
  

ügyiratszám.: K/12/2018.      tárgy: ajánlattételi felkérés 

ügyintéző: Takácsné 

tel: 87/437-029 

e-mail: kapolcs.hivatal@gmail.com 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

Kapolcs Község Önkormányzata ezúton kéri fel árajánlattételre a Tisztelt Ajánlattevőt a 

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-0023 azonosítószámú  Kapolcs „1” hrsz-u belterületi ingatlanon lévő 

„Orvosi rendelő bővítése a védőnői szolgálat fejlesztésével” megnevezésű projekt műszaki 

tervezési munkáira a felkérésben írtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével. 

Az ajánlatkérő a felhívást 3 ajánlattevőnek küldi el. 
 

1. Ajánlatkérő:  

neve:  Kapolcs  Község Önkormányzata 

 képviseli: Márvány Péter  polgármester 

 címe:  8294. Kapolcs, Kossuth u.60. 

 tel.:  8737-029 

 e-mail:  kapolcs.hivatal@gmail.com. 

 

2. A szolgáltatás tárgya: 

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-0023  azonosítószámú „Orvosi rendelő bővítése a védőnői szolgálat 

fejlesztésével”megnevezésű projekt műszaki tervezési munkáinak elkészítése 

 

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:  

 

Parkolók, közút kapcsolat kialakítása 

 

Szerződésszerű teljesítési az alábbi tartalommal szükséges: 

 geodéziai felmérés elkészítése, 

 közműegyeztetés lefolytatása, 

 szakhatósági állásfoglalások megszerzése, 

 engedélyezési szintű tervek elkészítése, 

 jogerős építési engedély megszerzése, 

 kiviteli tervek elkészítése, 

 

 

A projekt tervezési feladatainak ellátása során figyelembe kell venni és alkalmazni kell a 

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-0023 pályázati felhívás előírásait. A pályázati anyag letölthető a 

www.palyazat.gov.hu felületről. 

 

4. A szerződés meghatározása: Tervezői szerződés 
 

http://www.palyazat.gov.hu/
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5. A szerződés időtartama: 

 engedélyes terv szállítási határidő: 2018. július 15. 

 engedélyeztetés lebonyolítása: 2018. augusztus 31. 

 kiviteli terv  szállítási határidő: 2018. szeptember 30. 

 

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

 Az ajánlatkérő előleget nem fizet. 

 Fizetés: teljesítés igazolással, 30 nap banki átutalás. 

 Résszámla benyújtására nincs lehetőség. 

 

7. A számlázás módja: Teljesítési igazolás kiállítását követő 15 napon belül 

 

8. Az ajánlat érvényességi ideje: 60 nap 

 

9. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: (egyszerű másolatban) 

 ajánlattételi nyilatkozat (mellékelt minta szerint) 

 nyilatkozat referenciákról (mellékelt minta szerint) 

 tevékenységet igazoló dokumentumok (cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén, 

vállalkozói igazolvány) 

 

10. Ajánlattétel benyújtási határideje: 

Az ajánlatokat legkésőbb 2018. június   11. (hétfő) 10:00 óráig kérjük benyújtani. 

 

11. Az ajánlat benyújtásának címe: 

Kapolcs Község Önkormányzata  

8294. Kapolcs, Kossuth u.60. 

Az ajánlat benyújtásának módja:  

Az ajánlatokat kérjük ajánlatkérő címén zárt borítékban személyesen vagy postai úton benyújtani.  

Kérjük a borítékon rögzíteni: „Ajánlat a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-0023  azonosítószámú  

„Orvosi rendelő bővítése a védőnői szolgálat fejlesztésével” megnevezésű projekt műszaki 

tervezési munkáira. Az ajánlattételi határidő előtt felbontani tilos” 

 

12. Az ajánlat felbontásának helye és ideje: 

Az ajánlat felbontásának helye: Kapolcs  Község Önkormányzata polgármester irodája 8294. 

Kapolcs, Kossuth u.60. 

Az ajánlat felbontásának ideje: 2018. június 11. (hétfő) 14:00 óra. 

 

13. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk 

 Az ajánlattétel díjmentes. 

 Az ajánlatot egy példányban papír alapon kell benyújtani.  

 Az ajánlatban ajánlattevő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni. 

 Hiánypótlás lehetősége és tárgyköre: hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség 

 

14. Az alkalmasság minimumkövetelménye:  

 Az ajánlattevőre vonatkozó műszaki-szakmai és pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek: 

melléklet szerinti nyilatkozat alapján. 

 Az ajánlattevő által az ajánlatában megadni kötelező adatok, illetve benyújtani kötelező nyilat-

kozatok és egyéb dokumentumok: ajánlattételi nyilatkozat, referencia nyilatkozat  

 

15. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: nincs 
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16. Ajánlatok elbírálási szempontja: legalacsonyabb ajánlati ár 

 

17. A szerződéskötés tervezett időpontja:  

Az ajánlat elbírálását követő 30 napon belül. 

 

18. Az ajánlattételi eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítható, ezért annak lefolytatása nem 

jár szerződéskötési kötelezettséggel. 

