3894-1/2021.
PÁLYÁZAT
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ BIOMASSZA KAZÁN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Onga Város Önkormányzata az Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2021. (IX.14.) számú
határozata alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:
1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Onga Város Önkormányzata
3562 Onga, Rózsa utca 18.
Telefon: 46/543-000
2. A pályázat célja: Önkormányzati tulajdonú 320 kW teljesítményű biomassza kazán értékesítése
3. A pályázat jellege: A pályázat nyilvános, egyfordulós.
4. Pályáztatásra kerülő biomassza kazán adatai:
320 kW teljesítményű Centrometal biomassza kazán
Centrometal CAS puffertartály (CAS 3001)
vezérlő egység (CPK RRK)
hőmennyiségmérő POWOGAZ 1781)
tágulási tartály (FLEXCON C 800 l)
tüzelőanyag adagoló (Centropellet boksz)
szivattyú (YONOS MAXO 50/0,5-9 WILO)
Biomassza kazán ára a rendelkezésre álló tartozékokkal: 4.000.000.- Ft + ÁFA
5. Pályázati feltételek:
Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.
Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:
- a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,
- gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő
meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.
6. Az ajánlatok benyújtásának helye: Ongai Polgármesteri Hivatal
3562 Onga, Rózsa utca 18.
7. Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az
ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a
következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat biomassza kazán megvásárlására”.
8. A pályázatok elbírálásának szempontja: A pályázat nyertese az az ajánlattevő, aki a pályázati
feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi.
A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30. napon köti az
Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével vagy annak visszalépése esetén a második
legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

9. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
- pályázó neve, címe;
- a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja a pályázati feltételeket;
- egyértelműen nyilatkoznia kell az ingóságért felkínált vételár nagyságáról (egyösszegű megajánlás);
- a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan.
10. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2021. október 15. (péntek) 16:00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig
be kell érkezniük).
11. Az ajánlatok nyilvános bontásának ideje:
2021. október 18. (hétfő) 16:00 óra
(A nyilvános bontás rendkívüli pénzügyi bizottsági ülés keretén belül történik.)
12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati
kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
13. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető:
Dr. Nevelős Szabolcs jegyzőnél, a 46/543-000 telefonszámon.
14. Pályázatok elbírálása: A Pénzügyi Bizottság vizsgálja meg a pályázatokat és javaslata alapján Onga
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el azokat. A nyertes pályázóval az Önkormányzat
által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.
15. Egyéb információ:
Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is
eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen
jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes
egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.
Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy a biomassza kazán értékesítése a jelenlegi műszaki
és jogi állapotban történik.
A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
A pályázati kiírás az Ongai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján
(www.onga.hu) és facebook oldalán, valamint a Jófogás hirdetési oldalon kerül meghirdetésre.
Onga, 2021. szeptember 28.

Ongai Polgármesteri Hivatal

