AJÁNLATI FELHÍVÁS
Sportpark felújítása

Előzmények
Aszódon a Csengey Gusztáv Általános Iskola mellett található sportpálya erősen elhasználódott
az évek folyamán, ezért felújításra szorul.
Szükségessé vált a kézilabdapálya aszfalt burkolatának felújítása, a kapuk cseréje és a fixen
rögzített labdafogó hálók telepítése, a pályavonalazás. A kosárlabdapálya aszfalt burkolatának
javítása, a palánkok cseréje és a pályavonalazás is időszerű, valamint a korszerű, kényelmesebb
és biztonságosabb sportolást biztosító – salakos helyett – rekortán borítású futópálya
kialakítása.
A feladat tárgya
Kézilabda,- és kosárlabdapálya felújítása, valamint gumiburkolatú futópálya kialakítása a
Csengey Gusztáv Általános Iskola mellett található sportpályán.
Pályázati feltételek




A tárgy szerinti munkák elvégzésére való jogosultság megléte;
Referencia igazolás 3 db gumiburkolatú futópálya vagy sportpálya kialakításáról;
A pályázó a kivitelezés befejezését 2021. november 15-ig vállalja.

Benyújtandó dokumentumok







Kitöltött és aláírt felolvasó lap;
Mellékelt árazatlan költségvetés szerinti tételes kivitelezői árajánlat;
Ajánlattevő Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai regisztrációs száma;
A tárgy szerinti munkákhoz hasonló kivitelezésről 3 referenciamunka megnevezése
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a kivitelezés befejezését 2021. november 15-ig
vállalja.
Büntetőjogi felelőssége tudatában tett írásbeli nyilatkozata arról, hogy:
o végelszámolás alatt nem áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs
folyamatban;
o egy évet meghaladó központi adó-, illeték és az ajánlatkérő székhelye szerinti
helyi adó hátralékkal nem rendelkezik;
o öt évnél nem régebben végzett építési beruházásoknál vállalt szerződéses
kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági
határozat nem állapította meg.
o az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés
c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. §
(1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Helyszíni bejárás
2021. szeptember 2-án (csütörtökön) helyszíni szemlét tartunk a Településfejlesztési és
Üzemeltetési Osztály irodájától indulva (2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 59.) 9:00-kor. A
felmerülő kérdéseket a helyszíni szemlén feltehetik, amelyekre egységesen szóban illetve
írásban mindenkinek választ adunk.

Az ajánlat benyújtási határideje: 2021. szeptember 8. (szerda) 10 óráig.
Az ajánlatokat postai úton vagy személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal (2170 Aszód,
Szabadság tér 9.) Titkárságán zárt borítékban kérjük leadni. Határidőn túl érkezett ajánlatot
nem tudunk figyelembe venni.
A borítékon az alábbiakat kérjük feltüntetni:
-

az ajánlattevő megnevezése
„Sportpark felújítása árajánlat” felirat.

Az ajánlati borítékok bontási időpontja: 2021. szeptember 8. (szerda) 10:15 óra Aszódi
Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodája.
A pályázat kiértékelése
A pályázat kiértékelésének szempontjai: a pályázat nyertese a legalacsonyabb vállalkozási
díjat tartalmazó ajánlat.
A szerződéskötés tervezett ideje
A pályázatok benyújtását követő 2 héten belül.
A teljesítés határideje
2021. november 15.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei
A munkálatok befejezését követően a kivitelező teljesítésigazolást nyújt be Megrendelő felé.
Megrendelő részéről műszaki témában illetékes személy aláírásával ellátott teljesítésigazolás
alapján Vállalkozó kiállítja a teljes szerződéses összegű végszámláját. A számla
kiegyenlítésének határideje az átvételt követően 30 nap.
Egyéb kitétel
Az ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Aszód, 2021. augusztus 23.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Melléklet: Felolvasó lap

1. sz. melléklet

Felolvasólap
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Belföldi adószáma:
Bankszámlaszáma:
Képviselő neve:
A kapcsolattartó adatai:
Kapcsolattartó személy
neve:
Kapcsolattartó személy
telefon vagy mobil száma:
Kapcsolattartó személy
faxszáma:

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre
kerülnek:
Nettó ajánlati ár:

Ft

+ 27% ÁFA:

Ft

Bruttó ajánlati ár:

Ft

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

