AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Csónakház kivitelezési munkáinak befejezésére
Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és e-mail címe:
Név:
Cím:
Kapcsolattartó:
Tel.:
E-mail:

Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
Barada Benő
00 36 30 919 9665
barada.beno@szigetivizmuvek.hu

Ajánlatot kérünk, a VEKOP-4.1.1-15-2016-00004 azonosítószámú, „SZIGETSZENTMIK-LÓS, ÚJ
VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY ÉPÍTÉSE” tárgyú építési beruházás befejezéséhez szükséges
kivitelezési munkáira az alábbiak szerint:
Az egyösszegű nettó indikatív ajánlati árat a műszaki dokumentumok részeként kiadott árazatlan
költségvetési kiírás kitöltésével kell meghatározni, egész számra kerekített nettó forintban (HUF).
Az építési beruházás rövid műszaki összefoglalója:
Az építéssel érintett Szigetszentmiklós, 4230 helyrajzi számú telek a természetben a Rév soron,
közvetlenül a ráckevei Duna-ág partján helyezkedik el. A telek egy Kre-2 besorolású (különleges –
rekreációs célú) területen helyezkedik el, környezete hétvégi házas üdülőterület (Üh-1), ahol a
telekméretek és az épületek elhelyezése kialakult állapot szerinti. A beépítés módja az érintett telken
szabadon álló, környezetében jellemzően oldalhatáros. A telek ivóvíz és csatorna közművekkel
rendelkezik, a villamos áram szolgáltatásához mérőóra kiépítése és rácsatlakozás szükséges. A
beruházás építési engedélyköteles. A kivitelezés befejezéséhez szükséges pontos műszaki leírást a
műszaki dokumentumok tartalmazzák. A tervezett egyszerű téglalap alaprajzú, 155,07 m2 alapterületű
épület magasított alapozás + földszinten elhelyezett késztermék öltöző és vizesblokk konténerek
kialakítású. Az épület tartószerkezeti szempontból nagyrészt hagyományos kialakítású. A monolit
vasbeton szerkezetű magasított alapozás emeli a földszinti padlósíkot az utcai terepszintre és védi az
esetleges árvíz hatásától. Az épület földszintjén, összesen 19,04 m2 alapterületen elhelyezett öltöző és
vizesblokk konténerek bejáratai az utca felől egy akadálymentes kialakítású járdán és az épület északi
és keleti oldalán végig futó közlekedő járdán közelíthetők meg. Innen nyílik sorrendben: két férfi WC
és a férfi zuhanyzó (egy közös konténerben), valamint a női/akadálymentes vizesblokk és a női öltöző
(egy közös konténerben). Az épület északi oldalán vezet le egy lépcső az utcai terepszintről a parti
terepszintre. A lépcsőt határoló falra kerül felszerelésre a parti terepszint akadálymentes
megközelítésére szolgáló lépcsőlift. A terepszinti magasított alapozás által kialakult térben kap helyet a
hajótároló, egy zárható tároló és a férfi öltöző. Az előregyártott egyedi kialakítású hőszigetelt konténer
a kiviteli terv alaprajz és metszet szerinti műszaki paraméterekkel vagy azzal egyenértékű kivitelezés
megoldással valósul meg, egy öltözőhelyiség (6,5 m2) és egy akadálymentes vizesblokk helyiség (6,5
m2) kialakítással, belső közmű előkészítésekkel, villanyhálózattal, villamos fűtéssel, szaniterekkel. A
„SZIGETSZENTMIKLÓS, ÚJ VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY ÉPÍTÉSE” tárgyú építési beruházás
kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően került megkötésre a vállalkozási
szerződés Szigetszentmiklós Város Önkormányzata és a nyertes ajánlattevő között. A szerződésben
foglaltakkal ellentétben a Vállalkozó a teljesítést nem jelentette készre határidőig, ezért Önkormányzat
teljesítési póthatáridőt biztosított részére. A póthatáridő eredménytelenül telt el, a Vállalkozó nem
teljesítette a vállalt kötelezettségeit, ezért az Önkormányzat a kapcsolódó vállalkozási szerződést
azonnali hatállyal felmondta.
A jelen ajánlatkérés tárgyát képező feladat az igazságügyi szakértő megállapított 74,79%-os készültségi
fokkal rendelkező építmény befejezése. A befejezéshez szükséges munkák tekintetében az igazságügyi
szakértő által készített árazatlan költségvetés excel formátumban, valamint az eddig megvalósult
állapotról készült jelentést PDF formátumban mellékletként szolgál. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők
figyelmét, hogy a műszaki dokumentumok a jelen Ajánlatkérés mellékletben találhatóak meg.
A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje napban: 40

