AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
meghirdetve: 2017.01 . 02. napján

1. az ajánlatkér

neve: TAKSONY SPORTEGYESÜLET
Cím: 2335 F út 85.

2. az eljárás típusa: nyílt pályázat

3. a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció
id pontegyeztetést követ en átvehet az azt kérelmez szervezet részér l.

4.

dokumentáció beszerzési határideje: 2017.03.31
beszerzési helye:

székhely

beszerzésének pénzügyi feltételei:

térítésmentes

5. beszerzés
tárgya: Révész utca sportpálya melletti öltöz építés II ütem TAO
utófinaszírozással
6. a szerz dés meghatározása, amelynek megkötése érdekében ajánlatkér
tárgyalni kíván:
Vállalkozási szerz dés az 5.) pontban foglalt tevékenységre kerül megkötésre.
7. a teljesítés határideje és helye:
ideje: 2018.06.30.. El teljesítés lehetséges, azaz korábbi teljesítési határid
megajánlható, értékelési részszempont.
helye: 2335 Taksony Révész u
8. az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei
Az ajánlatkérés, a szerz déskötés és a kifizetés(ek) pénzneme: HUF

A projekt megvalósításához ajánlatkér támogatást vesz igénybe, a projekt
utófinanszírozású.
A beszerzés tárgyát képvisel beruházás esetén nem kérhet el leg.
A teljesítés során: 1 db végszámla nyújtható be.
A szerz dést biztosító mellékkötelezettségek:
9. az ajánlatok értékelési szempontja: vállalási ár és az ajánlattev szakami
tapasztalata alapján

10. a kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattev , ha az épít ipari kivitelezés területén két évnél
rövidebb ideje m köd vállalkozás.
Ajánlattev nek ajánlatában nyilatkoznia kell az épít ipari kivitelezés területén
folytatott tevékenységének megkezdésér l.

11. az ajánlattételi határid :

2017. 03.31 10:00 óra

12. az ajánlat benyújtásának helye:
Székhely.
13. az ajánlattétel nyelve:

magyar

14. az ajánlatok felbontásának helye és ideje SE székhelye 2017. 03.31 10:05 óra
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: az ajánlatkér és ajánlattev k
képvisel i, akik nyilatkozattételre jogosultak.

15. az ajánlati kötöttség minimális id tartama:
számított 30 nap

az ajánlat beérkezését l

Az ajánlatot 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani postai úton az
ajánlatkér nek címezve. A csomagolás akkor min sül nem zártnak, ha abból további
roncsolás nélkül az ajánlat megismerhet .

Az ajánlatban lév , minden nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdasági
szerepl nél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k)
erre a jogosult személy(ek)t l írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása el tt módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Az ajánlathoz kapcsolódóan munkanemenkénti
részletes, tételszám szerinti költségvetést kell csatolni, melyb l a pontos mennyiségek
és egységárak egyértelm en megállapíthatók.
További információ az alábbi elérhet ségeken szerezhet be: SE székhelyén
Az ajánlathoz csatolni kell a tételes költségvetést
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattev knek csatolniuk kell a közöttük létrejött
együttm ködési megállapodást (az egyetemleges felel sségvállalásról szóló
nyilatkozatot, az egymással szembeni felel sségvállalás szabályait, valamint a feladatés hatáskörök bemutatását is, továbbá a képviseletre történ meghatalmazást), amelyet
a közös ajánlattev k mindegyikének cégszer en alá kell írnia.
Az ajánlattev nek és az ajánlatban megjelölt, építési munkát végz szervezeteknek
ajánlatkér el írja az épít ipari kivitelezési tevékenységet végz k névjegyzékében
szereplés követelményét.
Az ajánlattev ként szerz d fél köteles legkés bb a szerz déskötés id pontjára
megfelel felel sségbiztosítási szerz dést kötni.
Ajánlatkér fenntartja a jogot az eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