 

Tájékoztatjuk, hogy ajánlatkérő az eljárása során nem kíván tárgyalást folytatni az ajánlatokról az ér-

vényes ajánlatot benyújtókkal. 
 

Tájékoztatjuk, hogy érvénytelen az ajánlat: 

a) amennyiben a felhívásban foglalt formai, tartalmi követelményeknek nem felel meg, 

b) amennyiben az ajánlati kötöttség beálltát követően módosítja ajánlattevő, 

c) amennyiben az ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtja be ajánlattevő az ajánlatát, 

d) amennyiben az ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. sze-

rinti közbeszerzési értékhatárt.  

 

Tájékoztatjuk, hogy eredménytelen a beszerzési eljárás, ha: 

a) nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat), 

b)  csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot, 

c)  az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek, 

d)  egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az ajánlattevő 

rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot, 

e)  nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot, 

f)  a beszerzési eljárást indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítja ajánlatkérő. 

 

Az ajánlatkérést EU forrásból támogatott beszerzés esetén a pályázati felhívásba foglalt feltételek szerint 

mindaddig meg kell ismételni, amíg három érvényes ajánlat nem érkezik. 

 

Mellékletek: 

- ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó) 

- nyilatkozat referenciákról (kötelezően csatolandó) 

 

Kapolcs, 2018. június 1.   

 

 

 Márvány Péter  

 polgármester 
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AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

 

Alulírott, …………………………………, mint a(z) ………….......................................... cégjegyzésre 

jogosult képviselője, Kapolcs Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt „Orvosi rendelő bő-

vítése a védőnői szolgálat fejlesztésével” című pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok tárgyú be-

szerzési eljárás ajánlattevőjeként 
 

n y i l a t k o z o m, hogy 
 

a) miután az ajánlattételi felhívás (és dokumentáció) feltételeit megvizsgáltuk, azokat megértettük 

és elfogadjuk, és a felhívás (és dokumentáció) feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett 

egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a rögzített ajánlati áron; 

b) nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, (a 

dokumentációban) és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek 

megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére; 

c) nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, (a dokumentációban) és a beszerzési eljárás során 

keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését; 

d) az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek 

figyelembevételével tesszük; 

e) kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett kijelentéseink és nyilatkozataink a valóságnak megfelel-

nek; 

f) a megpályázott munkára megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk. 

g) az általam képviselt gazdálkodó szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az alábbi kizáró 

okok: 

- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági vég-

zést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a 

gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki sze-

mélyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megál-

lapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem 

mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 

intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a 

bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékeny-

ségét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

- beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 

- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési köte-

lezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 

jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

- korábbi - három évnél nem régebben lezárult - beszerzési eljárásban hamis adatot szolgál-

tatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapí-

tották, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

h) az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan 

alvállalkozót, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik. 
 

Céginformáció: 
 

A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: cég) teljes neve  

A cég rövidített neve, ha van ilyen  

Cégjegyzékszáma  
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Adószám illetve adóazonosító jel  

Pénzforgalmi jelzőszáma  

Székhely 

Irányítószám, település  

Utca, házszám  

Honlap  

Postacím (ha nem azonos a székhellyel) 

Irányítószám település  

Utca, házszám  

Postafiók  

Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek) 

Név, beosztása  

Telefon  

Mobil  

Fax  

E-mail  

Az eljárásban kapcsolattartó személy 

Név, beosztása  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Céges személyi és szakmai háttér adatai 

Cég alkalmazottak száma (összesen /ebből felsőfokú 

végzettségű) 

 

Szerződéses külső szakértői kapcsolatok (személyek) 

száma 

 

Az ajánlatkérés tárgyának megfelelő referenciák  

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként  az eljárás nyertesének visszalépése esetén 

a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként  az Ajánlatkérővel szerződés kötünk és a 

beszerzés tárgyát képező feladatot/ tevékenységet az alábbi táblázatban szereplő díjak ellenében elvé-

gezzük: 
 

Megnevezés Nettó ár (Ft) ÁFA (27%) Bruttó ár (Ft) 

    

………………….., 20…. év ……………. hó ….. nap                                   ………………………… 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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NYILATKOZAT REFERENCIÁKRÓL 

 

 

Alulírott, …………………………………, mint a(z) ………….......................................... cégjegyzésre 

jogosult képviselője, Kapolcs Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt „Orvosi rendelő bő-

vítése a védőnői szolgálat fejlesztésével” című pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok tárgyú be-

szerzési eljárás ajánlattevőjeként 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy rendelkezem legalább ….db, a beszerzés tárgya szerinti referenciával, melynek adatait az alábbi-

akban közlöm: 

 

 

Szerződést kötő másik fél 

neve, címe 
Szerződés tárgya 

Szerződés 

időtartama 

Referenciaszemély 

megnevezése, elér-

hetősége (telefon) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

………………………….,…… év ………………. hó …… nap 

 

 

 

………………………… 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

 


