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Tárgy: Árajánlatadás 

Kelt: Balatonfüred, 2017. április 03. 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzat 
Dr. Sebestyén László polgármester 
8252 Balatonszepezd, Árpád utca 27. 

 

 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Köszönettel vettük felkérésüket az Ifjúsági strandon tervezett fogadóépület 
megépítése tárgyú beruházás közbeszerzési eljárásának lebonyolítására. 

Ajánlatadásunknál figyelembe vettük az ajánlatkérésüket, az ÚTMUTATÓ 
TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSÁHOZ a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által 
kezelt Balatoni strandok fejlesztése dokumentumot továbbá a Zánkai Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzőjétől kapott tájékoztatást. 
 
A beszerzés sajátosságai az Útmutató szerint: 

• A piaci ár megfelelő igazolása érdekében az árajánlat kéréseket/közbeszerzési 
dokumentációt az ajánlatkérés kiküldése, közbeszerzés meghirdetése előtt legalább 
10 munkanappal elektronikus formában meg kell küldeni a Támogató részére 
előzetes egyeztetés céljából a balatonistrand@mtu.gov.hu címre. 

• A Kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy abban az esetben indítja el a beszerzési 
eljárást, ha a Támogató nem tesz észrevételt, és erről a Kedvezményezettet a 
beszerzési dokumentáció beérkezését követő 5 munkanapon belül értesíti. 
Amennyiben a Támogatónak észrevétele van az ajánlat kérések formai, tartalmi 
elemeivel, a kiválasztott piaci szereplők függetlenségével kapcsolatban, 
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató ezen feltételek módosítására 
javaslatot tehet, amit a Kedvezményezett köteles elfogadni. 

• Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az árajánlatkérés/közbeszerzés esetében az 
árajánlati / közbeszerzési ajánlati dokumentációt a vállalkozó, szolgáltató a Magyar 
Turisztikai Ügynökség Zrt. Desztináció-fejlesztés Koordinációjáért Felelős 
Igazgatóság címére köteles postai úton megküldeni, a 8230 Balatonfüred Pf. 18. 
címre. A közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok bontása ugyanitt történik. 

• Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem 
összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól független piaci 
szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják), a felmerült 
költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak. 

• A három árajánlat benyújtásától eltérni csak a Támogató által adott egyedi engedély 
alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával 
lehet (pl. hatósági, monopólium, közüzemi szolgáltatás). A piaci ár bizonyítása a 
Kedvezményezett feladata és felelőssége. 

 
Az eljárásnál igénybe venni kívánt felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó: Harsányi István Lajstromszám: 00055. 
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Az ajánlattevő neve:    FIRMITER FÜRED Betéti Társaság 

Székhelyének címe:    8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond u. 18/A. 

Postacíme:     8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond u. 18/A. 

Cégjegyzék száma:    19-06-509460 

Adószáma:    24933007-1-19 

Telefonszáma:    +36 203929305 

Fax:      +36 87341205 

E-mail címe:     firmiterbt@upcmail.hu  

 
Ajánlati ár:     250.000,-HUF (alanyi mentes) 
 
Ajánlatunk a kötelező hatósági díjakat nem tartalmazza. 

 

Természetesen, amennyiben kérdésük merülne fel, úgy állunk szíves rendelkezésükre a 

megadott elérhetőségeinken. 
 
 
      Tisztelettel: 

 

 

                                                                                                                
        Harsányi István 
       okl. közbeszerzési szaktanácsadó 
                felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó #55. 


