  
 a vonatkozó hatósági előírások be nem tartása, 
 három alkalommal minőségileg kifogásolható vagy késedelmes szolgáltatás nyújtása, 
 Eladó fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele szemben.  
 A beárazott ártáblázatban nem szereplő árutételek megrendelése esetén jelen szerződés 5.4 pontjában 

meghatározott százalékos korlátot meghaladó termék ár megajánlása. 
 

a Vevő részéről: 
 a szállítás végzéséhez szükséges épületbe történő bejutás szükségtelen akadályozása, 
 30 napon túli fizetési késedelem. 

 

10.4. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vevő az Eladó súlyos szerződésszegése miatt felmondja a szerződést, és a 
jelen szerződés mellékletét képező beszerzési dokumentumokban szereplő tervezett mennyiség még nem került lehívásra, a 
Vevő mentesül a tervezett mennyiség lehívására vonatkozó kötelezettsége alól.  
 
11. Záró rendelkezések 
 

11.1. Jelen Szerződés az aláírást követő napon lép hatályba és 2021. december 31-ig szól.  
 

11.2. Vevők jelen szerződés aláírására és a nevükben való kötelezettségvállalásra a fenntartó/tulajdonos képviselőjét 
hatalmazzák meg. 
 

11.3. A jelen Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi az eladó által tett ajánlat és mellékletei (1. melléklet).   
 

11.4. A jelen Keretszerződést a Felek áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 8.4. jóváhagyólag 
írják alá. 
 

11.5. A szerződéssel kapcsolatos egyéb kérdésekben a mindenkor hatályos PTK. adásvételre vonatkozó előírásai szerint kell 
eljárni.  
 

Füzesgyarmat, 2021.március. …. Füzesgyarmat, 2020.március. … 

  

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

Eladó Vevők 



Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

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

  
 

 
A szerződés rendelkezéseit magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el: 
 
 

…………………………………… 
Károlyi Zsigmondné, intézményvezető 

Füzesgyarmati "Lurkófalva” Óvoda 
 

 
…………………………………… 

Oláh Zoltán, ügyvezető 
Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Önkormányzati 

Vagyonkezelő Kft 
 

 
 

…………………………………… 
Elek-Marázi Angéla , intézményvezető 

Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató 


