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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
Az ajánlattételi felhívás tárgya: Tervezői feladatok ellátása, Hőszivattyús kutak fúrása és földhőszondák elhelyezése 
vonatkozóan. 
 
 Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és e-mail címe 
 

Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

Postai cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

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

E-mail: beszerzes@fuzesgyarmat.hu 

 
1. Általános információk 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00029 
azonosító számon „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Füzesgyarmaton” címmel EU támogatást nyert 
melyből beruházást kíván megvalósítani. az alábbiak szerint: 
 
- négy önkormányzati ingatlan fűtésének, és részben hűtésének valamint használati melegvíz ellátásának geotermikus 

(földhő – víz) hőszivattyúval történő ellátása 
- az épületek együttes hőenergia igénye a vonatkozó számítások alapján 141,59 kW, a tervezési teljesítmény 170kW. Ezen 

hőenergia megfelelő átalakítására 2 db egyenként 85 kW teljesítményű hőszivattyú kerül telepítésre.  
 

Feladat a hőszivattyús kutak fúrásnak és a földhőszondák elhelyezése vonatkozó tervdokumentáció elkészítése, 
amely tartalmazza a hőszivattyúkhoz csatlakozó csőhálózat tervezését is. 
 
A projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítése 2022.11.30: 
 
 

2. Ajánlatok értékelésének szempontja 
 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese legalacsonyabb 
árajánlatot adó ajánlattevő.  
 
3. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai 

 

Az ajánlattevő ajánlatát a https://www.fgybesz.hu/ oldalon történő regisztrációs eljárást követően adhatja meg, melyhez 
csatolnia kell árajánlatát, jogi személyek esetén a cégkivonatot és az aláírási címpéldányt is pdf formátumban. 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. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő 
ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy ajánlatkérő ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti. 
 
4. Az ajánlattétel benyújtásának határideje 
 

2022. november 04. 12 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. 
 
5. Ajánlati biztosíték 

 

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

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  
2022. november 04. 13 óra 00 perc 

 
7. Az ajánlatok értékelésének módja 
 

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

Az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat megadó ajánlattévő. 
 

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

 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az ajánlatkérő 
döntése szerinti nyertes ajánlattevővel legkésőbb 7 napon belül – az ajánlattételi felhívással, valamint az ajánlattételi felhívás 
keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg az Vállalkozói Szerződést. 
 
8. Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet: 

 

Személyesen: Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 7. sz. iroda 
 

A beszerzésre kerülő tevékenység részletes leírásával kapcsolatban az ajánlatkérő műszaki csoport vezetője nyújt felvilágosítást:  
emailen: hegyesi.gabor@fuzesgyarmat.hu 
telefonon a 20-395-9220 telefonszámon.   
 
Az ajánlattétel technikai folyamatával kapcsolatban, a beszerzési ügyintéző nyújt felvilágosítást: 
emailen: beszerzes@fuzesgyarmat.hu 
telefonon a 30-365-9485 telefonszámon.   
 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt 
eljárást eredménytelennek minősítse, illetve a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem 
keletkeztet. 
 
9. Alkalmassági feltételek 
 

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

 

Átláthatósági nyilatkozat megadása 
Teljesítési határidő: 2022.11.30-ig 
Fizetési határidő: a feladatok teljeskörű elvégzése után 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 
 
 
 
Füzesgyarmat, 2022. október 25. 
 

 
 

Koncz Imre sk 
polgármester 
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