
lt r,lyx t_lt, vÁn os p<lr,r; ÁRnrESTERE
6149 Mélykút, ['etőíi tér 1.

Teleíbn: 77l560-00l ; Teleí'ax: 77l560-030
E -mail : biv atalí@,met y!g1h_q

Ikt.szám: 1 583 -212020. ]'árgy: A.iánlattételi í-elhívás elfogadása és ajánlattevők
ki.ielölése *Az 5312 .ielű út 49+530 km szelvényénél,
valanrint 50+830 km szelvényénél kerékpárút tervezése"
tárgyúr közbeszerzési eljáráshoz közbeszerzési
tanácsaclói í'eladatok ellátása tárgyú beszerzési
eIjárásban.

Ügyintéző: Kósa Róbertné

38/2020.(V. 04) POLGÁ nna BsrnRI HATÁR DZAT

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szclló 4012020.(líL l l .) Korm, rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) l. §_a alap.ián a Kormány az éIet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges

megbetegedést okozó humániárvány következményeinek elhárítása, a magyat állampolgarok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére

veszélyhelyzetet hirdetett ki, A katasztrót'avédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 201 1 . évi CXXVIIL törvérT y (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény)
46. § (4) bekezdése alapján veszélyhely,zetben a települési önkormányzat képviselÖ-
testületének a í'eladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A katasztróí'avédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörömben ellénva,

tekintettel a 912020. (IV.03.) polgármesteri határozatban foglaltakra - figyelembe véve
Mélykút Város Önkormányzaí Beszerzési Szabá|yzaíában fbglalt rendelkezéséket, továbbá a

|583l202a. szánrú írásos előterjesztésben tbglaltakat - azalábbihaíározatot hozom:

1, Elíbgadonr a lratározat 1, számúr mellékletét kópező a.iánlattételi felhívást.

2. Az_ 1. pontban meghatározott ajánlattételi lblhívás az aIábbi vállalkozók részére rendelem
elektronikus úton megküldeni:

- Via Futura Mérnöki, ]"anácsadó és Szolgáltató Kft. 1l11 Budapest, Zenta u. l,,
adószám: 13260534-2-43,

- Kreatív Magyar Mérnök'fanácsadó Kft, 1138 Budapest, Faludi u.3., adószám:
25090235-2-4|.

_ INNOBER WAVE Kíl. 1087 Budapest. Baross íér 2. I em, 5., adószám: 10732009-2-
42.

Fellelős: Kovács'I'arnás polgármester

llii!áridt 2020. nrájus 05, (í'elhívás kiktilcléstlre)

Mélykút, 2020. nrájus 04. --.-f 
__--'

kovács Tamás
polgármester

l_

@roe9



Me l lék l et a 3 8 l 2020 . (V. 04 ) pol gármest eri határ ozathoz

Mélykút Város Önkormányzat

Polgármestere

6449 Mélykút, Petőíi tér 1.

......12020.

Aj ánlattételi felhívás

Az 53|2 jelű út 49+530 km szelvényénél, valamint 50+830 km szelvényénél

kerékpárút tervezése tá rgyú beszerzési elj árásban.

2020.



Tisztelt Aián1attevő, kériük. hogy a.jánlatának legelső oltlala az alábbi tartalmú FelolvasólaP

leg_ven:

Felolvasólap

Az 5312jelű út 49+530 km szelvényénél, valamint 50+830 km szelvényénél kerékpárút

tervezése tárgyú beszerzési eljárásban

l. Ajánlattevő azonositó adatai:

a) Ajánlattevő cégneve: .,..,.

b): Ajánlattevő székhelye: .,

c) tel, í'ax, e-mail: ......

d) Cégiegyzésre jogosult képviselő.je neve:

e) Cg. szám:

f) Bankszámlaszám:

g) A teljes vállalási ár: ...................Ft +Áfa bruttó

2. Azaján|at ..... számozoíí oldalt íarta|maz

3, Azajánlat érvényessége: ,

Dátum:

Ft.

cégszerű aIáírás:



Tisztelt Ajánlattevő!