A teljesítés helye:
2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 104., Hrsz.: 4230
A beszerzés ismertetése
Elnevezés:
Csónakház kivitelezési munkáinak befejezése
A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU120 Pest
A teljesítés helye:
2310 Szigetszentmiklós, Rév sor 104. hrsz.: 4230
A beszerzés mennyisége:
Az Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft., a VEKOP-4.1.1-15-2016-00004
azonosítószámú, „SZIGETSZENTMIKLÓS, ÚJ VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY ÉPÍTÉSE” tárgyú
építési beruházás befejezéséhez szükséges kivitelezési munkáira árajánlatot kér az alábbiak szerint:
Az egyösszegű nettó ajánlati árat a műszaki dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetési
kiírás kitöltésével kell meghatározni, egész számra kerekített nettó forintban (HUF). Az építési
beruházás rövid műszaki összefoglalója: Az építéssel érintett Szigetszentmiklós, 4230 helyrajzi számú
telek a természetben a Rév soron, közvetlenül a ráckevei Duna-ág partján helyezkedik el. A telek egy
Kre-2 besorolású (különleges – rekreációs célú) területen helyezkedik el, környezete hétvégi házas
üdülőterület (Üh-1), ahol a telekméretek és az épületek elhelyezése kialakult állapot szerinti. A beépítés
módja az érintett telken szabadon álló, környezetében jellemzően oldalhatáros. A telek ivóvíz és
csatorna közművekkel rendelkezik, a villamos áram szolgáltatásához mérőóra kiépítése és rácsatlakozás
szükséges. A beruházás építési engedélyköteles. A kivitelezés befejezéséhez szükséges pontos műszaki
leírást a műszaki dokumentumok tartalmazzák. A tervezett egyszerű téglalap alaprajzú, 155,07m2
alapterületű épület magasított alapozás + földszinten elhelyezett késztermék öltöző és vizesblokk
konténerek kialakítású. Az épület tartószerkezeti szempontból nagyrészt hagyományos kialakítású. A
monolit vasbeton szerkezetű magasított alapozás emeli a földszinti padlósíkot az utcai terepszintre és
védi az esetleges árvíz hatásától. Az épület földszintjén, összesen 19,04m2 alapterületen elhelyezett
öltöző és vizesblokk konténerek bejáratai az utca felől egy akadálymentes kialakítású járdán és az épület
északi és keleti oldalán végig futó közlekedő járdán közelíthetők meg. Innen nyílik sorrendben: két férfi
WC és a férfi zuhanyzó (egy közös konténerben), valamint a női/akadálymentes vizesblokk és a női
öltöző (egy közös konténerben). Az épület északi oldalán vezet le egy lépcső az utcai terepszintről a
parti terepszintre. A lépcsőt határoló falra kerül felszerelésre a parti terepszint akadálymentes
megközelítésére szolgáló lépcsőlift. A terepszinti magasított alapozás által kialakult térben kap helyet a
hajótároló, egy zárható tároló és a férfi öltöző. Az előregyártott egyedi kialakítású hőszigetelt konténer
a kiviteli terv alaprajz és metszet szerinti műszaki paraméterekkel vagy azzal egyenértékű kivitelezés
megoldással valósul meg, egy öltözőhelyiség (6,5 m2) és egy akadálymentes vizesblokk helyiség (6,5
m2) kialakítással, belső közmű előkészítésekkel, villanyhálózattal, villamos fűtéssel, szaniterekkel. A
„SZIGETSZENTMIKLÓS, ÚJ VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY ÉPÍTÉSE” tárgyú építési beruházás
kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően került megkötésre a vállalkozási
szerződés a nyertes ajánlattevő, mint Vállalkozó és Szigetszentmiklós Város Önkormányzata között. A
szerződésben foglaltakkal ellentétben a Vállalkozó a teljesítést nem jelentette készre határidőig, ezért az
Önkormányzat teljesítési póthatáridőt biztosított részére. A póthatáridő eredménytelenül telt el, a
Vállalkozó nem teljesítette a vállalt kötelezettségeit, ezért Önkormányzat a kapcsolódó vállalkozási
szerződést azonnali hatállyal felmondta.
A jelen ajánlatkérés tárgyát képező feladat az igazságügyi szakértő által megállapított 74,79%-os
készültségi fokkal rendelkező építmény befejezése. A befejezéshez szükséges munkák tekintetében az
igazságügyi szakértő által készített árazatlan költségvetés excel formátumban, valamint az eddig
megvalósult állapotról készült jelentést PDF formátumban mellékletként szolgál.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki dokumentumok a jelen Ajánlatkérés
mellékletében, valamint Ajánlatkérő székhelyén megtalálhatóak.
Az ajánlatkéréssel kapcsolatban további információt az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
Barada Benő
barada.beno@szigetivizmuvek.hu
Tel.: +36 24 365-172
Mobil: +36 30 919-9665
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő a vállalt feladatok teljesítéséről teljesítési igazolást állít ki. A Vállalkozó az Ajánlatkérő
által aláírt teljesítési igazolás alapján számlát jogosult kiállítani és 30 napos fizetési határidővel
benyújtani.
A kifizetés pénzneme magyar forint, mely a beruházás sikeres műszaki átadás-átvételét követően kerül
kifizetésre. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét biztosítja.
A megkötendő szerződés típusa: Vállalkozói Szerződés
Az ajánlattevővel szemben támasztott követelmények:
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (Ajánlattételi nyilatkozat), hogy nincs köztartozása, nem áll fent
sem végelszámolás, sem csődeljárás, sem felszámolási eljárás alatt, tevékenysége nincs felfüggesztve,
nem minősül offshore cégnek.
Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell magasépítési referenciával, mely referencia listát az ajánlathoz
mellékelni szükséges.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30nap
Az ajánlatok értékelési szempontjai:
- az ellenszolgáltatás nettó ajánlati ára 50%
- vállalási határidő: 25%
- referencia 25%
Az ajánlat benyújtásának formai követelményei:
Ajánlattevő az ajánlatot elektronikus úton juttatja el az ajánlatkérő e-mail címére az ajánlattételi határidő
lejártáig.
Az ajánlat tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ajánlattevő megnevezését
Az ajánlat tárgyának pontos megnevezését
Az ajánlat érvényességét és az ajánlat kiállításának dátumát
A nettó ajánlati árat
A vállalási határidőt
Az ajánlattételi nyilatkozatot
A referencialistát

