Ajánlattételi felhívás
tevékenység (szolgáltatás), beszerzés megvalósítására
Kecskéd Község Önkormányzata Beszerzési szabályzatának alapján a „TOP-1.4.1-19-KO12019-00012 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan
műszaki ellenőri feladatok ellátására
A „TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00012 pályázat keretében bölcsőde létesítésére elnyert
támogatásból megvalósuló beruházás műszaki ellenőri ( építészeti/elektromos/gépészeti)
feladatainak ellátására a felhíváshoz mellékelt tervek alapján.
1. Az ajánlatkérő személye;
Kecskéd Község Önkormányzata
Kapcsolattartó: Grúber Zoltán polgármester
Tel.:06 30 9375791
E-mail: polgarmester@kecsked.hu
2. A beszerzés mennyisége. A szolgáltatás tárgya, a feladat rövid ismertetése:
A meglévő óvodaépület telkén egy bölcsőde létesítését tervezzük, úgy, hogy egy 14
férőhelyes önálló bölcsőde kerüljön kialakításra. A beruházás műszaki ellenőri feladatainak
ellátására keresünk szakembert/céget aki/ami rendelkezik a szükséges szakértelemmel az
építési, elektromos és gépész tevékenységek együttes vagy külön-külön történő
ellenőrzéséhez. A beruházást heti gyakorisággal kell ellenőrizni, és ennek tényét bejegyezni
az építési naplóba-ettől csak akkor lehet eltérni, ha éppen nem történik munkavégzés.
3. A teljesítés végső határideje:
2022. augusztus 29.
4. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar
5. Az ajánlattételi határidő (év, hó, nap órák):

Az ajánlati felhívás Ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá a Kecskéd
Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021.március 26. (péntek )12.00 óra
Ajánlatadási feltételek, csatolandó mellékletek:
Az ajánlatot az elvégzendő műszaki ellenőri feladatok teljes körére vagy azoknak
meghatározott részegységeire vonatkozóan is be lehet nyújtani.
+Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem
áll végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt, illetve nem áll fenn köztartozása.
6. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:
A keltezéssel és cégszerű aláírással, bélyegzővel ellátott ajánlat eredeti példányát szkennelve
(PDF vagy JPG), e-mailben kérjük megküldeni az alábbi címre: polgarmester@kecsked.hu
vagy

a keltezéssel és cégszerű aláírással, bélyegzővel ellátott dokumentumot személyesen kérjük
benyújtani zárt borítékban az alábbi címen, hivatali időben: Kecskéd Község Polgármesteri
Hivatala 2852 Kecskéd, Vasút u. 105.
vagy
postai úton a Kecskéd Község Önkormányzat 2852 Kecskéd, Vasút u. 105. (Postai benyújtás
esetén a 4. pontban meghatározott határidőig az Ajánlatkérő részére a kézbesítésnek meg kell
történnie.)
Az ajánlaton az ajánlatkéréshez kapcsolódó pályázat azonosítóját (TOP-1.4.1-19 – műszaki
ellenőr) szíveskedjen feltüntetni.
7.

Szerződés meghatározása:

Írásos vállalkozási szerződés.

8. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei;
Ajánlatkérő max. 2 db számlát fogad be teljesítés során, a bruttó megbízási díj 50-50%-áról, a
beruházás 50%-os és 100%-os teljesülésekor. A szabályosan kiállított számla a kézhezvételtől
számított 30 naptári napon belül,átutalással kerül kiegyenlítésre.
9. Az ajánlatok bírálati szempontjai:
Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ajánlatot fogadja el. Előnyt jelent az elbírálás során, ha
a pályázó teljeskörű műszaki ellenőrzési feladat teljesítésre ad be ajánlatot.
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
• Az elvégzendő feladat pontos megnevezését,
• a nettó és bruttó vállalási árat (forintban),
• az ajánlattevő pontos megnevezését, címét, adószámát továbbá az ajánlattevő pontos
kapcsolattartási pontjait, különös tekintettel a telefon, illetve e-mail elérhetőségre.
11. Egyéb elvárt követelmények: Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban
felmerült összes költség az ajánlattevőt terhelik.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet eredményt.
Kecskéd, 2021. 02. 08.

Grúber Zoltán s.k.
polgármester

