BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ
NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ
AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS

Kőbányai Diákok Sportegyesülete
1105 BUDAPEST, Ihász u. 24.

Tisztelt Ajánlattevő!
A Kőbányai Diákok Sportegyesülete (székhely: 1105 Budapest, Ihász u. 24., nyilvántartási
száma: 7557, adószáma: 18159439-1-42, bankszámlaszám: 10700543-4376920152100008, képviselő Hajdu Péter elnök) (KDSE) kosárlabda csarnok építését tervezi a Kada
Mihály Általános Iskola területén a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI törvény (TAO)
(illetőleg a 107/2011. (VI. 30.) Korm. r.) alapján történő támogatásból megvalósuló
finanszírozással.
A kivitelező kiválasztása céljából felkérjük cégüket árajánlattételre!
Műszaki tartalom:

- műszaki leírás (csatolva mellékletként),
- árazatlan költségvetés (csatolva mellékletként),
- szerződés tervezet (csatolva mellékletként).

A kivitelezési munka
tervezett kezdése (munkaterület átadás-átvétel):

2013. március 29.

tervezett befejezése (műszaki átadás-átvétel):

2014. május 31.

Az ajánlati felhíváshoz tartozó dokumentációt 2013. február 25-én 9-13 óra között lehet
átvenni a Kőbányai Diákok Sportegyesületének képviselőjénél (1105 Budapest, Ihász u.
24.).
A helyszín megismerése és a felmerülő kérdések tisztázása érdekében
a helyszínen bejárást biztosítunk a következő időpontban:
óra.
A találkozás helye:

2013. február 28. 10.00

1103 Budapest, Kada utca 27-29., az iskola főbejárata előtt.

Továbbá az írásban feltett kérdéseiket 2013. március 4-ig küldhetik meg a
hpeter1954@gmail.com email címre, melyre 2013. március 6-ig a válaszunkat megküldjük.
Az ajánlatot két példányban kérjük elkészíteni, a befejezési határidőre prognosztizált
átalányáron, tételes költségvetést mellékelve.
Az árajánlati dokumentációnak tartalmaznia kell:
-

-

beárazott tételes költségvetést (a kiadott árazatlan költségvetés beárazásával, melyet
elektronikusan is csatolnia kell (CD vagy DVD) Excel formátumban is,
kivitelezési és pénzügyi ütemtervet,
referenciát (az utóbbi három évben végzett, legalább egy hasonló munka
megnevezését, megjelölve a munkavégzés időpontját, a bekerülési összeget és
referenciát igazoló személy nevét, címét, telefonját)továbbá két fő feladat
tekintetében (sportpadló és világítás, gépészet) saját vagy alvállalkozói referencia
igazolást,
banki információt (a számlavezető pénzintézettől 30 napnál nem régebbi igazolás,
hogy számláján az utóbbi egy évben, sorban állás nem fordult elő /az igazolás
másolatban is megfelelő/),

-

műszaki-technikai felszereltségről szóló nyilatkozatot,
megfelelő felelős műszaki vezető jogosultságot igazoló okmány másolatát,
a teljesítésbe bevonni kívánt egyéb vezető szakemberek megjelölését tartalmazó és
végzettségüket igazoló nyilatkozatot,
nyilatkozat a kötbér és garancia vállalására,
nyilatkozat a befejezési határidő vállalására,
nyilatkozat a jelen Ajánlattételre való felhívás elfogadására és az Építési szerződés
tervezetének elfogadására,
nyilatkozat alvállalkozók igénybevételéről (megnevezve a feladatot és az alvállalkozó
céget).

Továbbá az Ajánlathoz mellékelni kell:
•

•

•
•
•
•

30 napnál nem régebbi cégkivonatot, (vagy egyéni vállalkozói igazolvány másolatát)
amennyiben el nem bírált módosítási kérelembejegyzést tartalmaz, úgy a változás
bejegyzési kérelem cégbíróság által érkeztetett másolati példányát is. A cégkivonat
az Internetről, Céginformációról letöltött formában is elfogadható.
Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevőnek nincs adótartozása. (A NAV 30 napnál
nem régebbi, eredeti igazolását arról, hogy nincs az ajánlattevőnek köztartozása,
csak a nyertes ajánlattevőnek kell bemutatnia az eredményhirdetéstől számított 8
napon belül.)
A cég képviselőjének aláírási címpéldányát másolatban.
Ha az ajánlattevő részéről nem bejegyzett képviselője jár el, akkor a képviselő által
az eljáró személy nevére kiállított közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazását.
Ha az ajánlattevőt a cégbíróság még nem jegyezte be, szükséges tanúsítvány a
Cégbíróságtól, hogy a cégbejegyzés folyamatban van.
cégszerűen aláírt nyilatkozat, mely szerint a pályázó nem áll felszámolás vagy
végelszámolás alatt, nem indult ellene csődeljárás.

Mellékelni kell emellett a munkáltatói és munkavállalói felelősségbiztosítási
kötvénymásolatot, vagy olyan nyilatkozatot, hogy a pályázat elnyerése esetén a
szerződéskötés előtt ezeket a biztosításokat megköti és a szerződéshez mellékeli, valamint
a munka megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek bemutatását.
A kiírásban megjelölt bármely irat, dokumentum hiánya, valamint alaki és tartalmi
hiányossága, az ajánlatkérő megtévesztése, hamis adat közlése a pályázat bontásakor és
az értékelés során kizáró ok.
Bármely kizáró ok alá eső pályázatot a KDSE érvénytelenné nyilvánít és az eljárásban nem
kerül értékelésre.
A kivitelező kiválasztásánál alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, amely fenti feltételek
bármelyikét nem teljesíti.
A KDSE az érvénytelenné nyilvánított és így az eljárásban nem értékelt, az alkalmatlannak
minősített, illetve az általa elutasított ajánlattételek tekintetében az érintett Ajánlattevővel
szemben semmilyen jogi felelősséget nem vállal, azzal, hogy a jelen nyílt pályázati
felhívással kapcsolatos Ajánlat bekéréssel összefüggésben a nem nyertes ajánlattevő
semmilyen kára vagy egyéb költsége megtérítésének igényével a KDSE-vel szemben nem
léphet fel.
Ajánlati feltétel és a szerződésben kikötött megállapodás: teljes körű feladat végzés.

