CSABASZABADI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT

BESZERZÉSI ADATLAP

„Csabaszabadi Mező utca 22 szám alatt megvalósuló
Szlovák közösségi ház részleges felújítása, környezetének
átalakítására”

BESZERZÉSI ADATLAP
1./ Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, kapcsolattartója:

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzata
Címe: 5609 Csabaszabadi, Mező utca 22.
adószám: 15766328-1-04
pénzforgalmi jelzőszám: 10402609-50526682-75741004
e-mail: slovaciszabadi@gmail.com
telefon: +30 - 621-6632
képviseli: Kesjár Mátyás elnök
2./ A beszerzés tárgya és mennyisége (röviden):

Csabaszabadi Mező utca 22 szám alatt megvalósuló Szlovák közösségi ház
részleges felújítása, környezetének átalakítása
3./ A beszerzési műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítmény követelmények:
Jelen beszerzés magában foglalja:

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma
NEMZ – E – 18 - 0027 nyertes pályázat terhére kívánja fejleszteni a
Csabaszabadi Mező utca 22 szám alatt megvalósuló Szlovák közösségi ház
részleges felújítását, környezetének átalakítását. Az építési beruházás, fejlesztés
kiterjed:
Főépület:
Tető felújítás:
Homlokzati munkák:
Belső munkák:
Főépület építési munkák befejezési határideje: 2018. november 30
Külső munkák:
Fedett tér kialakítása
WC építése:
Külső építési munkák befejezési határideje: 2019. július 31.
A beruházás részben
építésiengedély köteles.

építésiengedély
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A beruházással kapcsolatosan helyszíni egyeztetésre 2018. június 6-án szerdán
14 óra 00 perckor, Csabaszabadi, Mező utca 22. szám alatt van lehetőség.
.
Az építési beruházás becsült értéke: bruttó 15.500.000.-Ft
4./ A teljesítés határideje: 2019.07.31. Vállalkozó jogosult a meghatározott időpontot
megelőzően is teljesíteni.
5./ A teljesítés helye:

5609 Csabaszabadi, Mező utca 22. (hrsz.: 29)

6./ Az ajánlatok bírálati szempontja: Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás kiválasztása

7./ Az eljárásban pályázóként résztvevők köre:
A Kiíró zárt, meghívásos pályázati eljárást folytat le, amely eljárásban kizárólag azok a szervezetek
nyújthatnak be pályázatot, amelyeket a Kiíró erre felkért. A pályázatot benyújtó szervezetek az
ajánlattétel, illetve a teljesítés során igénybe vehetnek alvállalkozókat. A pályázat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat a benyújtott pályázatban konkrétan meg kell jelölni.
Kizáró okok: Az eljárás során nem nyújthat be pályázatot, illetve nem lehet alvállalkozó az a szervezet
vagy személy, amely/aki:
 csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;
 tevékenységét felfüggesztette, vagy felfüggesztették;
 akinek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, 60
napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása van;
9./ Ajánlattételi határidő:

2018. június 12. 15 óra 00 perc

10. Az ajánlatok benyújtásának címe:
Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Csabaszabadi Kirendeltségére, 5609

Csabaszabadi, Apácai út 6., polgármesteri iroda
11./ Az ajánlattétel nyelve: magyar
12./ Az ajánlatok felbontásának helye:
Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Csabaszabadi Kirendeltségére, 5609

Csabaszabadi, Apácai út 6., polgármesteri iroda
13./ Az ajánlatok felbontásának időpontja:

2018. június 12. 15 óra 00 perc

14./Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

2018. május 30.

