2. melléklet Eplény Községi
…/2016. (VI. 8.) határozatához

Önkormányzat

Képviselő-testületének
Száma: EPL/

/2016

Ajánlati felhívás
(közbeszerzés hatálya alá nem tartozó, hirdetmény közzététele nélküli egyszerű
eljárás)
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail:
Eplény Községi Önkormányzat
8413 Eplény, Veszprémi utca 64.
Tel.: +36/20/360-3490; +36/30/969-8139
Telefax: -36/88/453-175
E-mail: epleny@invitel.hu
2. Az ajánlatkérés tárgya és követelménye:
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér térburkolási munkái, csapadékvíz elvezetés és
részbeni támfalbontás, a mennyiségi kiírást a felmérés alapján készült árazatlan
költségvetés tartalmazza.
Ajánlatkérő
térítésmentesen
ajánlati
dokumentációt
bocsát
ajánlattevők
rendelkezésére az ajánlattétel elősegítése érdekében, mely az ajánlattételi felhívással
egyidőben e-mailon is megküldésre kerül.
3. A szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés
4. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:
2016. július 31.
5. A teljesítés helye:
8413 Eplény, Veszprémi utca 68.
6. Ajánlati kötöttség:
Az ajánlattevő részéről az ajánlati kötöttség minimális időtartama, az ajánlattételi
határidő lejártától számítva, 60 napig áll fenn.
7. Az ajánlati ár:
Az ajánlati ár fix ár, amelyet tételes részletezéssel kell megadni.

8.

Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú
alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetőségét vagy
annak kizárását:

Több változatú ajánlat nem tehető.
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja.

9. Az ajánlat készítésénél figyelembe kell venni az alábbiakat:
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az esetlegesen szükséges szakhatósági és
közműegyeztetés során felmerülő egyéb költségeket.

2

10. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg hivatkozás a
vonatkozó jogszabályokra:
Ajánlattevő egy számla benyújtására jogosult a műszaki átadást követően. A számla
kifizetése 15 napon belül átutalással történik.
11. Kötbér
Szerződéskötés esetén, amennyiben az ajánlattevő a vállalt határidőt nem tartja be,
kötbér felelősséggel tartozik, amely összege a késedelem minden naptári napja után
a vállalási összeg 2%-a. A kötbér mértéke maximum a vállalási összeg 25%-a.
12. Meghiúsulás
Szerződéskötés esetén, amennyiben az ajánlattevő ellehetetlenedik köteles a
késedelmi kötbéren felül további 5% meghiúsulási kötbért az ajánlatkérőnek
megfizetni.
13. Az ajánlatok bírálati szempontjai:
A legalacsonyabb ellenszolgáltatás összege.
14. Hiánypótlás lehetősége:
Egyszeri alkalommal van hiánypótlásra lehetőség, a felolvasó lap kivételével.
15. Az ajánlatnak a következő munkarészeket kell tartalmaznia az alábbi
sorrendben:
a) Felolvasólap céges aláírással (1. melléklet)
b) Ajánlat tételes részletezése
c) Aláírási címpéldány
d) Vállalkozási szerződés tervezet (2. melléklet)
e) Egyéb, az ajánlattevő által ismertetni kívánt adatok (nem kötelező)
16. Ajánlat leadási formája:
Az ajánlatokat papír alapon 1 eredeti példányban, továbbá CD-re szkennelve kell
benyújtani. Az ajánlatok minden írott, vagy nyomtatott oldalát folyamatos
oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult/ak (vagy meghatalmazott) szignójával
kell ellátni.
Zárt boríték, ill. csomag
felül:
ajánlat adó neve és címe
középen: „Eplény IKSZT térburkolási munkái”
„Az ajánlattételi határidőig felbontani tilos!” feliratokkal
17. Ajánlattételi határidő:
2016. június 21-én (kedd) 10:00 óra

Az ajánlattevőknek az ajánlatuk kidolgozásával kapcsolatban felmerült költségeit és
kiadásait maguknak kell viselnie, azok megtérítését semmilyen jogcímen nem
követelhetik az ajánlatkérőtől.
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Az ajánlattevőket az értékelés eredményéről írásban értesítjük.
18. Az ajánlatok benyújtásának címe:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda Közbeszerzési Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9. III. emelet 312. szoba
19. Az ajánlattétel nyelve:
Az ajánlatok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be.
20. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda Közbeszerzési Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9. III. emelet 312. szoba
2016. június 21-én (kedd) 10:00 óra
21. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy az
ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:
Az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el.
22. Eredményhirdetés:
Közösségi Ház
8413 Eplény, Veszprémi utca 64.
2016. június 29-én 17 óra 30 perckor kezdődő Képviselő-testületi ülésen
23. A szerződéskötés tervezett időpontja:
2016. július 4.
24. Munkaterület átadás tervezett időpontja:
2016. július 4.
25. Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének a napja:
2016. június 10.

Eplény, 2016. június 7.
Fiskál János
polgármester