Jelen ajánlati felhívásban meghatározott feladat pénzügyi ellenértéke a kifizetés
időpontjában az Ajánlatkérőnek a szerződéstervezet 2.5. pontja szerint áll rendelkezésére a
Magyar Kosárlabda Szövetség elkülönített számláján.
A szerződéses feltételek:
Az Ajánlattevő (Vállalkozó) a csatolt szerződéstervezetben foglalt kötelezettségének
késedelmes és/vagy késedelemben jelentkező hibás teljesítése esetére a nettó vállalkozói
díj összeg 0,5%/napnak megfelelő, a késedelme időtartamára vonatkozó késedelmi kötbért
vállal.
Előleg fizetésére nincs, de részszámlázásra van lehetőség. A részszámla összege nem
haladhatja meg az I. – IV. ütemekben egyenként a bruttó 130.000.000.- forintot azzal, hogy
az I.-II. ütemekben mindösszesen legfeljebb bruttó 230.000.000.-Ft vállalkozási díj
kifizetésére nyílhat mód.
A végszámla, a hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be, a
teljesítés igazolása után. Ajánlatkérő a teljesítésigazolás után kiállított számla kézhezvételét
követő 15 napon belül, az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti. A kifizetés feltétele a NAV 0ás igazolás csatolása.
Az Ajánlattevő (Vállalkozó) a beruházás megkezdéséért és befejezéséért az ütemenkénti
vállalkozási díjrész nettó 5%-ának megfelelő teljesítési biztosítékot vállal, illetve a jótállási
időszakban a garanciális kötelezettségei nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetére, az
utó-felülvizsgálati eljárásokban a garanciális hibák, hiányosságok megszüntetésének
Megrendelő által elismert befejezéséig, a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű jó
teljesítési biztosítékot vállal. (Az Építési szerződés tervezet a banki biztosítékadás (teljesítési
bankgarancia, ill. jó teljesítési bankgarancia) feltételrendszerét részletezi.)
Az Ajánlattevőt (Vállalkozót) a szerződés tárgyára 36 hónap időtartamú jótállási, továbbá
jogszabály szerinti szavatossági kötelezettség terheli.
Ajánlatukat a 1105 Budapest, Ihász utca 24. címre postai úton küldjék el
2013. március 11-én 14 óráig tértivevénnyel igazoltan megérkező küldeményként,
vagy szíveskedjenek 2013. március 11-én 14 óráig leadni zárt borítékban, feltüntetve rajta

„Kosárlabda csarnok építés kivitelezési ajánlat”
megjelölést.
Az Ajánlatokat 2 (két) példányban, 1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati példányban kérjük!
A borítékon kérjük feltüntetni az „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”
feliratot. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni:
„Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó.”. Az ajánlat, vagy az
azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
Az ajánlatok bontásának időpontja:

2013. március 11-én 1410 óra.

A kiválasztás nyertese, - az alkalmasnak minősített ajánlattevők közül, - az összességében
legjobb ajánlatot megajánló Ajánlattevő.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat résszempontjai:
az ár, a garancia, a kötbér mértéke, a határidő
és a minőséggel kapcsolatos kötelezettségvállalások.

A szerződéskötés tervezett időpontja:

2013. március 22.

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a rendelkezésre álló pénzügyi ellenérték
nem elegendő az összességében legjobb ajánlati ár megfizetésére, úgy az eljárást
eredménytelennek minősíti.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyi kivitelezésre több ajánlattevőtől kérünk be ajánlatot. Az
ajánlatok kidolgozásáért térítést nem áll módunkban fizetni. Az ajánlatok elbírálása után, az
eredményről az ajánlattevőket legkésőbb 2013. március 20-ig írásban értesítjük.

Az esetleg felmerülő további kérdésekben ügyintéző munkatársunk áll szíves
rendelkezésükre.
Egyéb információk:

a) A postai úton, vagy a beadási határidőt megelőző bármely napon benyújtott
ajánlatokat az ajánlatkérő a csomagolás sértetlenségének ellenőrzését
követően a bontási határidő időpontjáig zárt páncélszekrényben őrzi.
b) A KDSE indokolt esetben az eredményhirdetés időpontját legfeljebb 30.
nappal meghosszabbíthatja. Amelyről a pályázókat az új időpont
megjelölésével írásban értesíti.
c) A kiíró a pályázatra vonatkozó döntését indokolni nem köteles és fenntartja
magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, de
mindenkor az összességében legelőnyösebb ajánlatot fogadja el.
Minden egyéb – jelen felhívásban nem szereplő - tárgykörben a vonatkozó
jogszabályok az irányadóak.

Budapest, 2013. február 21.

Kőbányai Diákok Sportegyesülete
Hajdu Péter Elnök

mellékletek:
1.

Műszaki leírás

2.

Árazatlan költségvetés

3.

Építési szerződés (tervezet)

