
 

Ikt.szám: 258 -            /2018 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 

 

                         Kerepes Város Önkormányzata 

                         2144 Kerepes, Vörösmarty u.2. 

                         Kapcsolattartó neve: Franka Pál Tibor polgármester, Fülöp Anna irodavezető 

                         Telefon: +36 28 561 063 

                         Fax:        +36 25 561 066 

                         Email: polgarmester@kerepes.hu, muszak1@kerepes.hu 

 

2. A beszerzés tárgya: 

Kerepes Város Önkormányzata 2016. május 5 – től jóváhagyott és érvényes Beszerzési 

Szabályzata értelmében és a 2017. novemberi Kt. határozat értelmében eljárást indít ajánlati 

felhívás kibocsátásával Kerepesen az alábbi utcákban út, járda, és csapadékvíz elvezetés 

terveinek elkészítésére: 

  1. Mogyoródi út: csapadékvíz elvezetés 

                   2. Szabadság út páros oldal (Templom utca – Templom melletti buszmegálló): járda 

                   3. Berzsenyi Dániel utca (Vécsey u. – Sólyom u. között): út, járda, csapadékvíz elvezetés 

                   4. Kiss József utca: út, járda, csapadékvíz elvezetés 

                   5. Hegy utca (Martinovics u. – Homokdűlő között): út, járda, csapadékvíz elvezetés 

                   6. Nap utca: út, járda, csapadékvíz elvezetés 

                   7. Névtelen utca (746 hrsz., Akácfa u. – Tölgyfa u. között): út, járda, csapadékvíz elvezetés 

                   8. Gyöngyvirág utca: út, járda, csapadékvíz elvezetés 

                   9. Árok utca: út, járda, csapadékvíz elvezetés 

 

A tervezési feladatok meghatározása, a műszaki, szakmai előírások Kovács László (kam.sz.:13-

4499, 2142 Nagytarcsa, Nyírfa u.7/a.) tervező által készített dokumentációban szerepelnek 

egyenként, mind a 9 helyszín vonatkozásában. A dokumentáció az ajánlati felhívás mellékletét 

képezi. 

A tervezési munkát tartalmazó ajánlati dokumentáció utcánként meghatározza a szükséges 

tervek készítését, mint az egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, 

forgalomtechnikai terv, létesítési vízjogi engedélyezési tervdokumentáció. 

A tervezési munka időtartama, a tervezési szerződés aláírásától számított 80 munkanap, 

figyelemmel az időjárási viszonyokra, illetve a meglévőhöz képest pluszban végzendő geodéziai 

és talajmechanikai fúrások laboratóriumi vizsgálatának időszükségletére. 
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A benyújtandó ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 az ajánlattevő nevében aláírásra jogosult aláírási címpéldánya másolatát, egyéni 

vállalkozó esetén a vállalkozói engedély másolatát 

 ajánlattevő magyarországi székhelyű cég legyen 

 ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlat benyújtásának napját megelőzően lezárt 

két utolsó üzleti év mérlege szerinti eredménye pozitív volt 

 ajánlattevő nyilatkozatát a cég köztartozás mentességéről 

 az ajánlatkérő által megküldött felolvasólapot kitöltve, (a gazdasági társaság neve, 

elérhetősége, telefonszám, e-mail cím) cégjegyzék és adószáma, ajánlati ár nettó és bruttó 

összegben, utcánkénti bontásban is. 

 a felhívásban szereplő tervezői tevékenységre vonatkozó szerződés tervezetet  

 a beszerzés tárgyával azonos tárgyú referencia munkák bemutatása, az ajánlat benyújtását 

megelőző két évre  

 

4. Az ajánlat benyújtása 

Benyújtási cím: Kerepesi Polgármesteri Hivatal 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. 

Benyújtási határidő: 2018. február 13. (kedd) 10,00 óra 

Az ajánlatot egy eredeti példányban, papíralapon és elektronikus adathordozón (CD) kell az 

ajánlatkérő Kerepes Város Önkormányzathoz benyújtani, zárt borítékban, legkésőbb 2018. 

február 13. (kedd) 10,00 óráig. A borítékra kérem ráírni, hogy „Ajánlat – Kerepesi utcák út, 

járda, és csapadékvíz elvezetés terveinek elkészítésére” 

Személyes benyújtás esetén, a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán kell az ajánlatot leadni a 

jelzett határidőig, postai kézbesítés esetén az ajánlatnak a kitűzött határidőig kell ajánlatkérőhöz 

megérkeznie. 

5. Ajánlatok bontása: 

Az ajánlatok bontási határideje 2018. február 13 (kedd) 10,10 perc.  

A bontáson csak az ajánlatkérő, ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek 

jelen.  

 

6. Ajánlatok értékelési szempontjai: a legalacsonyabb összegű ajánlati ár 

7. Eredményhirdetés 

A beszerzési eljárásban a döntés meghozatalára a képviselő testület lesz jogosult, a soron 

következő vagy rendkívüli képviselő testületi ülésen. 

A beszerzési eljárás eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket, a döntést követően 8 

munkanapon belül írásban (e-mail, levél vagy fax) tájékoztatja. 

Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselő testület, fenntartja a jogot a beszerzési eljárás 

eredménytelenné nyilvánítására. 

 



 

 

 

8. Egyéb információk: 

A tervezési időszak a szerződés aláírásától számított 100 munkanap. A Tervező megbízással 

köteles az engedélyezési eljárások bonyolítását elvégezni, az eljáráshoz szükséges példányszámú 

tervet biztosítani, valamint az engedélyezési eljárás során – tervezési feladathoz kapcsolódó - 

felmerülő hiánypótlásokat teljesíteni. 

A beszerzési eljárásunk során a tervezési munkákra részajánlat nem tehető. 

Előleg kifizetés a beszerzési szabályzatunk értelmében nem lehetséges. Az ajánlattételi 

eljárásban az ajánlatkérő nem teszi lehetővé sem a formai sem a tartalmi hiánypótlást.  

 

A szerződésben rögzített tervezési díj 80 %-a a terv szállítását követően és a tervek  (út és vízjogi 

engedélyek) engedélyezésre történő igazolt benyújtását követően, a 20 %-a a létesítési 

engedélyek megszerzésekor fizethető. 

A megkötendő szerződés elválaszthatatlan mellékletét fogja képezni az ajánlati felhívás, a 

dokumentáció (ha van) és a nyertes ajánlat. 

Az ajánlati felhívásra az ajánlatkérő által felkért gazdasági szereplők valamint valamennyi azon 

gazdasági szereplő, akik a honlapról szereznek tudomást az ajánlatadás lehetőségéről.  

 

9. Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének és az önkormányzat honlapján történő 

közzétételének napja: 2018. január 26. 

 

Mellékletek: A felolvasó lap, valamint az út, járda és csapadékvíz elvezetés tervezési ajánlati 

dokumentációinak műszak-szakmai előírásai a 9 utca vonatkozásában, összesen 24 oldal. 

 

Kerepes, 2018. 01. 26. 

 

 

  Franka Pál Tibor      

     polgármester  

                     


