
uÉryrúr vÁnos porcÁnMEsTERE
6449 Mélykút, Petőfi tér l.

Teleíbn: 77 l 560-00I;'Ielefax: 77 l 560,030
E - mai l : hiva!"al@pe_lyku!.ltu

Ikt,szám: 15 8 1-5/2020. Tárqy: Ajánlatkérés elfogadása és ajánlattevők

ki|elölése a MéIykút Város Önkormányzat és

intézményei gázijzemű készülékek karbantartása,
j avítása tárgyir beszerzési elj árásban.

Ügyintézó: Kósa Róbertné

27 l2020.gY. 1 5.) PoLGÁnuBsrpRI HATÁROZAT

A veszélyhelyzet kihirdetéséröl szóló 4012020.(XI.1 l.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 1. §-a alapján a Kormány az éIet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges

megbetegedést okozó humániárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész terüIetére

veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztróí'avédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 201,1. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi
törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-
testületének a feladat- és hatáskörét a polgarmester gyakorolja.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva,

tekintettel a912020. (IV.03.) polgármesteríhatározatban foglaltakra- íigyelembe véve Mélykút
Város ÖnkormányzatBeszerzési Szabályzatában 1bglalt rendelkezéséket, továbbá a |58lt12020
szám ú íráso s előterj eszté sben fb glaltakat, az a|ábbi hatát ozatot hozom :

1, Elíbgadom ahatározat 1. számű mellékletét képező ajanlattételi felhívást.

2. Az |, pontban meghatározott ajánlattételi felhívás az alábbi vállalkozók részére rendelem

elektronikus úton megküldeni:

- Fiedler Tibor, Cím: 6430 Bácsalmás, József A u,25., Ny. szám:39436084, adószám:
668 1 1 196-I-23, E-mail cím: íiedlertiborO01 @gmail.com

- Bogyai Tamás, 6430 Bácsalmás, Bartók B. u, 25., Ny. szám:7737l80,
adő szám : 6 3 8 8 8 69 2 - 1 -23, e - mai l c ím : !_o rnil,9Z2_&@gmail, q a m

- Granyák Péter, 6430 Bácsalmás, Arany J. u, 5., Ny. szám:2758670,
adószánr : 43 9 47 504 - 1 -2 3, e-mai l cím : grany ak59 @freemail. hu

Felelős: Kovács Tamás polgármester

Határidő: 2020. 04. 16. (felhívás kiküldésére)

Mélykút. 2020. április 1 5.



M e l l éklet a 27 l 2020 . (IV, l 5 . ) számű p o l gárme st eri határ ozatho z

Mélykút Város Önkormányzat
Polgármestere
6449 Mélykút, Petőfi tér l.

......12020.

Aj ánlattételi felh ívás

Mélykút Város Önkormányzat és intézmény ei gázúzemű készülékek karbantartása,
javítása tárgyű beszerzési elj árásban.

2020.



Tisztelt Ajánlattevő, kérjük, hogy ajánlatának legelső oldala az a|ábbitartalmú Felolvasólap

legyen:

Felolvasólap

Mélykút város önkormányzat és intézmény ei gázűzemű készülékek karbantartása,

javítása tárgyú beszerzési eljárásban

1. Ajánlattevő azonosító adatai:

a) Ajánlattevő cégneve: ..,...

b): Aiánlattevő székhelye: ,.

c) tel, í-ax, e-mail: .....,

d) Cégiegyzésre jogosult képviselője neve:

e) Cg. szám,, r.l ! !..t, adószám:

í) Bankszámlaszám:

g) Azajánlat érvényességi ideje:

h) vállalási ár, részletes költség:

Karbantartást igénylő
intézmény adatai

Ajánlati ár bruttó Ft/év karbantartás időtartama

GAMESZ Védőnői épület

Mélykút, Nagy u. 4.

A szerződés időtartama a|att a fűtési

időszakban: a tárgyév október 0l -
tárgyévet követő év április 30-ig.

GAMESZ
Mélykút, Rákóczi u. l l

{szerződés időtartama alatt a fűtési

idószakban: a tárgyév október 0l -
tárgyévet követő év április 30-ig

GAMI]SZ
buszmegálló

{szerződés időtartama a|att a fűtési

időszakban: a tárgyév október 01 -
tárgyévet követő év április 30-ig

GAMESZ Konyha
Mélykút, Szent L. u. 19.

