Ajánlattételi felhívás
Édesburgonya feldolgozó vonal eszközeinek beszerzésére
1. Ajánlatkérő alapadatai:
Cégnév: Nyírségi Édesburgonya Zrt.
Székhely cím: 4453 Apagy, 0123/109 hrsz.
Cégjegyzékszám: 15-10-040401
képviseli: Hegedüs István
Telefonszám:+36-30-986-85-84
E-mail: histvan2012@gmail.com
2. A beszerzés tárgya:
A GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00175 azonosító számon nyilvántartott „Édesburgonya komplex
hasznosítása és egészségmegőrző élelmiszerek előállítása-technológia és termék know-how, élettani
hatásvizsgálatok”” című projekt keretében “Édesburgonya feldolgozó vonal” eszközeinek beszerzése.
3. Szerződés meghatározása: Szállítási szerződés
4. Ellátandó feladatok/beszerzendő termékek:
Az Ajánlattevőnek komplett (minden működőképességhez szükséges eszközre kiterjedő) ajánlatot kell tennie
az 1. sz. mellékletben meghatározott édesburgonya feldolgozó vonalra, az 1. sz. mellékletben meghatározott
technológiai lépések és feltételek egy feldolgozóvonalban történő elvégzése céljából. A szállítás feltételei:
- A teljesítés helye: 4553 Apagy, 0123/109 hrsz.
- Az üzemeltetési hely rendeltetése: Élelmiszeripari, zöldség – és gyümölcsfeldolgozó, valamint sütőipari
üzem.
- Az ajánlattételhez biztosított helyi konzultációs alkalmak száma: max. 3, összesen 20 órában. Telefonos
konzultációk száma nem korlátozott. Konzultációk során minden releváns információt, dokumentumot
rendelkezésre bocsájtunk.
- Az ajánlatnak kötelezően tartalmaznia kell a telepítést, beüzemlést, betanítást. Ezeket nem tartalmazó ajánlat
érvénytelen.
- A beüzemelés időszakában az ajánlattevőnek legalább heti 20 órában, de legfeljebb összesen 100 órában
személyesen rendelkezésre kell állni a teljesítés helyén egy vagy több fővel képviseltetve. Online, telefonos
rendelkezésre állás korlátlan.
- Amennyiben szükséges, úgy az ajánlattevő a 2. sz. mellékleten túl is további ismertetőket, bemutatókat
mellékelhet az ajánlott berendezésekről.
- A termékekre vonatkozó ajánlat során különösen, de nem kizárólag figyelembe kell venni az ajánlattevőnek,
hogy az ajánlatkérő zöld üzemet üzemeltet, aminek keretében minimalizálni szándékszik az energia, a víz
fogyasztást, valamint a hulladék keletkezését

- Az ajánlattevő jogosult alvállalkozót igénybe venni, de minden licence vagy bármely jogosultság
kedvezményezettje az ajánlatkérő, így a vonatkozó dokumentumokon az ajánlatkérő kell szerepeljen.
- Ajánlattevő köteles legalább egy olyan referenciát megjelölni, amelyikkel az ajánlatkérő felveheti a
kapcsolatot telefonon vagy emailben.
5. Szerződés időtartama, teljesítés határideje: Teljesítés kezdete: szerződéskötést követően, előteljesítés
lehetséges. Végteljesítési határidő 2022. október 15.
6. A beszerzés keretösszege:
Fix ár szükséges magyar forintban vagy EURO-ban vagy USD-ban. Egy ajánlatban egy devizanemet lehet
használni.
7. Pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei:
Az ellenérték kiegyenlítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő igazolt teljesítést
követően számla ellenében, 60 napos átutalással történik az ajánlattevő bankszámlájára. Előleg megfizetése
lehetséges, melynek maximum mértéke 50 %. Előlegen túli pénzügyi teljesítés csak az elkészült berendezés
szállításának indításánál lehetséges.
8. Az ajánlattételi határidő: 2022.április 25. 9.00.. (Postai úton feladott ajánlat esetében a határidő a
beérkezés időpontját jelöli.)

9. Az ajánlat benyújtásának helye és módja:
Módja: emailben a histvan2012@gmail.com címre.
Postai úton: Nyírségi Édesburgonya Zrt. 4553 Apagy, Pf. 5.
10. Az ajánlatok bírálati szempontja:
A legalacsonyabb összegű bruttó ajánlattételi ár értéke.Minden árat forintban hasonlítunk össze.
Amennyiben nem forintban történt az ajánlattétel, úgy az ajánlattétel napján érvényes MNB deviza
középárfolyammal számítjuk át az értéket.

11. Egyéb előírások:
⎯ Az ajánlatot postai úton1 eredeti példányban, email esetében elektronikus mellékletben (pdf) kell
beadni. Az ajánlatnak meg kell felelnie az árajánlatkérés 2. sz. mellékletében szereplő tartalmi
követelményeknek. Ajánlattételre kizárólag a 2. sz. mellékletben szereplő ajánlattételi sablon
használható.

⎯ Az ajánlatkérési felhívás 2.sz. mellékleteként csatolt ajánlattételi sablon kizárólag magyar nyelven
küldhető be ajánlattételre, kivéve a sablon IV. pontjában szereplő, a berendezések részletes leírására
vonatkozó információk, amelyek magyar és angol nyelven is kitölthetők.
⎯ Az ajánlatnak tartalmaznia kell a nettó árat, az áfát, és a bruttó árat.
⎯ Az árajánlatnak tartalmaznia kell az árajánlat érvényességi idejét, ami nem lehet kevesebb 90 napnál.
⎯ A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemény elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli.

Kelt: Apagy, 2022. április 15.

Hegedüs István
vezérigazgató
Nyírségi Édesburgonya Zrt.
1. sz. melléklet:Édesburgonya feldolgozó vonal technológiai feladatai és technológiai berendezései
2. sz. melléklet: Árajánlat eszközbeszerzésről ajánlattételi sablon

