RÖSZKEI SPORTKÖR
HORVÁTH BÉLA ELNÖK
6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.
Telefon: (70) 313-99-12; Fax: (62) 573-042
e-mail: horvathbela@roszkenet.hu

Tárgy: Ajánlatkérés „A Röszkei Tornacsarnok belső tereinek felújítására”

AJÁNLATKÉRÉS
„A Röszkei Tornacsarnok belső tereinek felújításához”
kapcsolódó kivitelezési munkálatokra
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:
Neve: Röszkei Sportkör
Képviseli: Horváth Béla elnök
Címe: 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.
Telefon: (70) 313-99-12
Fax: 62/573-042
E-mail: horvathbela@roszkenet.hu;
2. Az ajánlatkérés tárgya:
A Röszkei Tornacsarnok belső tereinek felújítása
3. Minőségi és teljesítési követelmények, feladat meghatározása:
Szociális és kiszolgáló helyiségekben fa nyílászárók cseréje, műanyag nyílászárók
beépítése
Vizes helyiségek, öltözők teljes körű felújítása (szaniterek, burkolatok cseréje)
Belső terek tisztasági festése
Részletes műszaki feltételeket jelen dokumentum mellékletét képező költségvetési
táblázat tartalmazza.

4. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés
5. A teljesítés időtartama: 2018. szeptember 30.
6. A teljesítés helye: 6758 Röszke, Felszabadulás u. 95.

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Az 3. pontban részletezett munkák elkészültének ellenőrzése és igazolása után. A
teljesítésigazolás a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően adható ki.
8. Ajánlatként benyújtandó dokumentumok:
költségvetési táblázatot kitöltve
9. Bírálat szempontja: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
10. A számlázás módja:
A benyújtott számlák kiegyenlítése a teljesítésétől számított 15 napon belül történik
meg, átutalásos formában. Ajánlattétel, illetve a megbízási szerződésben a megbízási díj
meghatározása és a kifizetés HUF-ban történik.
A teljesítés során Ajánlatkérő egy rész- és egy végszámlát fogad be.
- A részszámla befogadásának feltétele: a megrendelt munka 50%-os a műszaki ellenőr
által valamint fotókkal igazolt műszaki készültsége. A részszámla összege nem
haladhatja meg a szerződés nettó értékének 50%-át.
- A végszámlát a beruházás befejezésekor, a teljesítés 100 %-os műszaki készültségekor,
a vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően nyújtható be.
11. Helyszíni bejárás: Az Ajánlatkérő a beszerzés tárgyának jellegére figyelemmel lehetőséget
biztosít helyszíni bejárásra, melynek időpontja: 2018. április 25. 10 óra, helyszíne: 6758
Röszke, Felszabadulás u. 95. A bejárásról jegyzőkönyv készül.
12. Az ajánlat érvényességi ideje:
Az ajánlat benyújtási határidejétől számított 30 nap.
13. Az ajánlattételi határidő: 2018. május 3. 13 óra
14. Az ajánlat benyújtásának címe:
a) Röszke Község Önkormányzata Címe: 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.
b) Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani, melyen fel kell tüntetni a pályázat
kódszámát „Árajánlat a Röszkei Tornacsarnok belső tereinek felújítására – TAO
2017 évi támogatás lebonyolítása”
c) Az ajánlatokat postán vagy személyesen a felhívás 1. pontjában meghatározott címre
kell benyújtani, személyes kézbesítés esetén hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óráig,
pénteken 8.00-13 óráig az ajánlattételi határidő napján (2018. május 3-án, szerdán)
8.00-13.00 óráig.
d) Az ajánlattétel nyelve: magyar
15. Az ajánlatok felbontásának
a) helye: Röszke Község Önkormányzata Címe: 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.
b) ideje: 2018. május 3. 13.00 óra

16. Egyéb információk:
a) Az ajánlattétel díjmentes.
b) Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 elektronikus példányban, 1db zárt egységet képező
borítékban, melyen fel kell tüntetni „Árajánlat a Röszkei Tornacsarnok belső
tereinek felújítására – TAO 2017 évi támogatás lebonyolítása”
c) Kapcsolattartó: Molnárné Vér Ágnes projektmenedzser,
Elérhetőségek: Röszke Község Önkormányzata Címe: 6758
Felszabadulás
u.
84.,
telefonszám:
70/3344311;
molnarne.agi@roszkenet.hu

Röszke,
e-mail:

d) Eredménytelen a pályázat amennyiben pályázó:
- az ajánlattételi határidő után nyújtotta be az ajánlatát
- nem felel meg a felhívásban foglalt feltételeknek
e) A benyújtott ajánlatokkal kapcsolatosan a bontást követően hiánypótlásra nincs
lehetőség.
f) Röszke Község Önkormányzata fenntartja a jogot magának, hogy a beérkezett
ajánlatokkal kapcsolatosan nem hirdet győztest!
g) az árazatlan költségvetés típusmegjelöléseket is tartalmazhat, melyek tájékoztató
jellegűek, az adott típussal egyenértékű vagy minden tekintetben jobb (magasabb
minőségű) műszaki paraméterekkel rendelkező teljesítést is elfogad (márka
semlegesség biztosítása)
17. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. május 10.

Tisztelettel
……………………………………………..
Horváth Béla
elnök

1. sz. melléklet: Költségvetési táblázat

