
 

 

 Kenderes Városi Önkormányzat 

5331 Kenderes, Szent István út 56. 

Telefon: 59/328-251 

Iktatószám: KEN/1703-1/2022     

 

 

HIRDETMÉNY 

 

Napraforgó termesztéshez kapcsolódó mezőgazdasági munkák elvégzésére vonatkozóan 

 

1. Ajánlatkérő neve: Kenderes Városi Önkormányzat 

székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56. 

telefonszáma: 59/328-251 

e-mail cím: polgarmester@kenderes.hu, titkarsag@kenderes.hu 

honlap: www.kenderes.hu 

kapcsolattartó: dr. Záhonyi Ferenc jegyző, 59/328-251, jegyzo@kenderes.hu 

 

2. Beszerzési eljárás: nyílt  

 

3. Az ajánlattételi dokumentumok elérhetősége: www.kenderes.hu/hirek 

 

4. Beszerzés tárgya: 

Napraforgó termesztéshez kapcsolódó mezőgazdasági munkák elvégzése 

A szolgáltatás megrendelése (pl. bemunkálás, vetés, vegyszerezés, sorművelés, aratás) 

magában foglalja az árubeszerzést is (pl. vetőmag, műtrágya, gyomirtó). 

 

5. Megkötni kívánt szerződés: vállalkozási szerződés 

 

6. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: számla kiállításától számított 15 napon belül 

 

7. Alternatív ajánlattétel kizárt. 

 

8. Részajánlattétel lehetősége kizárt. 

 

9. Értékelési szempont: legalacsonyabb megajánlott ár. 

 

10. Ajánlattevő természetes személy vagy jogi személy esetén átlátható szervezet lehet. 

 

11. Ajánlat tartalma: azonosító adatok (természetes személy esetén ajánlattevő neve, 

leánykori neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme; jogi személy esetén cégnév, 

székhely, adószám), megajánlott ellenérték, aláírás. 

 

12. Ajánlatkérő egy alkalommal biztosít hiánypótlásra lehetőséget. 

 

13. Ajánlattételi határidő: 2022. május 16. 15:00 óra 

 

14. Az ajánlat benyújtásának módja: postai úton a Kenderesi Polgármesteri Hivatal (5331 

Kenderes, Szent István út 56.) címére megküldve vagy személyesen – lezárt borítékban – a 

 



Kenderesi Polgármesteri Hivatal titkárságán átadva. Mindkét esetben fel kell tüntetni a 

borítékon a következőt: „Ajánlat – Napraforgó termesztéshez kapcsolódó mezőgazdasági 

munkák elvégzésére vonatkozóan” 

 

15. Ajánlattevő az ajánlat elkészítéséért ellenszolgáltatást nem igényelhet. 

 

16. Ajánlatok felbontásának ideje: 2022. május 16. 15:00 óra 

 

17. Ajánlatok felbontásának helye: Kenderesi Polgármesteri Hivatal (5331 Kenderes, Szent 

István út 56.) polgármesteri irodája 

 

18. Ajánlati kötöttség időtartama: 15 nap 

 

19. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra. 

 

20. Ajánlat nyelve: magyar. 

 

21. Szerződés biztosítéka: meghiúsulási kötbér. 

Meghiúsulási kötbér: teljesítés elmaradása esetén a vállalkozói díj 5 %-a. 

 

22. Amennyiben az eljárás nyertese a szerződéskötéstől visszalép, az ajánlatkérő a második 

legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített személlyel kíván szerződést kötni. 

 

23. További információ: az ajánlattevő részéről az ajánlat az ajánlattételi határidő alatt 

módosítható, visszavonható. 

Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha az eljárás tisztaságát sértő 

cselekményt észlel. 

  

 

Kenderes, 2022. május 6. 

 

 

                                                                              Kenderes Városi Önkormányzat 


