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Tárgy: Ajánlatkérés védőoltások beszerzéséhez
Melléklet: Árajánlati űrlap

Tisztelt Címzett!
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egészségmegőrzést és betegségmegelőzést
szolgáló prevenciós programja folytatásaként két éves keretszerződés formájában évi 19 csecsemő
részére rotavírus-fertőzés elleni oltási sor és évi 12 gyermek részére bárányhimlő-fertőzés elleni oltási
sor beszerezéséről döntött.
Felkérem Önt, hogy az egészségmegőrzést és betegségmegelőzést szolgáló prevenciós program
megvalósításához a mellékelt Árajánlati űrlapon adja meg ajánlatukat 2017. április 20-án 12 óráig
történő beérkezéssel a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságára (8083 Csákvár, Szabadság
tér 9.), zárt borítékban, melyre az „Ajánlat oltási programra” feliratot kérjük feltüntetni.
Az ajánlatok bontására 2017. április 20-án 16 órakor, a Képviselő-testület Pénzügyi és Jogi Bizottsága
ülésén kerül sor. Az értékelés a Képviselő-testület 2017. április 25-én 16 órakor kezdődő ülésén, a
legkedvezőbb ajánlat alapján történik.
A teljesítés ideje: a szerződéskötést követő tíz napon belül. Ellenszolgáltatás a teljesítést követő 8
napon belül, átutalással. A teljesítés helye: Gyermekorvosi Rendelő, (dr. Varga László gyermekorvos)
Csákvár, Szabadság tér 5.
Az ajánlati űrlap szerinti két oltóanyag típusra részajánlat tétele lehetséges.
Az ajánlat érvényességi feltétele ajánlattevő nyilatkozata, hogy megismerte és elfogadja az ajánlati
felhívás feltételeit, valamint hogy az ajánlatot 30 napig fenntartja.
Hiánypótlás a pályázatok bontásáig lehetséges, azonban nem irányulhat az ajánlat érdemi részének
módosítására, kizárólag adminisztratív jellegű pontosítást szolgálhat.
Ajánlatkérő e felhívásban, illetve az árajánlati űrlapon meghatározott feltételeknek megfelelő
ajánlatokat a legalacsonyabb összegű elvárt minőséget nyújtó ellenszolgáltatás alapján (összességében
legkedvezőbb ajánlat) bírálja el.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy



a nyertes visszalépése esetén a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köti meg
a szerződést,
a beszerzési eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

Csákvár, 2017. április 5.
Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Jegyzék
a CSV/24-8/2017. számú ajánlati felhívás
címzettjeiről
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Pax Patika Csákvár, Szent Mihály tér 13.
Vértes Gyógyszertár Kft. Csákvár, Szabadság tér 5.
Ezüsthárs Patika Lovasberény Vörösmarty u. 5.
Viktória-Med Patika Budapest XIV., Telepes u. 119.
MSD Pharma Hungary Kft. Budapest IX., Lechner Ödön fasor 8.

Csákvár, 2017. április 5.
Vargáné Gálicz Ivett
ügyintéző

