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 AJÁNLATI FELHÍVÁS 

A KAPOLCSI ORVOSI RENDELŐ 

FELÚJÍTÁSÁRA 

Tisztelt Ajánlattevő! 

A ajánlat kiírója ezúton kéri fel ajánlat benyújtására a Tisztelt Ajánlattevőt (a továbbiakban: 

ajánlattevő) a jelen ajánlati felhívásban meghatározott építési munkák elvégzésére jelen 

felhívásban foglaltak szerint. 

1. A AJÁNLAT KIÍRÓJÁNAK ADATAI: 

Neve: Kapolcs Község Önkormányzata 

Címe: 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 

Kapcsolattartó neve: Márvány Péter Polgármester 

Telefonszám/Fax: +36 87 437029 

E-mail: kapolcs.hivatal@gmail.com 

2. A AJÁNLAT TÁRGYA, TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOGATÁSRÓL: 

Tárgya: a kapolcsi, belterületi 1. hrsz-ú ingatlanon található, 285,68 m2 hasznos alapterületű 

(melyből a bővítés mértéke 76,68 m2) orvosi rendelő építési munkáinak megrendelése 

A részletes adatokat tartalmazó műszaki iratok, árazatlan költségvetési kiírás az ajánlati 

felhívás mellékletét képezi. 

Jelen ajánlati eljárás tárgyát képező beruházás a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 számú 

projekt keretében az ajánlat kiírójának nyújtandó támogatás felhasználásával kerül 

finanszírozásra. 

3. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: 

A nyertes pályázóval vállalkozási szerződés kerül megkötésre. 

4. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA: 

A szerződés teljesítését a nyertes pályázó az aláírását követően, várhatóan 2018. július  hónap 

elején kezdheti meg. Jelen ajánlat tárgyát képező feladatok teljesítési határideje: 2018. 

szeptember  30. A kivitelezési munkák 50%-os teljesítésének határideje: 2018. augusztus  31. 

A ajánlat kiírója előteljesítést elfogad. 

5. A TELJESÍTÉS HELYE: 

Kapolcs, Kossuth u. 2. sz. alatti orvosi rendelő 

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: 

A nyertes pályázó 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. 
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A részszámlát az ajánlattevő legalább 25%-os, valamint 50 %-os készültségi fok elérése 

esetén jogosult kiállítani. A részszámlák összege a készültségi foknak megfelelő mértékű, de 

nem haladhatja meg a nettó ellenszolgáltatás 50%-át. A részszámla kiállításának feltétele az 

adott készültségi fok műszaki ellenőr által leigazolt, szerződésszerű teljesítése. 

A végszámla kifizetésére csak a szerződés tárgyát képező valamennyi munkákra vonatkozó 

teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. A végszámla kiállításának feltétele a teljes 

munka műszaki ellenőr által leigazolt, szerződésszerű teljesítése. 

A rész- és végszámlát az ajánlat kiírója a pályázó által kiállított számla kézhezvételétől 

számított 15 naptári napon belül egyenlíti ki. 

7. A AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA: 

Az  ajánlat kiírója a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó 

pályázót hirdeti ki nyertesnek.  

8. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK: 

A pályázó nem állhat felszámolási eljárás, végelszámolás és csődeljárás hatálya alatt. 

Alkalmatlan a pályázó, ha köztartozása van. 

Alkalmatlan a pályázó, ha a ajánlat benyújtását megelőző két gazdasági évben az építési és 

kivitelezési munkák tekintetében az árbevétele nem éri el a nettó 10.000.000,- Ft-ot. 

Alkalmatlan a pályázó, ha a kiviteli tervekben meghatározott munkák elvégzéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételekkel nem rendelkezik. 

A pályázó a tevékenységére vonatkozóan felelősségbiztosítással kell, hogy rendelkezzen. A 

felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a pályázó tevékenységével közvetlenül vagy 

közvetetten okozott károk megtérítésére. 
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9. RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT TÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE: 

A pályázó csak az ajánlat egészére tehet ajánlatot. Rész,- és többváltozatú ajánlati lehetőség 

kizárt. 

10. A AJÁNLAT: 

Pályázó az ajánlat részeként az 1. 2. és a 3. számú mellékletek szerinti, az alkalmasságot 

igazoló nyilatkozatot, egyéb dokumentumokat, valamint a beárazott költségvetési kiírást 

köteles benyújtani: 

1. melléklet: Ajánlati lap: 

Az ajánlati lap tartalmazza: 

• a pályázó nevét és címét, adószámát, elérhetőségét, 

• bírálati részszempontokra tett ajánlatot. 