§zerződés időtartama alatt

folyamatosan.

GAMESZ összesen

Mélykút Város Önkormányzat
Gondozási Központja Idősek

Otthona

Mélykút, Hunyadi u. 3l.

-A 
j db melegvíz előállítására használt

kazán esetében a szerződés

hatálybalépésének napjától

folyamatosan, a l db thermomax-öv

color kazán esetében a ftrtési

időszakban: a tárgyév október 01 -
I

I tárgyévet követő év április 30-ig

Mélykút Város Önkormányzat

Gondozási Központja Biztos
Kezdet Gyerekház

A szerződés idótartama alatt a fütési

időszakban: a tárgyév október 01 -
tárgyévet követő év április 30-ig



Mélykút, Széchenyi u. 110,

Gondozási Központ összesen

Mélykút Város Onkormányzat
I. számú óvodája
MéIykút, Hunyadi u. 5.

A szerződés időtartama alatt a íütési
időszakban: a tárgyév október 0l -
tárgyévet követő év április 30-ig

ovoda összesen:

Mélykúti Polgármesteri
Hivatal
6449 MéIykút, Petőfi tér 1.

A szerződés időtartama alatt a fűtési

idószakban: a tárgyév október 0l -
tárgyévet követő év április 30-ig

Polgármestcri Hivatal
összesen

MINDOSSZESEN:

Egyösszegű vállalási ár ,. ., ..Ft + Áfa bruttó

2. Az a.iánlat ...., számozott oldalt taría|maz.

Dátum:

..-Ft

cégszerű aláírás:



Tisztelt Ajánlattevő!

A veszéIyhe|yzeí kihirdetéséről szóló 4012020,(III.1l.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.

rendelet) 1. §-a alapján a Kormány az é|eí- és vagyonbiztonságot veszé|yezíető tömeges

nregbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki.
A katasztróf'avédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáróI szóló 201 1 . évi

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztróí-avédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a

polgármester gyakorolja. A katasztrófavédelmi törvény 46, § (4) bekezdésében meghatarozott
hatáskörömben eljárva, tekintette| a 912020. (IV.03) polgármesteri haténozatban foglaltakra,
valamint figyelembe véve Mélykút Város Önkormányzaí Beszerzési Szabályzaíában foglalt
rendelkezéséket páIyázat benyú.itására hívom fel az alábbi körben és feltételekkel:

1. Ajánlatkérő:
Neve: Mélykút Város Önkormányzat
Cím: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.

Képviselője: Kovács Tamás polgármester
Tetefbn/f-ax : +36177 -560-001 ; +36l]7 -560-030

E-mai l : hiv ataI@mel ykut. hu

Kapcsolattartó neve: Kósa Róbertné
Telefon/fax : +3 6 17 7 l 5 60-03 3

E-mail : kosane@melykut.hu

2. Szerződés meghatá rozása: Vállalkozási szerződés

3. A beszerzés tárgya, mennyisége:
Mélykút Város Önkormányzaí L széntú mellékletben felsorolt intézményeinek gázüzemű
b erend ezé s e i t érintő áíalány dij as j avítás é s karb antartás.

A Vállalko ző íe\adatai :

minden intézményt érintően:

o évente egyszeri teljes körű karbantartás

o ütemezett műszaki ellenőrzés
o ingyenes - 12 óran belüli hibaelhárítás
o a tüzelöberendezések kötelező évente egyszeri energiagazdálkodási és

biztonság-technikai felülvizsgálat a vonatkozó rendeletek alapján

4. Az e|járás menetének meghatározása: tárgyalás nélküli eljárás

5. A szerződés időtartama: Határozatlan idejű

6. A teljesítés helye: Mélykút Város Önkormányzatíntézményeí az 1. számú melléklet szerint.

7. Részajánlat tehető-e: nem tehető



8. Többváltozatű ajánlat tehető-e: nem tehető

9. Alkalmassági követelmények, elvárt igazolások módja:

9.L Az A.|ánlattevőnek nyilatkoznia sztikséges arról, hogy elfogad.ia az ajánlattételi felhívás

í'eltételeit, és képes a szerzödést teliesíteni,
Nyilatkoznia kell továbbá, hogy nem áll fenn összeférhetetlenség az Ajánlatkérő és az

Aj ánlattevő cégek között,
Nyilatkoznia kell arról, hogy az á|tala képviselt szervezet az álIamházíartásrőI szóló 201 l. évi

CXCV. törvény (Árrt.) 4l. § (6) bekezdésének megfelel és a nemzeti vagyonról szóló 20l l. évi

CXCVI. törvény (Nvt.) alapján átlátható szervezetnek minősül, Nyertessége esetén az

átlátlrató sági nyilatkozatotl alátámasztó dokumentumot megküldi.

10. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Az Aiánlatkérő előleget nem biztosít.
Az A.iánIaítevő a vállalkozói díi idóarányos részét .iogosult kiszámlázni, Az Ajánlattevő a

számlát minden negyedévet követő 15. napjáig köteles számlázni, az adott intézmény felé, mely

intézmény a számIa beérkezését követő 30 napon belül utalja át a nyertes Ajánlattevő részére.

Ajánlatkérő a fenti fizetési lratáridő túllépése esetén a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (továbbiakban: Ptk,) 6:155 § szerinti késedelmi kamatot köteles ftzetni.

A váIlalkozási díj magában foglalja az Ajánlattevő valamennyi karbantartással és

hibaelhárítással összefüggő költségét, nem íaría|mazza viszont az esetleges javítás anyag-, és

alkatrész költségét, melyet az Alánlattevő jogosult kiszámlázni,

1 1. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése (évi egyszeri karbantartás, műszaki

ellenórzés, biztonságtechnikai felülvizsgálat) az Ajánlattevőre visszavezethető okból

meghiúsul, az A.iánlatíevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni az Ajánlatkérő részére.

A nreghiúsulási kötbér mértéke a bruttó vállalkozási díj 20 (Húsz) oÁ-a. Az A.iánlatkérő ezen

f'elül az Ajánlattevó által okozott károk megtérítésére is igényt tart.

Késedelmi kötbér: amennyiben az Ajánlattevő a hibaelhárításra vonatkoző 12 órás időtartamot

túllépi, úgy a napi 25,000, - Ft kötbért köteles ftzeíni, valamint a késedelem miatt bekövetkezett

károk megtérítésére a Megrendeló igényt tarthat.

|2. Az ajánlatok értékelésének szempontja:
Az Niánlatkérő az érvényes a.iánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati
szempont alapján értékeli. A bírálat alapja a megajánlott egyösszegű arajánlat (Ft).

13. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypóttási lehetőség meghatározása, vagy annak
kizárása:
Az Ajániatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

14. Ajánlattételi határidő, az aján|atok benyújtásának helye, módja, példányszáma:
Ajánlattételi határid ő: 2020. április 27. l0z00
Az ajánlatoknak a megadott határidőig vagy elektronikusan, vagy személyesen, vagy postai

úton be kell érkezniük.
- Elektronikusan: ieazgatas@mel}rkut.hu, palyazat2.melykut@gmail.com, vagy

kosane@melykut.hu email címre, Az email tárgyába kérjük beleírni:" Mélykút



Város Önkormányzat és intézmény ei gázüzemű készülékek karbantartása,
javítása tárgyú beszerzési eljárásban." - AJÁNLAT - nem nyitható meg: 2020.
április 27. 10:00 óra előtt! Az elektronikus úton megküldött ajánlatokat esetében

utólag az ajánlatokat eredetiben is szükséges megküldeni,
- személyesen a Mélykúti Polgármesteri Hivatal 3,, vagy 4. iroda,
- postai úrton a Mélykúti Polgármesteri Hivatal 6449 MéIykút Petőfi tér l, címre kell

megküldeni.
A személyes€n, vagy postai úton megküldött ajánlat esetén a borítékra kérjük
ráírni:
,,Mélykút Város Önkormányzat és intézményei gázizemű készülékek
karbantartása, javítása tárgyú beszerzési eljárásban" - AJÁNLAT nem

bontható fel: 2020. április 27. 10:00 óra előtt!
Az a.ián|aíokat a nettó egyösszegű ajánlati ár + ÁFa : bruttó bontásban forintban kérjük
megadni.
A Felolvasólapot cégszerűen aláírva kell beadni.

