Pályázati felhívás Etyek zöldterületeinek karbantartására

I. Ajánlatkérő
1. neve: Etyek Nagyközség Önkormányzata
2. címe: 2091 Etyek, Körpince köz 4.
3. tel: 22/353-633
4. e-mail: palyazat@etyek.hu
II. Felhívás tárgya
1.
2.
3.
4.
5.

A szerződés elnevezése: Etyek zöldterületeinek karbantartása
A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés
A teljesítés helye: Etyek közigazgatási területe
A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés Etyek zöldterületeinek karbantartására
Szerződés időtartama 2018. április 1. - 2019. október 31.

III. Szerződés szerinti mennyiség: A mellékelt költségvetési kiírásban részletezettek szerint
A fűnyírás, kaszálás, mint elvégzendő feladat: kitavaszodástól függően, de legkésőbb április
elején kell megkezdeni és előreláthatólag évi 12 alkalommal kell a füvet nyírni. Ismételt
fűnyírást akkor kell megkezdeni, ha a fű magassága a 8 cm-t meghaladja. A lenyírt füvet a
nyírás napján össze kell gyűjteni, és legkésőbb a nyírást követő napon el kell szállítani a
zöldterületről.
IV. Bírálati szempontok: Legalacsonyabb összegű vállalási díj.
V. Finanszírozási és fizetési feltételek:
A munkálatokhoz az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szolgáltatás ellenértékének
kifizetése az előző hónap ténylegesen elvégzett és leigazolt teljesítése alapján, havonta
történik. A kifizetést a teljesítést követő hónap 10-ik napjáig benyújtott számla alapján, 30
napos fizetési határidővel, átutalással teljesíti az ajánlatkérő. A számla kötelező melléklete a
számla tartalmát részletező, teljesített és leigazolt munkákat tartalmazó felmérési napló.
VI. Ajánlattevőre vonatkozó gazdasági, pénzügyi feltételek:
1. A pályázat eredményeként a szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3.§ (1) 1. pontja szerinti átlátható szervezettel köthető meg, melyről
előzetesen a pályázó a felolvasólapon nyilatkozik. Alkalmatlan a pályázó, ha nem
minősül átlátható szervezetnek.
2. Ajánlattevő rendelkezzen tárgyi kiírásban szereplő munkálatok végzéséhez
kapcsolódóan 500.000 Ft/év kártérítési felelősségbiztosítással, és biztosítási kötvénye
egyszerű másolatát csatolja pályázatához. Alkalmatlan a pályázó, ha nem rendelkezik
a fentiek szerinti felelősségbiztosítással.

VII. Műszaki és szakmai alkalmasság
Az ajánlattevő igazolja műszaki és szakmai alkalmasságát az előző 5 év legjelentősebb,
legalább egy általa végzett parkfenntartási szolgáltatások ismertetésével, az alábbiak szerint:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

munkavégzés jellege (fővállalkozó, alvállalkozó, stb.)
részmunka esetében az elvégzett munkarész
alapadatok munkanemenként (pl. zöldfelületfenntartás, fűnyírás – m2;
ellenszolgáltatás összege
referenciaadó személy neve, beosztása, elérhetősége
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően történt

Alkalmatlan a pályázó, ha nem csatolja a fentiek szerinti referencianyilatkozatot.
VIII. Ajánlattételi határidő: 2018. március 16. 12:00
IX. Az ajánlat benyújtásának címe:
Postán vagy személyesen (zárt borítékban): Etyeki Nagyközség Önkormányzata, 2091 Etyek,
Körpince köz 4.
vagy
Elektronikusan (aláírva és szkennelve): palyazat@etyek.hu
X. Ajánlati kötöttség: Az ajánlattételi határidő lejártától számított min. 60 nap
XI. Egyéb információk
a) Az ajánlat összeállításához árazatlan költségvetési kiírás valamint helyszínrajz áll
rendelkezésre, melyek felhívás mellékleteit képezik (letölthetőek innen: webetyek.hu).
A helyszínrajzon a piros színnel jelzett „Vállalkozási szerződés alapján karbantartott
területek” területek képezik a felhívás tárgya szerinti területeket.
b) A pályázat műszaki, mennyiségi tartalmán változtatni nem lehet.
c) Az ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

FELOLVASÓ LAP
Etyek Nagyközség Önkormányzata által indított
„Etyek zöldterületeinek karbantartására " tárgyú eljárásban
1. Ajánlattevő neve: ....................................................................................................................
2. Ajánlatevő lakcíme vagy székhelye: .....................................................................................
3. Ajánlattevő értesítési címe: ...................................................................................................
4. Ajánlattevő telefonszáma: .....................................................................................................
5. Ajánlattevő elektronikus levélcíme: .....................................................................................
6. Bruttó ajánlati összár: ......................................... Ft.
7. A felhívásban foglalt feltételeket elfogadom, ajánlatomat az ajánlattételi határidő
lejártától számított 60 napig fenntartom.
8. Jelen ajánlathoz mellékelem a felhívásban előírt alábbi dokumentumokat:
a) a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átláthatósági nyilatkozatot,
b) egyéni vállalkozói igazolvány másolatát vagy 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat
másolatát,
c) a cég jegyzésére jogosult aláírási címpéldányának vagy képviseletről szóló igazolás
másolatát
d) a felhívás szerinti részletes, aláírt költségvetés
e) felelősségbiztosítás másolata
f) nyilatkozat referenciáról

Kelt: ............................................................
................................................
cégszerű aláírás

Nyilatkozat a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott átlátható
szervezetről
Alulírott………………………………………………. nyilatkozom, hogy az általam képviselt
…………………………………………………………………………………………………..
szervezet átlátható szervezet:
(Megfelelő rész aláhúzandó!)
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás,
az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat különkülön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi
helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,
amely megfelel a következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba),
bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem
rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van,
amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

Kelt: ........................................................
........................................................
cégszerű aláírás