A veszélyhelyzeí kihirdetéséről szóIó 4012020.aII.1l.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.

rendelet) 1. §-a alapján a Kormány az é],et- és vagyonbiztonságot veszéIyeztető tömeges

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarországegész területére veszélyhelyzetet

hirdetett ki. A katasztróí'avédelemről és a hoz-zá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

szóIó 20l1. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4)

bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a

feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolia.

A katasztróí-avédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében meghatárczott hatáskörömben eljárva,

tekintettel a912020, (IV.03) poIgármesteri határozatban foglaltakra, valamint figyelembe véve

Mélykút Város Önkormányzaí Beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezésékeí pályázaí

benyújtására hívom fel az alábbi körben és íbltételekkel:

1. Ajánlatkérő:

Mélykút Város Önkormányzat

6449 MéIykút Petőtr tér l.

Képviselő: Kovács Tamás polgármester

Tel/fax : +3 617 ] -560-00I ; +3 6 17 7-5 60-030

Emai l : hiyela!@me-lykut- h_u

Kapcsolattartó neve: Kósa Róbertné

Teleforr/fax : +3 6 l 7 7 l 5 60-03 3

E -mai l : kpsarts_@m_e_ly_kl;"1, hu

2. A szerzőrJés meghatározása: tervezési szerződés

3. A beszerzés tárgya, mennyisége:

Jelen ajánlatkérés tárgya Mélykúton az 53l2jelű út 49+530 km szelvényénél, valamint 50+830

km szelvényénél kerékpárút tervezése, valamíntaz engedélyezési eljárás lefolytatása.

A tervezés műszaki tartalma:



. 53l2. jelűr últ 49+530 km szelvénynél: A Bácsalmás felól érkező kerékpárút folytatása

az 55,sz. főútig. Itt csatlakozik a meglévő kerékpáros átvezetésekhez. A tervezett

kerékpárutat két ívvel 5312, |elűr út mellé kerül. A burkolatszélek közötti távolság 80

crn. Mindkét oldalán kerékpáros korIát kerül elhelyezésre.

. 53l2. jelű út 50+830 km szelvénynél: A Bácsalmás felé haladó kerékpárút folytatása

Bácsalmás írányába 45 m hosszon

A tervezés tárgyát képezi a konkrét úttervezési íeladatok mellett az építéssel közvetlenül

összefüggő íbrgalomteclrnikai tervek elkészítése, valamint az építési engedélyhez szükséges

dokumentumok (közművek, szakhatósági állásfogIalások) beszerzése.

A tervezés során a sziikséges egyeztetések az illetékes hatóságokkal, osztályokkal, a

Ajánlatkérővel.

A nyertes páIyázó feladatát képezi többek között:

o A műszaki tartalom szerinti munka teljes körű (A kerékpárút útépítés és csapadékvíz

elvezetés engedélyezési, kivitelezési terveinek elkészítése és s közműtanulmányi

munkarészek, engedélyeztetési eljárásban közreműködés.) elvégzése.

r A tervezés során í'elmeriilő közműegyeztetések, egyéb érintettekkel való egyeztetések

Iefolytatása tervező íéladata.

o Az engedélyeztetési eljárások leíblytatása tervező feladata, de az engedélyeztetéssel

kapcsolatos díjak és eliárási koltségek a megrendelőt terhelik,

o § tervdokumentáció íartalmazzon árazoíí és árazatlan költségvetési kiírást.

o A tervezés során minimunr 1 közös helyszíni beiárás szükséges és minimum 1

tervegyeztetés a Méiykút Város Önkormányzat kinevezett munkatársával,

o § kivitelező kiválasztására vonatkoző eljárás során közreműködés az Ajánlattevők által

feltett kérések megváIaszolásában.

o Engedélyezési terv engedélyre való benyúritásának legkésőbbi határideje:2020.06.20..

a tervező előteljesítésre.i<lgosult.

