
3. sz. melléklet 

AJÁNLATI   FELHÍVÁS 

 

Ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail): 

 

Alsónémedi Önkormányzat 

cím: 2351 Alsónémedi, Fő út 58.  

tel/fax: +3629-337-362; +3629-337-250 

e-mail: alsonemedi@alsonemedi.hu 

 

A beszerzés tárgya: Alsónémedi Május 1. tér útépítési engedélyezési és kiviteli un. egyesített 

terveinek elkészítése.  

Az Alsónémedi Május 1. tér a Deák F. utcáról nyílik. A téren körbefutó útnak a lakóingatlanok 

egyirányú kiszolgálását kell biztosítania. Az útépítéshez szükséges tervek elkészítése során 

törekedni kell arra, hogy a meglévő burkolt szikkasztó árkok meg tudjanak maradni. A téren az 

út hossza cca. 300 fm. A terv kivitelezésre alkalmas egyesített terv kell, hogy legyen. A 

tervezéshez szükséges geodéziai felmérést és alaptérképet az önkormányzat biztosítja. Az 

engedélyezési eljáráshoz szükséges közmű egyeztetések lefolytatása, közmű üzemeltetői 

hozzájárulások beszerzése a tervező feladata. A terveket 6 pld-ban papír alapon és CD 

adathordozón digitálisan is kérjük.  

 

Pontos megnevezése: tervezés  

Mennyisége: 1 

 

A beszerzéssel  kapcsolatos feladatok/ szolgáltatások ellátásával szembeni követelmények: 

Szakmai  alkalmasság  igazolása: „KÉ-T – Közlekedési építőmérnöki tervezési jogosultsággal 

kell rendelkezni az ajánlattevőnek, bemutatása elegendő a szerződéskötésig. 

Gazdasági alkalmasság igazolása: -  

A szerződés meghatározása:  Megbízási/Vállalkozási Szerződés 

 

A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: A geodéziai felmérés Megbízott tervezőnek 

történő átadását követő 60. nap.  

Ellenszolgáltatás  teljesítésének feltételei, illetve a vonatkozó jogszabályokra  hivatkozás: 

Számlabenyújtási lehetőségek meghatározása: 

időpontok, vagy teljesítés arányában megszabva,  

Fizetési határidő megjelölése: 15 nap 

 

Ajánlatok bírálati szempontjai: az összességében legkedvezőbb ajánlat  

 

Azon ajánlattevők, akik a fentebb leírt szakmai követelményeket nem teljesítik, vagy ajánlatukat 

az előírásnak nem megfelelően csatolják be, azon ajánlattevők ajánlatai érvénytelennek és az 

eljárás további szakaszában nem vehetnek részt. 

A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: 

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít: Igen I Nem 

 

Az ajánlattételi határidő: 2016. május 25.  

  



Benyújtás mód ja: 

 

Postai és /vagy személyesen 

Beérkezés határideje: 2016.05.25. 12 óra 

Az ajánlat benyújtásának címe: 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

A borítékra/csomagra kérjük, írják rá: „Nem felbontandó! Ajánlat az Alsónémedi Május 1. tér 

útépítési engedélyezési és kiviteli un. egyesített terveinek elkészítésére. (Az 

Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatására kiírt pályázat)  

 

Az ajánlattétel nyelve (nyelvei): magyar. 

 

Az ajánlat(ok) felbontásának  helye, ideje: 

Helye:2351 Alsónémedi, Fő út 58.  

Ideje: 2016 év 05.hó 25. nap 14 óra   

 

Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat 

tárgyalás nélkül bírálják el: 

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. 
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2016.06.01. 

 

Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja: 2016.05.18. 

 

 

Egyebek: 

Kötelezően csatolandó mellékletek lehetnek: 

 Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva kell elkészíteni. Az 

ajánlatokat 1 eredeti példányban zárt borítékban elhelyezve kell benyújtani. 

 A megbízói ajánlatok elkészítéséért ajánlatkérő semmilyen címen díjat nem fizet. 

 Az ajánlatok elkészítése alkalmával jelentkező kérdések feltevése és ezekre adott válaszok 

megadása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében csak írásban (email) történhet. 

 Kapcsolattartó neve és pontos elérhetőségének megjelölése.  

 

 