2. melléklet: Nyilatkozatok 

• a pályázó köteles nyilatkozni jelen ajánlati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról, 

• a pályázó köteles nyilatkozni az általa vállalt feladatok teljesítésére, 

• a pályázó köteles nyilatkozni, hogy vele szemben nem áll fenn érdekellenét, kizáró és 

összeférhetetlenségi ok jelen ajánlati eljárásban, 

• a pályázó köteles nyilatkozni, hogy jelen ajánlati felhívás szerinti alkalmassági feltéte-

leknek megfelel. 

3. Egyéb dokumentumok és beárazott költségvetés 

A pályázó köteles csatolni a beárazott költségvetési kiírást, melynek minden tételét 

köteles beárazni. 

A pályázó köteles csatolni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát egyszerű másolatban, 

egyéni vállalkozó pályázó esetén, azt az iratot melyből megállapítható az adószáma, és 

hogy szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában. 

A ajánlathoz csatolni kell a ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási 

címpéldányát/aláírás-mintáját egyszerű másolatban. 

11. HATÁRIDŐK: 

1. A ajánlat benyújtásának határideje: 2018.06.11. (hétfő)  10  óra 

helye: Kapolcs Község Önkormányzat (8294 Kapolcs, Kossuth u 62). 

2. A ajánlatok bontásának határideje: 2018.06.11. (hétfő) 14  óra 

helye: Kapolcs Község Önkormányzat (8294 Kapolcs, Kossuth u 62). 

 A ajánlat kiírója legalább 1 ajánlat beérkezése esetén is lebonyolítja a ajánlatok bontását. A 

ajánlatok felbontásakor jelen lehetnek a pályázók képviselői, a ajánlatot kiíró képviselői, 

valamint az általuk meghívott személyek. A ajánlatok felbontásakor a ajánlat kiírója a bírálati 

lapon szereplő adatokon kívül nem ad tájékoztatást a ajánlatokról. 

3. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018.06.18-ig 

helye: Kapolcs Község Önkormányzat (8294 Kapolcs, Kossuth u 62). 
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Az ajánlat kiírója az eljárás nyertesével, vagy – annak visszalépése esetén – azzal a 

pályázóval köti meg a vállalkozási szerződést, amely pályázó a második összességében 

legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be. 

12. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME: 

Kapolcs Község Önkormányzata 

8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 

Polgármesteri Iroda 

13.  A AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 

A ajánlatot 2 eredeti és 1 másolati példányban, zárt borítékban, az ajánlat tárgyának (Orvosi 

rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével) megjelölésével kell benyújtani. A másolati 

példánynak az eredetivel mindenben megegyezőnek kell lennie. A példányok fedőlapját el 

kell látni az „eredeti”, illetve a „másolat” kifejezéssel. 

A ajánlat mindhárom példánya 1 db zárt borítékban adható be, melyen az ajánlat 

benyújtására megadott határidőt, a pályázó nevét és címét, valamint az alábbiakat kell 

feltüntetni: 

„Ajánlat az Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével”, valamint „Az 

ajánlat a benyújtási határidő lejártáig nem bontható fel.” 

 

14.  A AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN: 

A ajánlat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy az ajánlati eljárását indokolási kötelezettség 

nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, és új eljárást indítson, illetve arra is, hogy a ajánlati 

eljárás során a ajánlatot benyújtókkal tárgyalást folytasson. 

A ajánlat kiírója fenntartja az jogot a ajánlati felhívás módosítására és visszavonására is. 

A ajánlat kiírója a hiánypótlásra teljes körben lehetőséget biztosít. Érvénytelen az az ajánlat, 

amely nem tartalmazza a felhívásban előírt dokumentumokat, amennyiben a pályázó a 

hiánypótlás határidejéig, a bontást követő 5 munkanapon belül nem pótolja. 

A ajánlat érvényessé, illetve érvénytelenné nyilvánításáról, illetve a ajánlati eljárás 

eredményéről a ajánlatok elbírálását követően, a szerződéskötést megelőzően a ajánlat kiírója 

írásban, elektronikus úton megküldött levélben tájékoztatja azon pályázókat legkésőbb 

2018.06.15. napjáig, akik ajánlatukat határidőben nyújtották be. 

15.  EGYÉB 

1. Az ajánlatok elkészítésével és a ajánlati eljáráson kapcsolatos részvétellel kapcsolatos 

költségek a ajánlatok érvényességétől, a ajánlati eljárás eredményességétől, a ajánlati felhívás 

visszavonásától függetlenül a pályázókat terhelik. 