Az elkészítendő tervek példányszáma az engedélyezéshez szükséges darabszám + 3 darab

papíralapú és 1 elektronikus (.pdf kiterjesztésben) példány.

4. Az eljárás menetének meghatározása: íárgyalás nélküli eljarás

5. A szerződés időtartama, teljesítési határidő:



Engedélyezési_kivitelezési dokrrmentáció átadása Mélykút Város Önkormányzat részéte: a

szerződés a|áirásáí követő 45. nap, a tervek engedélyező hatósághoz történő benyújtását a

közműnyilatkozatok beérkezését követően haladéktalanul szükséges megtenni.

Az Aj ánlattevó előteli esítésre,i ogosult.

6. A teljesítés helye:

Mélykút Város Önkormányzat

6449 Mélykút

Petőfi tér 1.

7. Részajánlat tehető-e: nem tehető.

8. Többváltozatú ajánlat tehető-e: nem tehető.

9. Alkalmassági követelmények, elvárt igazolások módja:

9.1. Az aiánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerzódés teljesítéséhez szükséges

szakértelemmel rendelkezik, vagy szerződés teljesítése alatt rendelkezni fog.

9.2. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattételi felhívás feltételei elfogadja, és a

mega.jánlott a.jánlati árcln a szerződést teliesíti.

Nyilatkoznia kell továbbá, hogy nem áIl t-enn összeférhetetlenség az Ajánlatkérő és az

Aj ánlattevő cégek között.

Nyilatkoznia kell arról, hogy az áIta|a képviselt szervezet az ál|amháztartásrő| szóló 20l 1 . évi

CXCV. törvény (Átrt.) 4l. § (6) bekezdésének megfelel és a nemzeti vagyonról szóló 20l 1. évi

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

átláthatósági nyilatkozatotl alátámasztó dokumentumot megküldi

10. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele:

Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

A tervezési szerződés alap.ián az A.iánlattevő l végszám\a benyújtására jogosult. A számlát a

tervezési szerződésben foglaltaknak megl-elelően az építés engedély véglegessé válását követó

5 napon belül az Ajánlatkéró által igazolt teljesítés ígazo|ása alapján jogosult kiállítani.

Fizetési határidő aszám\a beérkezését követő 30 nap.

l 1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:



@AmennyibenaszerződésteljesítéseazA.iánlattevőrevisszavezethető
okból meghiúsul, az Aiánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizeíni az Aján|atkérő részére.

A meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó tervezési díi 20 (Húsz) Yo-a, Az Ajánlatkérő ezen felül

az Ajánlattevő által okozott károk megtérítésére is igényt tart,

Késedelmi kötbér: amennyib en az A,iánlattevő a tervezési munkát nem raita kívülálló ok miatt

a véghatáridőig nem teliesíti úgy a napi 25,000, - Ft kötbért köteles fizetni, valamint a

késedelem miatt bekövetkezett károk megtérítésére az Aián|atkérő igényt tarthat.

l2. Ajánlatok értékelési szempontjai:

Ajánlatkérő az ajánlaíok a legalacsonyabb összegűr ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján

értékeli. A bírálat alapja a megajánlott nettó egyösszegű érték (Ft).

t3. Lz ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak

kizárása: Az Ajánlaíkérö teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít

14. Ajánlattételi határidő, az ajánlatok benyújtásának helye, módja, példányszáma:

Ajánlattételi határid őz 2020. május 8. 10:00

Az aián|atoknak a megadott határidőig vagy elektronikusan, vagy személyesen, vagy postai

úton be kell érkezniük,

- Elektronikusan: ígazga,tgs@m_.e,ly_kul,hq, p_al_yaz.atZ.mplykut@,smaúJ9m, vagy

kos_ane@mel;ykr4t.hu_ernail címre. Az email tárgyába kérjük beleírni:o'Az5312 jelű út

49+530 km szelvényénél, valamint az 50+830 km szelvényénél kerékpárút

teryezése" tárgyú beszerzési eljárásban- AJÁNLAT nem nyitható meg:

2020.május 8. 10:00 őra| Az elektronikus úton megküldött ajánlatokat utólag

eredetiben is szükséges megküldeni.

