ÁRAJÁNLATKÉRÉS
A Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése”
című pályázathoz
I. Ajánlatkérő:
Ajánlatkérő neve: Halmajugra Községi Önkormányzat
Ajánlatkérő címe: 3273 Halmajugra, Kossuth Lajos u. 163.
Képviselő: Dr. Lakatos Rozália polgármester
Telefon/fax: +36302432741
E-mail: lakatos.rozalia2@gmail.com
Kapcsolattartó neve: Nagy Noémi pályázati menedzser
Telefon/fax:+36204747760
E-mail: nagy.noemi@halmajugra.hu
Adószám: 15729521-2-10

II. Ajánlatkérés tárgya és tartalma:
Tárgy:
Temető fejlesztése Halmajugrán
3273 Halmajugra
Hrsz: 451 és 444
Építtető:
Halmajugra Községi Önkormányzat
3273 Halmajugra Kossuth L. út 163.
Előzmények:
Halmajugra Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program Temetői infrastruktúra fejlesztése
- 2020 pályázati kiírás tárgyában 3113468341 iratazonosító számon támogatási kérelmet
nyújtott be, melyet a Közreműködő Szervezet támogatásra alkalmasnak minősített.
Halmajugra Községi önkormányzat a pályázat megvalósításához építési tétel tárgyban
árajánlatkérési eljárást indít.

Építési tétel tartalma - Tervezett fejlesztési munkák ismertetése:
Halmajugra Községi Önkormányzat Halmajugra 451 és 444 hrsz alatt lévő temető fejlesztését
tervezi: kerítés építésével, belső útburkolat kialakításával, parkolók kialakításával. A tervezett
fejlesztések nem építési engedély köteles tevékenységek.
Kerítés: a temető ÉK-i, DK-i és DNY-i határvonala mentén a kerítés rossz állapotú, gyenge
drótfonatos elrozsdásodott kerítés található, beton lábazattal, mely mállik. A kerítés cseréje
valamint a DK-i határa mentén lévő 1db kiskapu cseréje szükséges.
Tervezett új kerítés: táblás elemekből áll, a táblák 4mm vastag horganyzott acél huzalokból
készülnek. Oszlopok: horganyzott acél zártszelvény oszlopok, talajba betonozva, tetején
műanyag kupakkal. A tervezett kerítés hosszon 1db kiskapu kerül elhelyezésre.
Útburkolat és parkoló: a temető területén jelenleg nincs belső gyalogút, sem parkoló kialakítva,
ezért szükség van a kialakításukra. A tervezett út kialakítása: humusz leszedés után zúzott kő
terítése és tömörítése. A tervezett parkoló kialakítása: humusz leszedés után zúzott kő terítése
és tömörítése.
A beruházáshoz kapcsolódó helyszínrajz és műszaki leírás az ajánlatkéréshez csatoltan
kiküldésre kerül ill. Halmajugra Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
megtekinthető (3273 Halmajugra, Kossuth L. u. 163.) megtekinthető.
Árajánlatát kérem, hogy a csatolt árajánlat minta alapján legyen szíves megadni!
III. Szerződés típusa:
Vállalkozói szerződés
IV. Szerződés időtartam:
A szerződés tervezett időtartama: 2021. 04.01. – 2021. 08.01.

V. Teljesítés helye:
3273 Halmajugra, 451 és 444 hrsz
VI. Fizetési feltételek:
Vállakozó szerződés szerinti teljesítés és átadás-átvétel után egy db számla – Végszámla kiállítására jogosult, melyet Halmajugra Községi Önkormányzat Pályázó maximum 15 napon
belül átutalással teljesíteni köteles.

VII. Alkalmassági követelmények:
A pályázatok benyújtásának alkalmassági feltételei:
Árajánlattevő minimum egy lezárt üzleti évvel rendelkezzen
Árajánlattevő részéről nemleges adóigazolás benyújtása, mely igazolja, hogy a
adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs
- Árajánlattevőnek a székhely/telephely szerinti Önkormányzatnál fennálló adótartozása
nincs
- Árajánlattevő tevékenységi körében a munkavégzéshez szükséges TEÁOR számok
szerepelnek
Árajánlattevő az alapfeltételek bármelyikének nem teljesítése esetén az ajánlatkérési eljárásból
kizárható.
-

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontjai
Az ajánlatok értékelésének szempontja: Az összességében legelőnyösebb árajánlat.
Az összességében legelőnyösebb árajánlat megítélésére szolgáló részszempontok:
1. Ajánlati ár, súlyszám: 50
2. Ajánlatkérésben szereplő tevékenységekkel kapcsolatos referenciák, súlyszám: 30
3. Előző évi árbevétel nagysága, súlyszám: 20
Az értékeléshez minimum 3 darab érvényes árajánlat beérkezése szükséges. Az árajánlatoknak
legalább három, egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől kell származni,
azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Amennyiben a
kedvezményezett árajánlatkérésére nem érkezik megfelelő darabszámú (azaz legalább 3 db)
érvényes árajánlat, a kedvezményezettnek lehetősége van arra, hogy az ajánlattételi határidő
leteltét követő 5 munkanapon belül az árajánlat kérési folyamatot – akár többször is –
megismételje.
IX. Hiánypótlás
Hiánypótlásra egy alkalommal nyílik lehetőség, maximum 5 munkanapos határidő kitűzésével.
A hiánypótlás nem teljesítése az ajánlattételi eljárásból való kizárást eredményezi.
X. Ajánlattételi határidő:
Az ajánlattétel határideje: 2021.03. 05. 16:00

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Árajánlatát a nagy.noemi@halmajugra.hu e-mail címre, vagy személyesen, vagy postai úton
Halmajugra Község Polgármesteri Hivatalába (3273, Halmajugra, Kossuth Lajos u. 163)
eljuttatni szíveskedjen!

XII. Az ajánlatok nyelve: magyar

XIII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak:
Az ajánlatok felbontásának ideje: 2021.03.08. 11:00, Halmajugra Község Polgármesteri
Hivatala, Tanácsterem, Ajánlatkérő nevében eljárásra jogosult személyek (min. 3 fő)

XIV. Ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

XV. Szerződéskötés tervezett időpontja:
A szerződéskötés tervezett időpontja 2021. április 1.

XVI. Többváltozatú ajánlat tétele jelen ajánlatkérési eljárásban nem elfogadható.

XVII. Rész ajánlattétel jelen ajánlatkérési eljárásban nem elfogadható.

XVIII. Az ajánlattétel biztosíték adáshoz nem kötött.

XIX.: A dokumentációt elektronikus formában v. nyomtatott, aláírt formában kell
Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.

XX.: Az ajánlatok összeállításának formai és tartalmi követelményei:
Az ajánlatot a csatolt árajánlat minta alapján szükséges összeállítani és az alkalmassági
feltételek igazolására szolgáló dokumentumokkal együtt szükséges benyújtani.

XXI.: Egyéb információk
Nem releváns.

XXII. Érvénytelen az ajánlat:
Érvénytelen az alkalmassági és benyújtási feltételeknek nem megfelelő árajánlat.

XXIV. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2021.03.25.

Árajánlatkérési felhívás mellékletei:
-

műszaki leírás
helyszínrajz
árazatlan költségvetés

Halmajugra, 2020.03.25.

Dr. Lakatos Rozália
polgármester

