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Tisztelt AjánIattevő!

Ki§várda Közmú szolgáltató Kft.,rnint ajánlatkérő (4600 Kisvárda. Piac rL,5.) ner,éberr.
ezúton felhivom ajánlattételre az Ön által képviselt céget. mint ajánlaltevőt (a továbbiakban:
Ajánlatlevő), a jelcn ajanlaltételi felhívásban megielö]t 5 MW teljesítményű melegvíz iizenű
gázkazán sz,állitásának és telepítésének voíutkozásábal, a felhívásban írtak szerint. és az
abban loglalt feltételek ligyelembevéte]ével.

Feihivorn szíves figyelmüket arra, hogy Aiánlatkérő je]en beszerzési e]járása nem minósü] a
közbeszerzésekról szóló 20l l, évi CVIII. törvény szerinti közbeszerzési eljiirásnak,

Táiékoztaton a T. Ajá attevőt, hogy Ajánlatkérő a jelen felhivás alapján benyújtott
ajánlatokat nem köleles elbírálni, nem köteles a legkedvezőbb aiánlatol ellogadni és ncrn
köleles szerzódést kötni. Ezen döntéseit nem köteles indokolrri,

Az Ajárllattevő ajánlatához az ajánlat benyújtásától számitott 30 napig kötve van. A
benyújtott ajánlatot az Ajánlatkéró és az Aiánlattevő egyezó akarattal módosíthatla.



I. Aiánlattevó feladaaa:

A megkötendó sZáIlítási szerzódés tárgya és ajállattevő leladata eg}, 5 MW teljesitmél1)ű.
lnelcgviz üZenű gáZkazán sZáIlítása és telepítése, a ,.B'' jetű nrellékeltúen részleteZen
nlúszaki u alomnak megfelelően.

Ajánlattevő 1é]adatát legiobb szaknai tudása és a 1egmagasabb szakmai szirrvonal alapjár,r, L
osztályú eszközök szállításával. a vonatkozó jogszabályi előírásoklak és szaknrai
<lt i ra.n(ltrk rlegleleloer köteles elr igezni.

II. Az aiánlattétel módia. aiánlattételi határidő:

AZ ajánlatban benyíútandó anyagok:
- A kitöltölt és cégszerűen aláíft rószletes kereskedelmi ajánlat (,.A.'jelű nellékIet),- Műszaki tanalom (,,B"jelú melléklct).

'l'éiókoztatjuk Ónöket, hogy ajá atukat írásban 2015. noyember 30, ll:00 ól.áig Várjuk
Kis\,árdai KöZnű sZolgáltató Kti.4600 Kisvárda. Piac u.5.száI alalt,
A7 ajánlaiok a fenti határidőig nyújthatók be személyesen, vag),postai úton a lent lncgjelö]l
címen, A borítékr.a irják rá: ,.Melegvíz üzenú gáZkazán tclepítésc'', ajfulata.

Ajánlaneloknek ajánlatukat l eredeti papír alapú. olrlalsziimozott, összcflizöll, vagy összekötött
linl,ahJn N<,, benltrjtan'ul,

AZ aján]atban szerepló nyi]atkozatokat ajánlattevőnek cégszeni aláirással kell cllálnia,

lII. AZ aiánlatok elbírálása. hiiókoztatás az eliárá§ eredményéről

Ajánlatkérii a nyertes ajánlatot a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás birálati
szernpontja alapján választja ki.

A lcga]aoson!,abb összegúi el]enszo]gá]tatás tekiitetében ajánlatkéló a tcljes beszerzésre
megndott bruttóaián|ati ár
alapián .angsorolia aZ ajánlattevőket ós ennek alapjár lratározza meg aZ eliálás n},ellcsét,

AZ aiánlatok elbírálásáról és az eljárás eredményéről aZ ajánlallevók 2015. december.02.
napjáig cIektronikus ilton kapnak értesítést,

Iv. A sz€rzódé§ meíakötése

A nyeftes a.ján]attcvóve] tör.ténő szerződéskötés tervezett idópontja 2015. dec€nbcr 03.
Heli,szírr:Kisvárdai KöZmű SZolgáltató Kft, székhelye,4600 Kisvárda. Piac u,5-sZ. alatt.

Ajánlatkérő elóZetesen tájékoztatja a nyeftes ajánlattevót a szerződéslöIcs pL,nLlrS
időpontjáról.



v. szerződéses feltétcleki

A szallítás teljesítésének határideje, 2016, április 30.

AZ ellenérték megfizetésének határideje, a szelződésszeríi teljesítésrő] kiállított teljesítés
igazo]ás kiállításátó] számitott 30 nap. A teliesítés igazolás kiállításának lé]tétele. a
sZerzódésszerű teljcsítésrő1 késZült tétele átadás-átvételi jegyzőkönyv nTegIéte.

sZá]]ító késedelmi kötbén köteles fizetni, amennyiben számára lélróható nródon elmulasztja a
teljesitési határidőt, A késedelmi kötbér ménéke, a szállitói dij 1%-alnap, de legfeliebb, a
szállítói díj 10%-a.

Szállíló meghiúsulásj kötbéft köteles fizetni, amennyiben a szállítás neki felróható okból
hiúsul nreg, A meghiúsulási kötbér mértéke, a szállííól díj 30yo-a.

Megrendelőt, a Polgári Törvénykönyv 6:48, §-a alapián, késedelni kamatfiZctési
kötelezettség terheli.

Kisvárda. 2015. november 23.
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