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Tisztelt Ajánlattevő!
Az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft, mint Ajánlatkérő (a továbbiakban:
Ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre a Tisztelt Ajánlattevőt (a továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen
árajánlatkérésben meghatározott feladat elvégzésére az alábbiakban meghatározottak szerint, és az
abban foglalt feltételek figyelembevételével.
AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA (E-MAIL)
Ajánlatkérő neve: FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft
SZÉKHELY: 1138 Budapest, Váci út 182.
LEVELEZÉSI CÍM: 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2.
Ajánlatkérő e-mail címe: ftszv@ftszv.hu
Kapcsolattartási pont:
Címzett: Albitz Rita beszerző
E-mail: beszerzes@ftszv.hu
AZ ÁRAJÁNLATKÉRÉS FAJTÁJA
Ajánlatkérő a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás. Az ajánlatok értékelését követően, az
ajánlattételi felhívás mellékleteként csatolt szerződés tervezet szerinti tartalommal szerződés köthető,
azonban Ajánlatkérő a kapott ajánlatok alapján szerződéskötésre nem kötelezett, fenntartja magának
a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
A BESZERZÉS LEÍRÁSA
Tárgy: 1 db 20 lábas irodakonténer telepítése a mellékelt műszaki leírás szerinti tartalommal.
Az ajánlatok összeállításához Ajánlatkérő helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja, melynek
időpontja:2021.11.11. 11:00, vagy 2021.11.16. 11:00 (kérjük, hogy a helyszíni bejárással
kapcsolatban legyenek kedvesek elküldeni a részvételi szándék visszajelzését a kiválasztott nap
megjelölésével a beszerzes@ftszv.hu e-mailcímre)
Amennyiben Ajánlattevő az ajánlat összeállításához kiegészítő tájékoztatást kér, azt a fenti
kapcsolattartási pontokon, írásban teheti meg az ajánlattételi határidő lejárta előtt.
A TELJESÍTÉS (átadás-átvétel) HELYE
ÁTI-sziget Ipari Park Szigetszentmiklós, Mű út 133. sz épület melletti terület.
A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 2021.12.17.
AZ AJÁNLATTÉTEL HATÁRIDEJE, MÓDJA, HELYE, FORMÁJA
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Ajánlattételi határidő: 2021. november 17. 12 óra
Az ajánlat benyújtásának címe: beszerzes@ftszv.hu
Az ajánlattétel nyelve: magyar
Az ajánlat benyújtásának formája: elektronikus
Az ajánlat benyújtásának módja: e-mailben
Az ajánlati árat az ajánlatkérés mellékleteként küldött ajánlati lap(cégszerűen aláírva, pdf) és, nettó
forintban kérjük megadni.
Az ajánlati lappal együtt az ajánlathoz csatolni kell a szakmai ajánlatot (a megajánlott termékek
műszaki leírását) tartalmazó dokumentumot, mely minden szerződés teljesítéséhez lényeges
információt tartalmaz.
Amennyiben a csatolt szerződéstervezettel kapcsolatban Ajánlattevőnek észrevétele van, azt kérjük
az ajánlattételi lapon rögzíteni.
A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal, teljes körben biztosítja. Amennyiben az ajánlat
hiányos, az Ajánlatkérő írásbeli felszólítására kiegészíthető.
AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJA
a) A legkedvezőbb árú ajánlat.
1 Szempont
Ajánlati ár- összehasonlító ajánlat ár (nettó összeg HUF-ban)

Súlyszám
100

Értékelés módszertana
Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elbírálása során a fordított arányosítás elvét
alkalmazza az "Ajánlati Ár (nettó összeg HUF-ban)" Ajánlatkérő a pontszámok kialakításánál a kerekítés
általános szabályait alkalmazza. Ajánlatkérő előírja, hogy a fenti bírálati szempontokra vonatkozó
megajánlások csak pozitív értékek lehetnek, nulla és negatív érték nem ajánlható meg, a nulla vagy
negatív megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen.
ahol:
P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max:
a pontskála felső határa
P min:
a pontskála alsó határa
A legjobb:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az elbírálás „az értékelés szempontja” fejezetben megadott résszempontra vonatkozóan történik.
AZ ÁRAJÁNLATKÉRÉS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA ÉS MÓDJA
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A megküldés napja: 2021. november 08.
A megküldés módja: elektronikus úton (e-mail-en). Kérjük Ajánlattevőt, hogy az árajánlatkérés
kézhezvételét e-mail-en igazolja vissza! Amennyiben a kézhezvételt 1 munkanapon belül nem igazolja
vissza, az árajánlatkérés átvettnek minősül.
Albitz Rita
beszerző
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