Az ajánlaton szerepelnie kell az a.jánlaíot adó cég nevének, székhelyének, telefon, fax

számának, és e-mail címének,

A pályázaíokat (a mellékletekkel együtt) egyenként lezárt borítékban 1 eredeti példányban
(az emailen megküldött ajánlatot utólag postai úton is szükséges megküldeni) gépelve

vagy nyomtatva, folyamatos számozással ellátva kell benyújtani, Kérjük, a tisztelt
A.iánlattevőt, hogy a páIyázal elbírálásának megkönnyítése érdekében pá|yázaíáí az alábbí
sorrend szerint állítsa össze:

1. Felolvasólap,
2, 9, pont szerinti nyilatkozat

Az ajánlattétel megkönnyítése érdekében a benyújtandó nyilatkozatmíníát a felhívás 2. számú
me l 1 ékI ete tartaImazza.

15. Az ajánlat nyelve: magyar

L6. Az Ajánlatok felbontásának helye, időpontja, bontáson jelenlévők köre
Mélykúti Polgármesteri Hivatal 6449 MéIykút, Petőf,r tér l. Polgármesteri iroda
2020. április 27. 10:00 őra
A bontás Mélykút Város Önkormányzat Polgármestere előtt történik, A bontásra az
a.i ánl anevők képvi sel ő it az aiánlatkérő me ghív.i a.

A bontás során az a.jánlattevők nevét, címét és az ajánlat bírálati szempont szerinti tartalmi
elemeit kell ismertetni.

A bontásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet valamennyi ajánlattevőnek meg kell küldeni
a bontástól számított nyolc napon belül.

17. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az
ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: Az a.iánlatkérő tárgyalást nem tart.

18. Eredményhirdetés helye, határideje:



Eredményhirdetés az eliárás során nem kerül megtartásra, abeszerzési el járás eredményérŐI az

a.iánlatkérő az ajánIatíevőket aIezáró döntését követő 8 napon belül közvetlenül egyidejűleg

rnegküldi.

19. A szerződéskötés terv ezett időpontja:
az eredményhirdetés megküldését követően kerülhet sor

20. Ajánlati dokumentációra vonatkozó szabályok:
a.iánlattételi dokumentáció nem kerül kibocsátásra

21. Egyéb feltételek:
a) Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárőlag írásban lehet benyú.itani a

Polgármesteri Hivatal (6449 Mélykút, Petőfi tér l.) címen Kósa Róbertné nevére. (telet'ax: 06

77 l 560-030, ill. elektronikus úton: kosane@melykut.hu).
b) Az qánlaíi kötöttség: az ajánlati határidő lejáratától számított legalább 30 napig van

kötve az ajánlatához, a nyertesként ki nem hirdetett ajánlattevők a szerződéskötés időpontjától
számítva mentesülnek az qán|ati kotottség alól.

c) Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a beszerzési eljárás indokolás nélküli
eredményteI enné nyilv ánitásár a.

d) Az ajánlatkéró fenntartja a jogot az ajánIati felhívás visszavonására és módosítására az

aj ánl attétel i határidő Ie.iártáig,

e) Amennyiben az e|iárás nyertese a szerződéskötéstől visszalép, abban az eseíben az

ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített személlyel kíván szerződést

kötni.

D Azajánlaííevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt
üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, azonban az ajánlattevő nevének,

székhelyének (lakóhelyének), az általa kért ellenszolgáltatásnak és a teliesítési határidőnek,
valamint az olyan információnak, amely a pontozásnál szerepet játszik, a nyilvánosságra
hozatalát azonban nem tilthatja meg,

g) Az qánlattevő nem igényelhet térítést az aján\atkérőtől az aján|at kidolgozásáért, és az

a.iánlattétellel kapcsolatban más jogcímen sem terjeszthet elő követelést, abban az esetben sem,

ha az aiánlatkérő bármilyen okbó1 eredménytelenné nyilvánította az eljárásí.
h) Érvénytelenazaján\at:
- amennyiben a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,

- amennyiben az ajánlati kötöttség beálltát követően módosítja ajánlattevő,
- amennyiben a hiánypótlás során módosítja ajánlattevő az ajánIatát,

- amennyiben az a.ián|attételi határidó Iejílrtát követően nyújtja be ajánlattevő az ajánlatáí,
- amennyiben az ajánlattevőí az aiánlatkérő alkalmatlannak minősíti,
- amennyiben az ajánlattevő ajánlaíában meghatározotl ellenszolgáltatás mértéke eléri a
kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt,

- amennyiben a Beszerzési Szabá|yzaí 4.L, 4.2 bekezdésében meghatározott
ö sszeférhetetlensé gi ok áll fenn aj ánlattevővel szemben,
- amennyiben ajánlattevő az alánIati biztosítékot a felhívás szerint nem bocsátja
rendeIkezésre.

kovács Tamás
Mélykút Város Önkormányzat

polgármester

MéIykút, 2020. április l 5.



