AJÁNLATI FELHÍVÁS
A Darázsfészek Utánpótlás Kosárlabda Kft. a 2022 Tahitótfalu, Szentendrei út 43. szám alatti ingatlanon 3x3
képzőközpont kialakítása kivitelezési feladatainak elvégzése megbízási szerződés alapján I. osztályú minőségben
meghívásos pályázatot hirdet a beruházás lebonyolító-műszaki ellenőri feladatok elvégzésére

Ajánlatokat az ajánlati felhívás és a 2022 Tahitótfalu, Szentendrei út 43. szám alatti ingatlanon 3x3
képzőközpont kiviteli tervdokumentációja alapján kell összeállítani figyelemmel a következőkre:
A lebonyolító-műszaki ellenőrzés a megbízás keretében a Szerződéses dokumentumokban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában költségszámítási, műszaki tanácsadási
és műszaki ellenőrzési feladatokat lát el, ill. biztosít az alábbiak szerint:













Elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések
és a kivitelezési dokumentáció betartását.
Elősegíti a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzátartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban foglaltak betartását.
Ellenőrzi a létesítéshez szükséges szakhatósági engedélyek, közműengedélyek meglétét. Hiány esetén intézkedik ezek beszerzésére, elvégzi a beszerzéshez szükséges egyeztetéseket.
A kivitelezést felügyeli, teljes körűen – műszakilag, pénzügyileg, jogilag – ellenőrzi, menedzseli. Ennek keretében feladata:

állapot felvételi dokumentáció elkészíttetése,

műszaki ellenőri feladatok szervezése, ütemezése, elvégzése,

tervszerű kivitelezés ellenőrzése,

ütemtervek betartásának kivitelezés közbeni ellenőrzése,

minőség ellenőrzése, minőségbiztosítási és mintavételi megfelelőség ellenőrzése,

építési technológiák jóváhagyása, kivitelezésének ellenőrzése,

részmunkák átvétele, teljesítés igazolások,

a Megbízó folyamatos tájékoztatása és véleményének, rendelkezésének, döntésének kérése, döntési javaslat előterjesztése,

közreműködés a Megbízó által kiválasztott gépek és berendezések megrendelésében, beszerzésében,

az építési napló műszaki ellenőri ellenőrzése, a szükséges bejegyzések és döntések meghozatala,

az építési-szerelési munka generál-kivitelezési szerződés és további alapadatok
szerinti elvégeztetése.
Felügyeli a szerződéses feltételeknek – kivitelezői -, tervezői művezetési-, – megfelelő teljesítéseket.
Feladata az építés-szerelés folyamán a kiviteli tervektől, illetve a hatósági engedélyektől esetleg eltérő műszaki, alkalmassági és egyéb kérdések rendezése, javaslattétel.
Feladata a munka műszaki átadás-átvétele, a megvalósítási dokumentáció ellenőrzése, a
próbaüzemeltetés Megbízói/Megrendelői oldali megszervezése, lebonyolítása.
Közreműködik a használatba vételi engedélyeztetési eljárás lebonyolításában.
Közreműködik Megbízó és az általa megjelölt üzemeltető részére történő birtokba adásban.
Feladata az utó-felülvizsgálati eljárások lefolytatása, garanciák kezelése.
Feladata, hogy a műszaki ellenőri tevékenység a megbízó számára biztosítsa:

a kivitelezés szakszerű műszaki ellenőrzését,

a Generál-kivitelezési vállalkozási szerződésben foglaltak érvényesítését,

a műszaki teljesítés és pénzügyi elszámolás arányban tartását,

a minőség és határidők betartását,

a kivitelezés közben jelentkező műszaki problémák kezelését,
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az optimális, ár-érték arányos, erőforrás-hatékony megvalósíttatást,
az átadás-átvétellel kapcsolatos műszaki feladatok lebonyolítását,
a használatbavételi eljárás megbízói oldali lebonyolítását,
a garanciális bejárások lebonyolítását.