- személyesen a Mélykúti Polgármesteri Hivatal 3., vagy 4. iroda,

- postai úton a Mélykúti Polgármesteri Hivatal 6449 Mé|ykút Petőfi tér 1. címre kell

megküldeni.

A személyesen, vagy postai úton megküldött ajánlat esetén a borítékra kérjük ráírni: ,,Az

5312 jelű 49+530 km szelvényénél, valamint 50+830 km szelvényénél kerékpárút

tervezése" tárgyú beszerzési eljárásban - AJÁNLAT - nem nyitható meg: 2020.május 8.

10:00 óra előtt!

Az ajánlatokat a nettó egyösszegű aiánlati ár + ÁFA : bruttó bontásban forintban kérjük

. 
megadni,



A Felolvasólapot cégszerűen aláírva kell beadni.

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

számának, és e-mail címének.

A pályázatokat (a mellékletekkel együtt) egyenként \ezárí borítékban 1 eredeti példányban

(az e-mailen megküldött ajánlatot utólag postai úton is szükséges megküldeni) gépelve

vagy nyomtatva, folyamatos számozással ellírtva kell benyújtani. Kérjük, a tisztelt

A.iánlattevőt, hogy a pá|yázat elbírálásának megkönnyítése érdekében pályázatát az alábbi

sorrend szerint állítsa össze:

l, Felolvasólap.

2. 9. pont szerinti nyilatkozatok,

Az ajánlaítétel megkönnyítése érdekében a benyújtandó nyilatkozatmintákat a felhívás 1.

számú mel léklete íatlaImazza,

15. Ajánlattétel nyelve: Magyar.

16. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak

megnevezése:

Helye: Mélykút Varos Önkormányzaí, 6449 Mélykút, Petőíj tér l. Polgármesteri Iroda

időpontja: 2020. május 8. 10:00 óra. A bontás Mélykút Város Önkormányzaí po|gármestere

előtt történik. A bontásta az ajánlattevők képviselőit ajanlatkérő meghívja,

A bontás során az a.iánlattevők 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.

l7.Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az

ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: Az a.iánlatkérő tárgyalást nem tart.

l8. Eredményhirdetés helye, határideje:



Eredményhirdetést Mélykút Város ÖnkormányzatPoIgármestere nem tart, abeszeruési eljárás

eredményérő| az aianlatkérő az a.lánlattevőket a lezárő döntését követő 8 napon belül

közvetlenül egyidejűleg megküldi.

19. Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetés megküldését követóen 8 napon

belül kerülhet sor,

20. Ajánlati dokumentáció: Külön ajánlati dokumentáció nem kerül kibocsátásra.

21. Egyéb í'eltételek:

Az eliárással kapcsolatos minden információkérést kizérő|ag írásban lehet benyújtani a

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

7 7 l 5 60 -03 0, ill. e lektroni kus úton : [o_9_a_n_9_@m9.1y_ku1,!iu ),

a) Az a,iánlati kötöttség: az a.ián|ati határidő le.iáratától számított legalább 30 napig van

kötve az ajánlatához, a nyertesként ki nem hirdetett ajánlattevók a szeruődéskotés

időpondától számítva mentesülnek az ajánlati kötöttség alól.

b) Az aiánlatkérő fenntartia a jogot a beszerzési eljárás indokolás nélküli

eredménytelenné nyilvánítására.

c) Az a.iánlatkérő fenntartia a.iogot az a.iánlati felhivás visszavonására és módosításara az

aj ánlattételi határidó lej ártáig.