15./A megkötendő szerződés típusa: Vállalkozási szerződés
16. Követelmények:
16.1/ Formai követelmények:
A formai követelmények megsértése önmagában nem okozza az ajánlat érvénytelenségét!
a) Az ajánlatot 1 eredeti példányban kell benyújtani.
b) Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:
- az ajánlatkérő nevét, címét;
- az ajánlattevő nevét, címét;- a következő feliratot:
„AJÁNLAT - Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig”
16.2/ A pályázatnak tartalmaznia kell:
 a pályázó nevét és székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát)
 az esetlegesen igénybe venni szándékozott alvállalkozók ugyanezen adatait és az általuk
ellátni tervezett feladatokat,
 a pályázati feltételek vállalását és elfogadását igazoló nyilatkozatot,
 a pályázó által ajánlott ár bruttó összegét, kiírásban a megadott bontásban, a fedett tér
kialakításához szükséges építési engedély megszerzésének vállalásával, a részhatáridők
feltüntetése mellett, cégszerűen aláírtan.
 az 1. sz. melléklet szerinti felolvasólapot kitöltve.
 cégaláírási nyilatkozatának, aláírás mintájának egyszerű másolati példányát az

ajánlatot aláíró vagy arra meghatalmazást adó cég képviseleti jogosultsággal
rendelkező személytől.

17./ Érvénytelen a pályázat, ha:
 nem felel meg a Pályázati Kiírásban foglaltaknak;
 a pályázó által közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a
valóságnak.

18./ Vegyes rendelkezések:
18.1. A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a jelen Pályázati kiírást a pályázat benyújtására nyitva
álló határidő lejárta előtt bármikor külön indokolás nélkül visszavonhatja, valamint fenntartja
azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében akár indoklás nélkül is az eljárást eredménytelennek
minősítse.
18.2. A pályázónak a pályázati feltételek vállalását és elfogadását igazoló nyilatkozatában
vállalnia kell, hogy pályázatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint, azokat
megismerve és elfogadva nyújtotta be, az ahhoz szükséges minden lényeges feltétel
ismeretében.

Csabaszabadi, 2018. május hó 30. nap

…………………………………………
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat
Kesjár Mátyás
elnök
p.h.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: Felolvasólap
2. sz. melléklet: Pályázati nyilatkozat

1. sz. melléklet
FELOLVASÓLAP
Ajánlatkérő: Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat
Beszerzés tárgya: Csabaszabadi Mező utca 22 szám alatt megvalósuló Szlovák közösségi ház

részleges felújítása, környezetének átalakítása.
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
ajánlati ár (nettó Ft):

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

……………………………………….
cégszerű aláírás

2. sz. melléklet
PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Ajánlatkérő: Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat

Beszerzés tárgya: Csabaszabadi Mező utca 22 szám alatt megvalósuló Szlovák közösségi
ház részleges felújítása, környezetének átalakítása.
Pályázó megnevezése: ……………………………………………..
Pályázó székhelye: ………………………………………………..
Alulírott pályázó a Kiíró által kiírt értékesítési pályázati eljárásban büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy pályázatomat a pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint, azokat megismerve és
elfogadva nyújtottam be, az ahhoz szükséges minden lényeges feltétel ismeretében.
Kijelentem, hogy a pályázati kiírásban és annak mellékleteiben foglalt feltételeket nyertességem esetén
maradéktalanul betartom, a vállalkozási szerződéseket a közölt tartalommal aláírom.
Kijelentem, hogy társaságunk nem esik az ajánlatkérő által meghatározott kizáró okok hatálya alá,
felszámolását jogerősen nem rendeltek el, végelszámolás alatt nem áll, vele kapcsolatban csődeljárás
nincs folyamatban, a 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt
esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása nincs
Kijelentem, hogy a teljesítés során az alábbi alvállalkozókat kívánom igénybe venni (adott esetben):
Alvállalkozó neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: …………….
Az alvállalkozó útján ellátni tervezett feladat pontos megnevezése: …………………………..1

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

1

Amennyiben több alvállalkozót kíván igénybe venni, akkor ezt a részt szükség szerinti számban ismételje meg. Amennyiben

nem kíván alvállalkozót igénybe venni, akkor ez a részt törölhető.

