
 

Tárgy: Árajánlatkérés kerékpáros fedett pihenőpont elkészítésére és telepítésére 

 

 

 

Tisztelt XXXX! 

 

A Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület pályázatot 

nyújtott be és támogatást nyert az Interreg V-A Románia-Magyarország Program, 1. Prioritási 

tengely, 6/c – „A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása és 

fejlesztése” című beruházási prioritásra benyújtott, „Joint protection of cross-border natural 

values Carei-Nyíradony” című, ROHU 103 azonosító számú projekt megvalósítására. 

Az Egyesület a projekthez kapcsolódóan ezúton kér Önöktől árajánlatot kerékpáros fedett 

pihenőpont elkészítésére és telepítéséhez a feladat meghatározásban szereplő szakmai 

tartalommal. 

 

1. Ajánlatkérő: 

Név: Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület 

Székhely: 4254 Nyíradony, Szakolykert utca 87. 

Adószám: 18557459-2-09 

Képviseli: Kres Tünde Tímea 

Tel: +36-70-411-4610 

E-mail: egyesuletguthkeled@gmail.com 

 

2. Árajánlat tárgya: 

3 (három) darab kerékpáros fedett pihenőpont elkészítésére és telepítésére, telepítéséhez 

 

3. Feladat-meghatározás: 

• 3 db kerékpáros fedett pihenőpont elkészítése és telepítése: 

Pihenőpont elvárt mérete: 2,5 x 5 méter 

Pihenőpont elvárt magassága: 2, 4 méter 

Pihenőpont oldal, hátszó részi zárása: 1, 8 méter magasságik, így biztosítva a 2,4 és 

1,8 méter közötti helyen a levegő beáramlását az oldalokon és hátsó részen 

Pihenőpont fából készül: elvárt anyaga fenyő 

Pihenőpont rögzítésé: 6 oszlopon történő rögzítés talajcsavarral földbe 

Pihenőpont tetőfedése: lambéria alsó rész, felső/külső rész/tető héjazat zsindely 

A pihenőpontok kihelyezési helye: Nyíradony, Ömböly és Nyírlugos. A pontos hely 

megjelölésé a nyertes ajánlattevő részére szerződés megkötés előtt kerül meghatározásra. 

Az önkormányzatok hozzájárulásának a megszerzése kizárólagosan az árajánlatkérő feladata, 

a nyertes árajánlattevő feladata pedig a helyszíni telepítés. 

 

4. Árajánlat benyújtásának módja: 

Amennyiben felkérésünket elfogadja, kérjük, hogy a mellékelt mintanyomtatvány 

(Felolvasólap) szerinti ajánlatát kitöltve szíveskedjen 2020.július 8-ig egy eredeti cégszerűen 

aláírt példányban az ajánlatkérő nevére eljuttatni 

• személyesen, 

• vagy e-mailben, 

• vagy faxon, 

• vagy postai úton 

a fentiekben szerepeltetett elérhetőségre. 

mailto:egyesuletguthkeled@gmail.com


 

5. Az árajánlat benyújtásának határideje: 2020.július 08. 

 

6.Ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától 

számítva. 

 

 

Mellékletek: 

-Felolvasólap 

 

 

 

Kelt: Nyíradony, 2020.06.30 

 

                ------------------------------------------------ 

Kres Tünde Tímea 

elnök 

Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi 

Közhasznú Egyesület 



Felolvasólap 

 

A J Á N L A T 

 

„Joint protection of cross-border natural values Carei-Nyíradony” című, 

ROHU 103 azonosító számú projektben kerékpáros fedett pihenőpont elkészítésére és 

telepítéséhez tárgyában 

 

Ajánlatkérő: 

Név: Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület 

Székhely: 4254 Nyíradony, Szakolykert utca 87. 

Adószám: 18557459-2-09 

Képviseli: Kres Tünde Tímea 

 

Ajánlattevő: 

Név: ………………………………………………. 

Székhely: …………………………………………. 

Adószám: …………………………………………. 

Képviseli: …………………………………………. 

 

Kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt feladat-meghatározást megismertem, annak 

elvégzésére szakmai jogosultsággal rendelkezünk. Az ajánlatkérés tárgyát kerékpáros fedett 

pihenőpont elkészítésére és telepítése feladatok elvégzéséhez valamennyi szükséges tárgyi, 

szakmai, jogi, gazdasági és humánerőforrás szükségletet biztosítani tudjuk. Az ajánlott ár 

tartalmazza a telepítés költségeit is! 

 

Tevékenység megnevezése 
Mennyi-

ség 

Nettó 

egységár 

(Ft) 

Nettó 

összesen 

(Ft) 

ÁFA 

(Ft) 

Bruttó 

(Ft) 

-Pihenőpont elvárt mérete: 2,5 

x 5 méter 

-Pihenőpont elvárt magassága: 

2, 4 méter 
-Pihenőpont oldal, hátszó 

részi zárása: 1, 8 méter 

magasságik, így biztosítva a 
2,4 és 1,8 méter közötti helyen 

a levegő beáramlását az 

oldalokon és hátsó részen 
-Pihenőpont fából készül: 

elvárt anyaga fenyő 

-Pihenőpont rögzítésé: 6 

oszlopon történő rögzítés 
talajcsavarral földbe 

-Pihenőpont tetőfedése: 

lambéria alsó rész, felső/külső 
rész/tető héjazat zsindely  

3 db     

 

A kerékpáros fedett pihenőpontok telepítése közterületen történik, a szükséges tulajdonosi 

hozzájárulás megszerzése, kizárólagosan az ajánlatkérő feladata. 



 

Az ajánlatunkhoz az alábbiakat nyilatkozzuk: 

• nincs 60 napot meghaladó köztartozásunk, nem állunk csőd-,vagy felszámolási eljárás, 

továbbá végelszámolás alatt, 

• a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja 

szerinti átlátható szervezetnek minősülünk. 

 

 

Ajánlat érvényessége: 2020.08.03 

 

 

Kelt: 2020.06.03 

 

 

________________________ 

cégszerű aláírás 

 
 