d) Amennyiben az eljárás nyertese a szerződéskötéstől visszalép, abban az esetben az

ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített személlyel kívan

szerződést kötni.

e) Aza.iánlatíevő azajánlatában- kife.iezetten és elkülönített módon, mellékletben- közölt

üzleti titok nyilvánosságra hozaíalát megtilthatja, azonban az qánlattevő nevének,

székhelyének (lakóhelyének), az általa kért ellenszolgáltatásnak és a teljesítési

határidőnek, valamint az olyan információnak, amely a pontozásnál szerepet játszik, a

nyilvánoss ágr a hozatal át azonban nem ti lthatj a meg.

0 Az a.iánlattevő nem igényelhet térítést az a.iánlaíkérótől az ajánlat kidolgozásáért, és az

aiánlattétellel kapcsolatban más .iogcímen sem terjeszthet elő követelést, abban az

esetben sem, ha az ajánlatkérő barmilyen okból eredménytelenné nyilvánította az

eljárást.

g) Ervénytelen az aiánlat:



amennyiben a í-ellrívásban tbglalt íbrmai és tartalmi követelményeknek

nem í-elel meg,

amennyiben az aiánlati kötöttség beálltát követóen módosítja

a.iánlattevő,

anre nrryi b e n a hi ánypót l ás során módo sítj a a.i ánl attevő az ajánIatát,

amennyiben az a.iánlattételi határidő lejártát követően nyújtja be

ai ánlattevő az aján|aíáí,

amennyib e n az aj ánlattev őt az aj ánlatkérő alkalmatl aru:rak minő s íti,

amennyibe n az aján|attevő aj ánlatában meghatározott ellenszolgáltatás

mértéke eléri a kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt,

arnennyiben a Beszerzési Szabályzat 4.|., 4.2 bekezdésében

meglratározott összeférhetetlenségi ok áll fenn aj ánlattevővel szembeno

Mélykút, 2020. május., ...

kovács Tamás

poIgármester



1. számú melléklet: Benyújtandó nyilatkozatok mintái
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km szelvényénél kerékpárút tervezése tárgyú beszerzési eljárásban tárgyban indított

beszerzési eljárás a.|ánlattevó.jeként az alánIaíkérés í-eltételeit megvizsgáltuk, azok elfogadását

ezennel visszaigazoljuk, az a.jánlatkérés feltételei szerint ajánlatot teszünk a felolvasó lapon

rögzített áron.

Ajánlatunk elíbgadás estén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamínt az

a.iánlattételi íblhívásbarr elóírt í'cltételeknek megí'elelően a szerződés megkötésére és

teIiesítésére.

Az ajánIaíi kötöttségünk időtartama alatl ajánlatunk bármikor elfogadható.

Nem áll fenn összeférhetetlenség az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő cégek között. Készek és

képesek vagyunk a meghatározott tárgyban szerződéses jogviszonyí létesíteni, és a szerződést

teljesíteni. Nyilatkozom" továbbá" Irogy az általam képviselt szervezeí az á|Iamháztartásról

szőIő 2O1 1. évi CXCV, törvény (Aht,) 4l, § (6) bekezdósének megfelel és a nemzeti vagyonról

szőIő 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) alapján átlátható szervezetnek minősül. Nyertességem

esetén az át|áthatősági nyilatkozaíoílalátámasztó dokumentumot megküldöm.

Kelt: .

Aj ánlattevő (cégszerű) aláírása

mint

mint
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j., il;l.,iilTff J:;.jrff:ili'ffi:*,,ff:;:;
km szelvényénél kerékpárút tervezése tárgyú beszerzési eljárásban tárgyban indított

beszerzési eliárás ajánlattevőjeként a szerződésteljesítéshez szükséges szakértelemmeI

rendelkezem, vagy a szerződés tel.|esítése alatt rendelkezni fbgok.

Kelt:

Aj ánlattevő (cégszerű) aláirása


