Kismaros Község Önkormányzat polgármestere
2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.
Telefon: +36-27/639-131
E-mai: polgarmester@kismaros.hu
______________________________________________________________________________________

Ügyiratszám: KIM/3009-1/2020
AJÁNLATI FELHÍVÁS
A kismarosi Bölcsőde építésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátására
I.

Ajánlatkérő:
Neve: Kismaros Község Önkormányzata
Címe: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.
Képviselője: Neubauer Rudolf polgármester
Telefon: +36-27/639-131
E-mail: polgarmester@kismaros.hu
Kapcsolattartó neve: Huszák János
Telefon: +36-30/222-6538
E-mail: huszak.janos@kismaros.hu, muszak@kismaros.hu

II. Az ajánlati felhívás tárgya:
A kismarosi bölcsőde 2021. februárjában-márciusában kezdődő építési munkálataihoz kapcsolódóan a
műszaki ellenőri feladatok ellátása. A megbízás magában foglalja az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-ában foglalt műszaki ellenőri feladatok
teljes körét.
A tervezési program, a tervezett épület megismeréséhez csatoljuk az építési engedélyt és az
engedélyes terveket.
III. A szerződés típusának meghatározása:
• Megbízási szerződés
IV. A szerződés időtartama:
• tervezetten 2021. februárjától számított 9 hónap
V. A teljesítés helye:
• Kismaros, Liget utca 33. (hrsz.:1922)
VI. Fizetési feltételek:
Szerződés szerint, banki átutalással. Kettő darab résszámla és egy darab végszámla
kiállítására van lehetőség.
VII.

Alkalmassági követelmények:
• Köztartozás mentesség
• Az ajánlattevő megfelel az összeférhetetlenségi követelményeknek
• Az ajánlattevő megfelel a szerződés teljesítéséhez szükséges tárgyi, személyi és jogi
alkalmassági követelményeknek
• Az ajánlattevő megfelel a jogszabályokban meghatározott feltételeknek
• Az ajánlattevőt műszaki ellenőrként nyilvántartásba vették
• Az államháztartási törvény szerint átlátható szervezetnek minősül

VIII.

Értékelési szempont:

• Az összességében legelőnyösebb ajánlat. Pontozásos rendszerben a legmagasabb pontot
elérő ajánlattevő. A pontozás szempontjai:

- A szolgáltatás ellenértéke: 1 ponttól az ajánlattevők számának megfelelő pontig. 1
pont a legmagasabb ajánlat

- Az ajánlati felhívás tárgyában korábban megvalósult együttműködés az
ajánlatkérővel: 1 ponttól az ajánlattevők számának megfelelő pontig, 1 pont a korábbi
együttműködés hiánya, illetve az időben távolabbra eső együttműködés

- Bemutatott referenciák: 1 ponttól az ajánlattevők számának megfelelő pontig. 1 pont
a referencia hiánya. A bemutatott referenciák száma növeli a pontszámot
IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlás:
• Nyilatkozatok benyújtásának elmaradása esetén egy alkalommal van mód hiánypótlásra
X. Az ajánlatok beérkezésének határideje:
• 2020. augusztus 24. hétfő, 10:00 óra
XI. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja:
• Cégszerűen aláírt ajánlat megküldése
• elektronikus úton a huszak.janos@kismaros.hu és a mohr.katalin@kismaros.hu
címekre,
• papír alapon, postai úton a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros,
Kossuth Lajos út 22. alatti címére történő megküldéssel;
• személyes benyújtással a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságára,
ügyfélfogadási időben.
XII.

Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson jogosultak megnevezése:
Kismaros Község Önkormányzatának hivatali épülete: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.,
2020. augusztus 25., 11:00 óra. Dr. Timer-Bárkányi Beáta jegyző, Huszák János
településüzemeltetési munkatárs, Szabó Gábor műszaki előadó.

XIII.

Az ajánlatok tárgyalásos, vagy tárgyalás nélküli elbírálásának meghatározása:
• Az ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el

XIV.

A szerződéskötés tervezett időpontja:
• 2020. szeptember 14. hétfő

XV.

Az ajánlatok összeállításának egyéb tartalmi és formai követelményei:
• Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési Szabályzatának 2/a vagy 2/b
melléklete kitöltve, aláírva. (Link: https://www.kismaros.hu/download/beszerzesiszabalyzat/?wpdmdl=7686&refresh=5eb15d5668e3a1588682070)
• Átláthatósági nyilatkozat csatolása
• Természetes személy esetén a GDPR szerinti adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozat
csatolása

Kismaros, 2020. július 31.
Neubauer Rudolf
polgármester

