AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I. 1) Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe
Szervezet
Címzett
Fertőmenti Sport Club Hegykő
Kelemen Gábor elnök
Cím
Postai irányítószám
Iskola u. 1.
9437
Város/Község
Ország
Hegykő
Magyarország
Telefon
Telefax
+36 20 621 70 45
+36 99 540 006
I. 2) Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Szervezet
Fertőmenti Sport Club Hegykő
Cím
Iskola u. 1.
Város/Község
Hegykő

Címzett
Kelemen Gábor elnök
Postai irányítószám
9437
Ország
Magyarország

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II. 1) Építési beruházásra irányuló szerződés tárgya:
Sportpálya parkoló építése a Freiler László (F-ROAD Kft. 9400 Sopron, Mikes Kelemen u.
4.) tervező által 2018. áprilisában készített engedélyezési tervdokumentációban foglaltak
szerint.
II. 2) A teljesítés helye:
Hegykő, Patak utca, 553 hrsz.
II. 3) A szerződés szerinti mennyiség:
Árazatlan költségvetésben szereplő mennyiségek.
A projekt főbb elemei:
• 705 m2 térburkolat építése,
• 265 folyóméter szegély építése,
• útfasorként 14 db gömbjuhar fa telepítése.
A parkoló építése hatósági engedély köteles, így engedélyezési tervdokumentáció,
valamint költségvetési kiírás áll rendelkezésre. Az ajánlattevő a mennyiségeket köteles
helyszíni méréssel ellenőrizni és ajánlatát ennek megfelelően megadni.
II. 4) A szerződés időtartama, a befejezés, teljesítés határideje:
A teljesítés időtartama: 2019. július 1. és 2019. augusztus 31. között.
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II. 5) Ellenszolgáltatásra vonatkozó szabályok:
▪ Az ajánlattevő előleget nem fizet.
▪ A kivitelezésről 2 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be az alábbiak szerint:
o 1 db részszámla 25% teljesítést követően,
o 1 db részszámla 70% teljesítést követően;
o 1 db végszámla 100% teljesítést követően.
▪ A megbízott által elvégzett munkát a megbízó teljesítési igazolás aláírásával ismeri
el. A megbízott a munka elvégzését és az ellenértékként meghatározott összeg
kifizetésének jogosságát igazoló teljesítési igazolás csatolásával nyújthat be
számlát. A megbízó a kifizetésről a számla kézhezvételétől számított 15 banki
napon belül - a számlán szereplő bankszámlaszámra - átutalással intézkedik. Ennek
feltétele a műszaki ellenőr által történő ellenjegyzés.
▪ A befejezési határidőre vonatkozó napi késedelmi kötbér bruttó 30 000,- Ft/nap.
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III. 1) Az eljárás típusa: tárgyalás nélküli.
III. 2) Bírálati szempont: a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdés d)
pontjában foglaltak teljesülése érdekében a legjobb ár-érték arányú, azaz az azonos
szakmai tartalmú ajánlatok közül a legkedvezőbb áru (a nettó összeget, valamint az
általános forgalmi adó összegét külön megjelölve tartalmazó) ajánlat.
III. 3) Hiánypótlási lehetőség: hiánypótlási lehetőség nincs.
III. 4) Az ajánlatok (postai) beérkezésének határideje, egyben az ajánlatok bontásának
időpontja: 2019. június 20. (csütörtök) 10.00 óra.
IV. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
IV. 1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2019. június 21. (péntek).
IV. 2) Formai előírások:
▪ Az Ajánlattevőnek a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott formai
követelményeknek megfelelően kell részletes árajánlatát elkészítenie és
benyújtania. Az ajánlatot 1 eredeti példányban, lezárt borítékban, magyar nyelven
kell postai úton benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Ajánlat sportpálya parkoló
építésre”. Az ajánlatok személyesen nem, kizárólag postai úton nyújthatók be.
IV. 3) Egyéb Információk:
▪ Jelen ajánlattételi felhívással érintett sportpálya parkoló építés részben a Magyar
Labdarúgó Szövetség által a be/SFP-22621/2018/MLSZ ügyiratszámú határozattal
jóváhagyott látvány-csapatsport támogatásból, részben Hegykő Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2019.(II.
14.)
határozatával
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megállapított felhalmozási célú támogatásból, részben pedig Ajánlatkérő saját
forrásából biztosított.
▪ Jelen eljárás nem tartozik a Kbt. hatálya alá.
▪ Az ajánlattevő írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől.
▪ Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az eljárást annak bármely
szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.
Dokumentáció:
• engedélyezési tervdokumentáció,
• végleges hatósági engedély,
• árazatlan költségvetés.

Hegykő, 2019. június 3.

Fertőmenti Sport Club Hegykő
Kelemen Gábor elnök
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