
Tisztelt Ajánlattevő! 

 
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint Ajánlatkérő (továbbiakban Ajánlatkérő) ezúton 
kéri fel ajánlattételre Önök társaságát, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen 
ajánlattételi felhívásban meghatározott fúvók szállítására a felhívásban és dokumentációban 
írtak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.  
 
1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME: 
 
Név: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. 
Képviselő: Mátyus Zoltán ügyvezető 
Telefon: +36-20/9421-622 
Fax: +36-77/421-030 
E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu 
 
2. A BESZERZÉS TÁRGYA: 
 
Fúvók szállítása.  
Az egyes berendezéseket az üzemelés szerinti telephelyre kell szállítani, a mellékelt műszaki 
leírás szerint.  
Az Ajánlatkérő az egyes fúvókra külön szerződést köt, a szállítás és számlázás feltételeit a 
szerződés tartalmazza. 
 
3. A BESZERZÉS MENNYISÉGE: 
 
A mellékelt műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.  
 
4.  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 
 
 2020. november 30. 

 
5. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: 
 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlattevő számlái kifizetése az 
Ajánlatkérő részéről történik banki átutalással, figyelembe véve a Ptk. 6:130. § vonatkozó 
előírásait. A teljesítésről a Vállalkozó a szerződés szerinti ütemezésben nyújthat be számlát. 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 
 
6. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK: 
 
Ajánlatkérő kizárja az ajánlattételből azon ajánlattevőket, aki 
a) csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás alatt áll, ellene indított csődeljárás 
vagy felszámolási eljárás van folyamatban; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 
jogszabályai alapján – nem tett eleget, és a megfizetésére halasztást nem kapott, 



c) munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségének nem tett eleget és 
járulékfizetési kötelezettségeit nem teljesítette. 
 
7. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA: 
 
Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
értékelési szempont alapján választja ki a következő értékelési részszempontok alkalmazásával: 
 
Értékelési szempont Súlyszám 
 
Ajánlati ár (nettó Ft) 100 
 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 1-100 
 
Az értékelés módszere a fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb 
(legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral 
megállapított pontértéket kap. Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel 
számolja: 
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ahol  P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
Ajánlatkérő az értékeket két tizedes-jegyre kerekítve számítja. 
 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés megvalósításával kapcsolatban felmerülő összes 
költséget (a szállítást is beleértve). 
 
8. HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE: 
 
Ajánlatkérő a határidőig beérkezett ajánlatokhoz teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 

 
9. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 
 
2020. április 03. 10:00 óra 
 
10. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME ÉS MÓDJA: 
 
Az ajánlatok elektronikusan nyújthatók be.  
 
Az ajánlatot a kiskunviz@kiskunviz.hu e-mail-címre vagy Ajánlatkérő székhelyére kell 
megküldeni, aláírva. Az e-mail tárgyában vagy a borítékon az „Kiskunsági Víziközmű-
Szolgáltató Kft. – fúvók szállítása” szöveget kell feltüntetni. 

 



Az elektronikusan megküldött ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti ajánlattételi 
határidőn belül benyújtottnak, ha annak megérkezésére a megadott e-mail-címre vagy a 
székhelyre a határidő lejártáig sor kerül.  
 
Az ajánlatot cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott 
által) aláírva, pdf formátumban, vagy eredetiben kell benyújtani.  

 
Az ajánlathoz mellékelni kell: 

- Felolvasólap („A” melléklet); 
- Ajánlattevői nyilatkozatok („B” és „C” mellékletek); 

 
11. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE: 
 
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. 
 
2020. április 03. 10:00 óra 
 
12. TÁRGYALÁS: 
 
Ajánlatkérő az ajánlatokat előre láthatólag tárgyalás nélkül bírálja el. 

 
13. AZ ELJÁRÁS NYELVE: 
 
Az eljárás nyelve a magyar. 

 
14. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG: 
 
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig az ajánlatához kötve van. 

 
15. EGYÉB FELTÉTELEK: 

Ajánlatkérő a szerződés során felmerülő esetleges kötbérigényét nyertes ajánlattevővel 
szemben az alábbiak szerint határozza meg: 
- Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett szállítás ellenértékének 1%-a minden 

késedelemmel érintett nap után azzal, hogy a késedelmi kötbér összege legfeljebb, a teljes 
nettó szerződéses ellenérték 15%-a lehet.  

- Meghiúsulási kötbér: a szerződéses ellenérték 15%-a. 
 
Ajánlatkérő kijelenti, hogy jelen ajánlatkérés, valamint az arra beérkező ajánlatok nem 
eredményeznek feltétlenül szerződéskötési kötelezettséget számára, melyet Ajánlattevő 
tudomásul vesz ajánlatának benyújtásával. 
 
Kiskunhalas, 2020. március 23. 

Üdvözlettel: 
Mátyus Zoltán 

ügyvezető 