Az ajánlattételi határidő: 2020. október 13. 12:00 óra
Az ajánlat benyújtásának helye: szigetivizmuvek@szigetivizmuvek.hu e-mail címre.
Az ajánlattétel nyelve: magyar

Részajánlattétel: elfogadható
Egyéb információk:
a) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
b) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeinek
elfogadására, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
c) Ajánlatkérőt az ajánlatok bontása és bírálata nem kötelezi a szerződés megkötésére.
d) Az ajánlatkérés dokumentumai elválasztatlan részét képezi az ajánlati dokumentációnak.

Szigetszentmiklós, 2020. október 6.

Szontágh Ferenc s.k.
ügyvezető
Észak-Csepel szigeti víz- és
csatornamű Nonprofit Kft.
.

Ajánlattételi nyilatkozat
(Minta)

Alulírott ……………………………... (név), mint a ……………………………………….. (cégnév)
………………………….…………………………………….
(székhely)
……………………..
(adószám) képviseletére jogosult személy, ezennel nyilatkozom és kijelentem, hogy az általam képviselt
Társaság nem tartozik az ajánlatkérésben megadott kizáró okok hatálya alá, azaz:
-

nincs köztartozása,
nem áll sem végelszámolás, sem csődeljárás, sem felszámolási eljárás alatt,
tevékenysége nincs felfüggesztve,
nem minősül offshore cégnek

Alábbiak szerint nyilatkozom az ajánlatkérés feltételeire, és a kért ellenszolgáltatásra:
Az Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft. 2020. október 6. napon kelt
ajánlatkérésének feltételeit megvizsgáltuk és megismertük, a feltételeket elfogadjuk.
Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidőtől számított 60. napig terjedő időszakra tartjuk az ajánlatunkat,
az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Megajánlott ellenszolgáltatási ár: ………………………..
Az ajánlati ár az ÁFA összegét NEM tartalmazza.
Kelt: ………………………..…

………………………………..
(az ajánlattevő cégszerű aláírása)