1. melléklet

Karbantartást igénylő
intézmény adatai

Gázkészülék megnevezése,

darabszáma
I(arbantartás időtartama

GAMESZ
Védőnői épület
Mélykút, Nagy u. 4.

5 db konvektor A,szerződés időtartama a fűtési

idószakban: a targyév október

01 - tárgyévet követő év április
30-ig

GAMESZ
Mélykút, Rákóczi u. l1

1 db C-2I gázkazán A szerződés időtartama a fűtési

időszakban: a tárgyév október

01 - tárgyévet követő év április
30-ig

GAMESZ
buszmegálló

1 db gázkonvektor Aszerződés időtartama a fűtési
időszakban a tárgyév október

0l -tárgyévet követő év április
30-ig

GAMESZ Konyha
Mélykút, Szent L. u. 19.

2 db főzőüst

I db gáztűzhely

4 db gázzsámoIy

2 db Quadriga hőtárolós
vízmelegítő l60 L

Aszerződés időtartama a fűtési

időszakban a tárgyév október
0l -tárgyévet követö év április
30-ig

Mélykút Város Ónkormányzat
Gondozási Központja Idősek

Otthona
Mélykút, Hunyadi u. 3l.

2 db Quadriga Q940 gors

(meleg vizes)
1 db Haiser GP-3 F (meleg

vizes)
2 db thermomax-öv color 6 v
(eko)

A 3 db me|egvíz előállítására
használt kazán esetében a
szerződés időtartama a fütési
időszakban a tátgyév október
0l - tárgyévet követő év április
30-,a l dbthermomax-öv
color kazán esetében a
szerződés időtartama a fűtési

időszakban: a tárgyév október
01 - tárgyévet követő év április
30-ig

Mélykút Város Onkormányzat
Gondozási Központja Biztos
Kezdet Gyerekház
Mélykút, Széchenyi u. 110.

1 db móra gáztűzheIy

1 db Baxi Luna 1 .3 10 F l kazán
A szerződés időtartama a fűtési

időszakban: a tárgyév október

01 - tárgyévet követő év április
30-ig

Mélykút Város Onkormányzat
I. számú óvodáia
Mélykút, Petőll tér 5.

l db Wesztend típusú falikazán A szerződés időtartama a fűtési

időszakban: a tárgyév október
0 l - tárgyévet követő év április
3O-ig.,

Mélykúti Polgármesteri
Hivatal
6449 MéIykút, Petőfi tér 1.

2db Weszten gázkazán A szerződés időtartama a fűtési
időszakban: a tárgyév október
01 -tárgyévet követő év április
30-ig..



2. számúl melléklet
B enyúj tandó nyilatkozat mintáj a:

mint

,,,iuioo,o,",;.;;;úil;;;,fj,*b";]."f,X1i:.il:,;1?;f,#;.ilil:*lff :"ffi i:;
karbantartása, javítása targyban indított beszerzési eljárás ajánlattevőjeként az aján|atkérés

í'eltételeit megvizsgáltuk, és azokat korlátozás nélkül elfogadjuk és a felhívás feltételei szerint
aiánlatot teszünk a felolvasó lapon rögzített aron,

A.iánlatunk elfogadás estén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az
ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és

teljesítésére,

Nem áll fenn összeíérhetetlenség az Ajánlatkérő és az Alánlattevó cégek között. Készek és

képesek vagyunk a meghatározott tárgybarl szerződéses jogviszonyí létesíteni, és a szerződést
teljesíteni. Nyilatkozom, továbbá, hogy az általam képviselt szervezet az áLlamházíartásróI
szóló 201 1 , évi CXCV. törvény (Átrt,) 4l , § (6) bekezdésének megfelel és a nemzeti vagyonról
szóló 20l l. évi CXCVL törvény (Nvt.) alapján átlátható szervezetnek minősül. Nyertességem
esetén az átIáthatősági nyilatkozatotlalátámasztó dokumentumot megküldom.

Az ajánLati kötöttségünk időtartama alatt ajénlatunk bármikor elfogadható,

Kelt:

Aj ánlattevő (cégszerű) aláírása


