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                               Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

    61/2020.(XI.30.) határozata 

                                

 

az Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése című pályázathoz klímaberendezések 

felszerelésére vonatkozó kivitelezői árajánlatok bekéréséről 

(MFP pályázati azonosító: 3111193696) 

 

Arnót Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat – és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot 

hozom:  

 

A  Magyar Falu Program keretében megnyert Óvodai sportterem, tornaszoba 

fejlesztése című pályázathoz klímaberendezések felszerelésére a határozat 

mellékletét képező ajánlattételi felhívással az alábbi cégek részére kerül 

megküldésre az ajánlattételi felhívás:  

GÉPÉSZ-GENERÁL KFT  adószám: 13921095-2-05 

e-mail: gepeszgeneral@gmail.com 

SZONI-SZER 2000 Kft adószám: 12475649-2-05 

   e-mail: szondagabi@freemail.hu 

ADAMIT BT adószám: 21322501-2-05 

               e-mail:adamitbt@gmail.com 

 

 

Az ajánlat benyújtási határideje: 2020. december 4. péntek 

 

 

  Felelős: polgármester 

  Határidő: 2020. december 4. 

 

 

       dr. Üveges István 

            polgármester  
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Tisztelt Ajánlattevő!  

Arnót Község Önkormányzata ajánlati felhívást tesz közzé Óvodai sportterem, tornaszoba 

fejlesztése című pályázathoz klímaberendezések felszerelésére vonatkozó pályázathoz 

kapcsolódó eszközbeszerzésre és kivitelezésre (pályázati kiírás: MFP-OTF/2020) 

1. Ajánlatkérő neve és székhelye: 

Név: Arnót Község Önkormányzata 

Székhely: 3713 Arnót, Petőfi S. u. 120. 

Képviselő: Dr. Üveges István polgármester   

 

Az ajánlatkérő telefonszáma és e-mail címe: 

Telefon: 46/200-560 

E-mail: arnot@arnot.hu 

2. Az ajánlatkérés tárgya és a feladat leírása:  

Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése című pályázathoz klímaberendezések 

felszerelésére vonatkozó pályázathoz (pályázati kiírás: MFP-OTF/2020) kapcsolódó 

eszközbeszerzés és kivitelezés  

 

 

            klímaberendezés 0,85-3,0 KW       2 szett                             

 

            Anyagköltség  (fm)             

 

            Konzol kültéri egységhez 2 db            

 

            munkadíj           

 

3. A teljesítés határideje 

A  megrendelés visszaigazolásától számított 90 nap. 

 

4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei  

A szolgáltatás ellenértékét Ajánlatkérő támogatásból kívánja finanszírozni. Az ajánlatadó 

számla kibocsátásának feltétele a támogatói szerződéskötés megkötése.  Az ellenszolgáltatás 

összegének átutalása a teljesítés igazolás Ajánlatkérő általi elfogadását követően, legfeljebb 30 

napon belül, forintban történik. Ajánlatkérő késedelmes fizetés esetére a Ptk. szerinti késedelmi 

kamatfizetést vállal. 

 

5. Ajánlatok bírálati szempontjai: a legalacsonyabb bruttó ajánlati ár.  

 

6. Az ajánlat benyújtásának módja, határideje:  

Az ajánlatot magyar nyelven, lezárt borítékban Ajánlatkérő székhelyére személyesen, postai 

úton (3713 Arnót, Petőfi S. u. 120.), vagy e-mailben arnot@arnot.hu e-mail címre, cégszerű 

aláírással ellátva, 1 példányban 2020. december 4-én 12 óráig kell visszaküldeni.  

 

 

 

 

7. Ajánlatok elbírálása 

Az ajánlatok elbírálása a benyújtástól követő 10 munkanapon belül.  
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Arnót, 2020. november 30. 

 

 

Tisztelettel:  

 

 ……………………………………………….. 

 Dr. Üveges István 

 Arnót Község polgármestere 

 

  



ÁRAJÁNLAT 

 

Árajánlat tárgya: 

 

A felhívás kódszáma: MFP-OTF/2020  

A felhívás címe: Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése 

Pályázat címe: 

 

Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése című 

pályázathoz klímaberendezések felszerelésére 

Árajánlat tárgya: 

 

klímaberendezések beszerzése és szerelése az ajánlati 

felhívás szerint 

 

 

Ajánlatkérő adatai: 

 

Neve: Arnót Község Önkormányzata 

Adószáma: 
15725929-2-05 

Címe: 
3713 Arnót, Petőfi S. u. 120. 

 

Telefonszáma: 
46/200-560 

E-mail címe: 
arnot@arnot.hu 

 

 

 

Ajánlattevő adatai: 

 

Neve:  

Adószáma: 
 

Címe: 
 

Telefonszáma: 
 

E-mail címe: 
 

 

 

 

 

 

 



Ajánlati ár: 

 

Ssz. 

Megnevezés 

 

 

Egység ár (Ft/db) 
Mennyiség 

(db) 

Nettó ár 

(Ft) 
ÁFA (Ft) 

Bruttó ár 

(Ft) 

       

       

       

       

       

       

       

       

 Összesen:       

 

 

 

 

Kelt: ………………………….., 2020. ………………………………… 

 

 

 

 …………………………………………. 

 cégszerű aláírás 

 

 

 


