Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata
2421 Nagyvenyim, Fő u. 43. Tel: 25/507-460; Fax: 25/506-217;
e-mail: polghivn@vnet.hu
Tárgy: Árajánlat kérés – „Nagyvenyim meglévő
buszváróinak a tetőszerkezet átalakításával történő
felújítása, új buszváró kialakítása, valamint a
buszvárókba új hulladékgyűjtő elhelyezése”

Tisztelt Ajánlattevő!

Kérem, hogy az alábbi feltételek figyelembe vétele mellett szíveskedjen ajánlatot adni „Nagyvenyim meglévő
buszváróinak a tetőszerkezet átalakításával történő felújítása, új buszváró kialakítása, valamint a
buszvárókba új hulladékgyűjtő elhelyezése” tárgyában!

ÁRAJÁNLATKÉRŐ ADATAI

1.

Az Árajánlat kérő neve:
Az Árajánlatkérő címe:
Az Árajánlatkérő képviselője:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Kapcsolattartó telefonszáma:

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata
2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.
Vargáné Kaiser Katalin polgármester
Vargáné Kaiser Katalin polgármester
venyimpolgarmester@invitel.hu
+36304924099

A BESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE

2.

A beszerzés tárgya: Építési beruházás/kivitelezés.
A tárgybeli ajánlatkérés szerint az alábbi feladatok megvalósítása történik meg:
-

Nagyvenyim meglévő, épített (falazott) szerkezetű buszváróinak felújítása a falazott
szerkezeteken álló tető teljes elbontását követő új tetőszerkezet kialakításával, valamint a
buszváróknál elhelyezett hulladékgyűjtő edények eltávolításával és új edények kihelyezésével
(a továbbiakban: Feladat 1.)

-

Nagyvenyim településközponti részén a 6219-es út belterületi szakaszának „Nagyvenyim
iskola” megállóhelyen meglévő peron és a mögötte futó járda közötti területen új buszváró
kialakítása hulladéktároló elhelyezésével (a továbbiakban: Feladat 2.)
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Az ellátandó feladatok részletes meghatározása
Feladat 1:
- A téglából épített falazaton lévő teljes tetőszerkezet bontása és elszállítása.
- Új tetőszerkezet teljeskörű kialakítása az ajánlatkérés elválaszthatatlan mellékletét képező
dokumentáció szerinti műszaki tartalommal, időjárásálló kültéri felületkezeléssel ellátva.
A megadott műszaki tartalom alapján elkészítendő ajánlat az alábbi tényezőkben tartalmaz alternatív
ajánlati elemet (az ajánlatot az eltérő ajánlati elemek vonatkozásában kérjük benyújtani):
ajánlati elem 1: tetőfedés készítése korcolt lemezfedéssel színezett lemezből szürke/antracit színben
ajánlati elem 2: tetőfedés készítése korcolt lemezfedéssel horganyzott lemezből
-

Meglévő hulladéktárolók elbontása, elszállítása és új, fémből készült, csikkgyűjtős, időjárásálló
kültéri hulladéktárolók kihelyezése, 1 db/buszváró mennyiségben.

Feladat 2:
- Új buszváró kialakítása beton alaptestre az ajánlatkérés elválaszthatatlan mellékletét képező
dokumentáció szerinti műszaki tartalommal, időjárásálló kültéri felületkezeléssel ellátott
faszerkezetből, fabetéttel és fényáteresztő betétlemezekkel.
A megadott műszaki tartalom alapján elkészítendő ajánlat az alábbi tényezőkben tartalmaz alternatív
ajánlati elemet (az ajánlatot az eltérő ajánlati elemek vonatkozásában kérjük benyújtani):
ajánlati elem 1: tetőfedés készítése korcolt lemezfedéssel színezett lemezből szürke/antracit színben
ajánlati elem 2: tetőfedés készítése korcolt lemezfedéssel horganyzott lemezből
-

Új, fémből készült, csikkgyűjtős, időjárásálló kültéri hulladéktárolók kihelyezése, 1 db/buszváró
mennyiségben.

Az ajánlatot 1 db buszváró komplett kivitelezésére (meglévő buszváró felújítása és új buszváró kialakítása
vonatkozásában) kérjük beadni a 2-2 alternatív tartalomnak megfelelően, összesen tehát 4 db ajánlati
összeg megadásával!
Az Árajánlattevőnek a jelen árajánlatkérésben meghatározott tevékenységét a jelen ajánlattételi felhívás
dokumentumainak, a Megrendelő igényeinek és a vonatkozó szakmai előírások figyelembe vételével kell ellátnia.
3.