2. Az eljárás során a pályázók a ajánlattal kapcsolatban felmerült esetleges kérdéseiket 

legkésőbb a ajánlat megküldését követő 3. munkanapig küldhetik meg faxon vagy e-mailben a 
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+36 87 437029 fax-számra vagy a kapolcs.hivatal@gmail.com A ajánlat kiírója a feltett 

kérdésekre 2 munkanapon belül válaszol. Amennyiben a határidő utolsó napja nem 

munkanapra esik, úgy a határidő az azt követő első munkanapon jár le. 

3. Az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttsége az ajánlat benyújtására előírt határidő lejártával 

kezdődik, és 90 napig tart, kivéve, ha az ajánlat kiírója ezen határidőn belül a nyertes 

pályázóval szerződést köt, vagy az ajánlattevőkkel írásban közli, hogy a beszerzési eljárást 

eredménytelennek minősíti. 

4. A pályázó a ajánlatát a felhívás visszavonásáig, illetve a bontási eljárásig nem jogosult 

nyilvánosságra hozni. 

A ajánlat kiírója jelen eljárással kapcsolatos adatokat szintén nem hozza nyilvánosságra a 

bontási eljárásig, illetve a bírálattal kapcsolatos adatokat az eredmény meghozataláig. 

Ezen titoktartási kötelezettség nem terjed ki a konzorciumban résztvevőkkel közölt tényekre, 

az ajánlattevő által az ajánlat készítésébe bevont személyekre, akiket az ajánlattevővel azonos 

titoktartási kötelezettség terhel. Ha a pályázó, vagy egyéb személy a fenti titoktartási 

kötelezettséget megsérti, ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja a ajánlat kiírója. 

4. Jelen eljárás és a ajánlat nyelve a magyar. Jelen eljárásban, valamint a szerződéses 

jogviszonyban a Polgári Törvénykönyv, valamint a szerződés tárgyára vonatkozó egyéb 

jogszabályok az irányadóak; a felmerült esetleges jogvita esetén - amennyiben peren kívüli 

egyeztetések nem vezetnek eredményre – a szerződő felek értékhatártól függően a Veszprémi 

Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

 

Kapolcs, 2018. június 1.  

 

 

 

Kapolcs Község Önkormányzata, mint Kiíró képviseletében: 

 

 

 

Márvány Péter 

polgármester 
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1. számú melléklet 

AJÁNLATI LAP 

A ajánlat tárgya: „Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével” 

Pályázó neve: ________________________________________________ 

Pályázó székhelye: ________________________________________________ 

Pályázó adószáma________________________________________________ 

Pályázó elérhetősége: ________________________________________________ 

Bírálati részszempontokra tett ajánlatok: 

1. Ajánlati ár: nettó …………….. Ft 

2. Alkalmazott szakemberek száma: …… fő 

3. Alkalmazott műszaki vezető szakmai tapasztalata:…… év 

4. Előírtnál magasabb jótállási idő vállalása: ……… hónap 

Kelt: 2018. március hónap....... napján 

___________________________ 

Ajánlattevő képviselőjének cégszerű aláírása 
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2. számú melléklet 

PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI 

Alulírott ……………………………………., mint a ……………………………. ajánlattevő 

nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom az alábbiakról: 

Nyilatkozom, hogy jelen ajánlati eljárás során a ajánlati felhívást és mellékleteit a pályázó 

megismerte, az azokban foglaltakat tudomásul vettük, a ajánlati felhívásban foglalt 

feltételeket elfogadja. 

A pályázó vállalja az ajánlati felhívás és az ajánlat szerint a ajánlat tárgyát képező feladatok 

teljesítését, a ajánlatban foglalt díj (ajánlati ár) ellenében. 

Nyilatkozom, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn érdekellenét, kizáró és 

összeférhetetlenségi ok jelen ajánlati eljárásban. 

Nyilatkozom, hogy a pályázó az ajánlati felhívás szerinti alkalmassági feltételeknek megfelel. 

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot az „Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat 

fejlesztésével” tárgyban kiírt ajánlati eljárásban, a ajánlati felhívásban és mellékleteiben 

foglaltakra figyelemmel, ajánlati eljárásban való felhasználás céljából tettem meg. 

Kelt: 2018. június  hónap...... napján 

___________________________ 

Ajánlattevő képviselőjének cégszerű aláírása 
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3. számú melléklet 

Aláírási címpéldány vagy aláírás bejelentő; cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány másolata; 

beárazott költségvetés; egyéb alátámasztó dokumentumok (amennyiben releváns) 

 

 

 