A 2022 Tahitótfalu, Szentendrei út 43. szám alatti ingatlanon 3x3 képzőközpont kiviteli tervdokumentációja,
mely a feladat ellátásához szükséges, megtekinthető a Darázsfészek Utánpótlás Kosárlabda Kft. székhelyén (1103 Budapest, Kada utca 27-29) előre egyeztetett időpontban.
Az ajánlatkérő által kért teljesítési határidő a 3x3 képzőközpont használatbavételi eljárásának befejezéséig.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A pályázó számlát állít ki a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő ÁFA tartalommal. Az igazolt számla
kiegyenlítése a nyertes pályázó számlavezető bankjához átutalással történik az igazolást követő 30
napon belül. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A pályázatokhoz mellékelni kell:
 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, (vagy egyéni vállalkozói igazolvány másolatát) amenynyiben 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, valamint a cég székhelye szerint illetékes adóhatóság hat hónapnál nem régebbi, eredeti igazolását arról, hogy
ezen intézményeknél nincs az ajánlattevőnek tartozása, csak a nyertes ajánlattevőnek kell
bemutatnia az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül.)
 A cég képviselőjének aláírási címpéldányát,
 Ha a pályázó részéről nem bejegyzett képviselője jár el, akkor a képviselő által az eljáró személy nevére kiállított közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását.
 amennyiben a pályázót a cégbíróság még nem jegyezte be, szükséges:
- tanúsítvány a Cégbíróságtól, hogy a cégbejegyzés folyamatban van;
 műszaki-technikai felszereltségről szóló nyilatkozatot
 ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a felhívás összes feltételét elfogadja;
 cégszerűen aláírt nyilatkozat, mely szerint a pályázó nem áll felszámolás vagy végelszámolás
alatt, nem indult ellene csődeljárás;
Mellékelni kell továbbá 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.
Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
A beérkező ajánlatokat az Ajánlatkérő a 2011. évi LXXXII. törvény (A sport támogatásával összefüggő
egyes törvények módosításáról) és a 107/2011. (VI.30.) sz. Korm. rendelet (A látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának
és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól) alapján a pályázati felhívásban megjelölt
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szempontok figyelembevételével az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja
el.
A pályázatok beadása:
Határidő:
Benyújtás módja:
Benyújtás címe:

2019. június 28. 12.00 óra
Személyesen vagy postai úton.
1103 Budapest, Kada utca 27-29.

Formai előírások:


Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:


Ajánlattevő neve



„3x3 képzőközpont kialakítása” feliratot; és



„Az ajánlattételi határidőig nem bontható fel!” feliratot.



Az ajánlatokat papíron 1 példányban kell benyújtani, zárt borítékban.



Az ajánlattétel nyelve: magyar

A kiírás szerinti időpont lejárta után érkezett pályázatokat a Darázsfészek Kft. érvénytelennek nyilvánítja és a pályázatot bontatlanul visszajuttatja a pályázónak.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2019. június 28.
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) Az ajánlatok elbírálását követően az eljárás eredményéről, illetve eredménytelenségéről
ajánlatkérő írásban értesíti ki ajánlattevőket, legkésőbb a tényleges szerződéskötést megelőző ötödik napon.
c) Amennyiben ajánlattevőnek kérdése van az eljárással kapcsolatosan, kérjük, hogy Hajdu Péter keressék a 30-999-4965 telefonszámon.
A Darázsfészek Kft. indokolt esetben az eredményhirdetés időpontját legfeljebb 30. nappal meghoszszabbíthatja, amelyről a pályázókat az új időpont megjelölésével írásban értesíti.
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, 2019. június 12.
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Felolvasólap
Az ajánlattevő neve:
(cégbíróságnál bejegyzett formában)
Az ajánlattevő székhelye:
(cégbíróságnál bejegyzett formában)
Az ajánlattevő e-mail címe:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefon-,
fax száma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

Ajánlat
Értékelési szempont
Nettó vállalkozási díj (HUF)

Megajánlott érték
nettó ……………….,- Ft

A fenti ajánlatot a „3x3 képzőközpont kialakítása” tárgyú beruházáshoz kapcsolódó nyílt pályázati
eljárásra benyújtott ajánlatunk részeként tettük.
Kelt:

……………………………..
cégszerű aláírás
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