A TELJESÍTÉS HELYE, HATÁRIDEJE

A teljesítés helye:

Nagyvenyim közigazgatási területe

A teljesítés határideje:

2018. augusztus 31, előteljesítés megengedett
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4.

AZ AJÁNLATI ÁR KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Az ajánlattevőnek a jelen árajánlatkérés 1. számú mellékletét képező Ajánlati adatlapot kell kitöltenie az adott
információk figyelembe vétele mellett.
Az ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a Feladattal kapcsolatos valamennyi költséget
fedezze.
Az Árajánlattevő az Árajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül egyéb költség és díjigény elszámolására az
ajánlatkérésben szereplő feladat tartalmában nem jogosult. Pótmunka megrendelésében a Felek megegyezhetnek.
Az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi felmerülő – közvetlen és
közvetett – költségét.
A megajánlott összegen felül az ajánlatkérésben szereplő műszaki tartalommal összefüggésben Ajánlattevő
semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt. Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt
érvényes, rögzített ár.
Az ajánlatokat nettó + Áfa = bruttó, HUF pénznemben kérjük megadni.
5.

AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

Az ellenszolgáltatás teljesítése az I. minőségi osztálynak megfelelő, kifogástalan, hiánytalanul elvégzett munka
műszaki átadás-átvételét követően, a teljesítési igazolás alapján szabályszerűen kiállított számla ellenében, nyolc
napos fizetési határidővel átutalással történik a Vállalkozó szerződésben megjelölt pénzforgalmi számlájára.
A teljesítés igazolására a megrendelő nevében a polgármester jogosult.
6.

KIZÁRÓ OKOK

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki
a) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem
tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés
benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
b) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene
indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti
hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
c) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
d) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven
belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
Igazolási mód: Árajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
7.

AJÁNLATTEVŐ ALKALMASSÁGA

Feltételek, melyek fennállása esetén az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére:
- amennyiben a megrendelés tárgya szerinti kivitelezési munkával összefüggésben (ácsszerkezetek
készítését és tetőfedést tartalmazó építési kivitelezés) az elmúlt 3 évben összesen legalább nettó 500.000
Ft igazolt árbevételt realizált, vagy a megrendelés tárgya szerinti kivitelezési tevékenységhez szükséges
(ács, asztalos, tetőfedő, bádogos), államilag elismert szakképzettség valamelyikével rendelkezik és
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igazolja a lebonyolításra alkalmas jogviszonyát, vagy vállalja ilyen jogviszony 2018. június 30-ig történő
megteremtését.
Igazolási mód: Árajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági
feltételnek.
AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

8.

A legjobb ár értékelési szempont
▪

A legjobb ár szempont körében vizsgálandó: a legalacsonyabb ellenszolgáltatás.

Ajánlatkérő a legkedvezőbb árat ajánló Árajánlattevővel köt szerződést, de fenntartja a szerződéskötéstől történő,
indoklás nélküli visszalépés jogát.
9.

AZ AJÁNLATOK BEADÁSÁNAK MÓDJA, HELYE, IDŐPONTJA

9.1. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:

A jelen Árajánlatkérés mellékletét képező Ajánlati adatlap, valamint a Nyilatkozat cégszerűen
aláírva;

9.2. Az ajánlat benyújtásának módja:
Az ajánlatot elektronikusan (e-mailben) vagy papír alapon (személyesen vagy postai úton) kell benyújtani
az alábbi elérhetőségeken:
E-mail:

venyimpolgarmester@invitel.hu

Személyesen vagy postai úton:

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata
2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.

Az árajánlat elektronikus úton történő benyújtása: Az árajánlatot eredetiben alá kell írni, be kell szkennelni, és
e-mailben meg kell küldeni az ajánlattételi határidőig a fent megadott e-mail címre.
Az árajánlat papír alapon való benyújtása: Az árajánlatot a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva,
1 (egy) eredeti példányban személyesen vagy postai úton kell megküldeni az ajánlattételi határidőig a fent
megadott címre.

