
ÁRAJÁNLATI FELHÍVÁS 

 

 

1. ÁRAJÁNLATKÉRŐ:  

BESZERZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE 

Név: Mezőtárkány Község Önkormányzata 

Cím: 3375 Mezőtárkány, Kossuth út 81. 

Képviselő neve: Tóthné Szabó Anita polgármester 

Képviselő telefonszáma: 06307370262 

Képviselő e-mail címe: onkormanyzat@mezotarkany.hu 

Kapcsolattartó neve: dr. Kovács András jegyző 

Kapcsolattartó telefonszáma: 0636/491-933 

Kapcsolattartó e-mail címe: titkarsag@mezotarkany.hu 

A beszerzés Mezőtárkány Községi Önkormányzat „A beszerzések lebonyolításával kapcsolatos 

eljárásrend” elnevezésű szabályzata alapján történik. 

 

2. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK HELYE ÉS IDEJE: 

 

A beérkezett árajánlatok elbírálását Mezőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

végzi. 

 

Értékelés helye és ideje: 

Helye: Mezőtárkány Község Önkormányzat épülete, 3375 Mezőtárkány, Kossuth út 81. 

Ideje: a pályázat beadási határidejét követő képviselő-testületi ülés napja 

 

AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYTELEN: 

- Ha az ajánlatkérésben meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után érkezett be  

- ha nem felel meg az ajánlatkérésben és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek 

- az ajánlatkérő az ajánlatokat saját hatáskörén belül érvényteleníti. 

 

3. BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGI, TARTALMI, MINŐSÉGI 

KÖVETELMÉNYEK: 

 

Beszerzés tárgya Mennyisége 

Mezőtárkány Község közigazgatási 

területén állati hulladék 

ártalmatlanítása, kóbor állatok 

befogása  

havi átalány darabszámra tekintet 

nélkül és 

darabszám szerinti formában is 

külön-külön 

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A.§ (3) bekezdésében, 

valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19.§ (2) 

bekezdés b) pontjában meghatározott önkormányzati feladatok ellátására.  

A beszerzési tárgyra vonatkozóan a nyertes ajánlattevővel önkormányzatunk szerződést köt. 

 

 

 

 

 



Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: a 

pályázó bemutatása; a telephely leírása, postai címe, elérhetősége; a tevékenység végzésének 

leírása; árajánlat tétele (havi átalány – darabszámra tekintet nélkül –, és darabszám szerinti 

formában külön-külön is).  

 

4. TELJESÍTÉS HELYE, HATÁRIDEJE, FELTÉTELEI: 

Teljesítés helye: 3375 Mezőtárkány, Kossuth út 81. 

Határideje: Árajánlat elfogadásától számított 15 napon belül. 

Nyertes ajánlattevő a számla kibocsátására ajánlatkérés alapján a megrendelésben rögzített 

ütemezésnek megfelelően a beszerző teljesítésigazolása birtokában jogosult. 

Tevékenység megkezdésének ideje: kihirdetést követően a nyertes ajánlattevővel írásban 

megkötött vállalkozási szerződésben meghatározott időponttól.  

 Az ajánlatkérő a szabályszerűen benyújtott számla ellenértékét a számla keltétől számított 15 

munkanapon belül átutalás útján fizeti meg a nyertes ajánlattevő által megjelölt pénzforgalmi 

számlájára. 

Részajánlat nem tehető. 

Az ajánlattétel esetén hiánypótlásra nincs lehetőség. 

 

5. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2021. október 15. 

 

6. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 

 

Az ajánlatot cégszerűen aláírva és pecsételve kell az ajánlatkérő részére eljuttatni: postai 

úton Mezőtárkány Község Önkormányzata címére: 

Postai cím: 3375 Mezőtárkány, Kossuth út 81. 

Az árajánlat határidőre történő beérkezéséért az ajánlatadó a felelős. 

 

Ajánlattétellel Ajánlattevő elismeri, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges engedélyek és 

kapacitások rendelkezésére állnak. 