9.3. Az ajánlattételi határidő:
2018. május (hó) 24. (nap) 10.00 (óra)
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10.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

10.1. Árajánlatkérő tájékoztatja az Árajánlattevőket, hogy jelen beszerzési eljárását nem a Közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szabályai szerint folytatja le.
10.2. Az ajánlat érvényességi ideje: a beérkezéstől számított 60 nap.
10.3. Az eljárás nyelve: Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani.
10.4. Alternatív ajánlat tétele az Ajánlatkérés 2. pontjában meghatározott feladatleírásban foglalt alternatív
műszaki tartalom szerint szükséges. Elfogadott az egyes alternatívákra adott „0” Ft-os ajánlati összeg is.
Részajánlattétel lehetséges.
10.5. Az Árajánlatkérő hiánypótlásra egy alkalommal biztosít lehetőséget.
10.6. Az Árajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nyilvános bontási eljárást nem tart, az elkésett
ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Az Árajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok nem igényelhetőek vissza, azokat
bizalmasan kezeli és megőrzi.
10.7. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az
ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az Árajánlatkérő semmiféle
módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
10.8. A szerződéskötés pontos időpontjáról és körülményeiről az Árajánlatkérő az ajánlattevőt értesíti.
10.9. Az Árajánlatkérő kiköti, hogy a döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást
indoklás nélkül bármikor (részajánlatonként is) eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi
határidő lejárta előtt az ajánlatkérést visszavonja. Az ajánlatételre való felkérés, illetőleg annak közzététele
nem minősül konkrét szerződéskötési ajánlatnak.
10.10. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot benyújtó
szervezettel (személlyel) köt(het)i meg a Megrendelő a szerződést.
10.11. Az árajánlatkérés megküldésének/közzétételének napja: 2018. május 16.

Vargáné Kaiser Katalin
/sk/
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata
Képv.: Vargáné Kaiser Katalin
polgármester
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1. számú melléklet
AJÁNLATI ADATLAP
„Nagyvenyim meglévő buszváróinak a tetőszerkezet átalakításával történő felújítása, új buszváró
kialakítása, valamint a buszvárókba új hulladékgyűjtő elhelyezése” tárgyban
Árajánlattevő adatai:
Árajánlattevő neve:
Árajánlattevő székhelye:
Árajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Képviselő neve, beosztása:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

A kapcsolattartó adatai:
Kapcsolattartó személy neve:
……………………………………………
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil
……………………………………………
száma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
……………………………………………
Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:
1. Ár szempont:
Megnevezés

Menny
iség

Mértékegység

Nettó

ÁFA (27 %)

Bruttó

1

db

…………….,- Ft

……………,- Ft

…………,- Ft

1

db

……………,- Ft

……………,- Ft

…………,- Ft

1

db

…………….,- Ft

……………,- Ft

…………,- Ft

1

db

……………,- Ft

……………,- Ft

…………,- Ft

Buszváró felújítása
1. ajánlati elem
Buszváró felújítása
2. ajánlati elem
Új buszváró kialakítása
1. ajánlati elem
Új buszváró kialakítása
2. ajánlati elem

Az árajánlat érvényessége: 60 nap.
Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és jogosultságokkal rendelkezünk (vagy
alvállalkozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket, feltételeket elfogadjuk.

Kelt: ……………………………………..

……………………………………………
cégszerű aláírás
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2. számú melléklet
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI
ÉS/VAGY MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGRÓL

Alulírott [név], mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője
„Nagyvenyim meglévő buszváróinak a tetőszerkezet átalakításával történő felújítása, új buszváró
kialakítása, valamint a buszvárókba új hulladékgyűjtő elhelyezése” tárgyú Árajánlatkérés során ezennel
felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy
-

Társaságunkkal/vállalkozásommal/velem szemben az Árajánlatkérésben előírt kizáró okok nem
állnak fenn,
Társaságunk/vállalkozásom/személyem átlátható és az Árajánlatkérőtől független szervezet,
Társaságunk/vállalkozásom/személyem megfelel az Árajánlatkérésben előírt pénzügyi-gazdasági
és/ vagy műszaki-szakmai feltételeknek.*

Kelt: ……………………………………..

……………………………………………
cégszerű aláírás

* Hogy melyiknek az aláhúzással jelölendő!
Ajánlatkérő az igazolás valódiságát szerződéskötéskor ellenőrzi!
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