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AJÁNLATrÉrnr,r FELHÍvÁs
1. Ajánlatkérő

neve: Pomáz Város onkormányzata
Címe: 2013 Pomán, Kossuth Lajos u.23-25.
Telefon: (26) 814 300 Fax: (26) 325 640

E-mail címe : pomaz@pomaz.hu
Képviselő: Leidinger István, polgármester
Az qénIat benyúj tásanak elektronikus címe : aj anlat03 @pomaz. hu

2.

Beszerzés tárgya:
B io l ó gi ai színyo ggy éntés2022 . évi munkál atainak elvé gz

és e P

omán Váro s

kö zi gazgatási terül etén.

3.

Műszaki leíráso minőségÍ és teljesítési követelmények:
Érvényesfelelősségbiztosítással minden esetben szükséges rendelkezni

!

Azáraiánlatnaktartalmazníakellakövetkezőft szf elaőatokat:
3.1. Fajmeghatétrozáq monitorozás (évi 1 alkalom)
3.2. T eny észterül etek térképezés e, loka|izálás a ( évi 1 alkal om)
3.3. Lakosságtájékoztató kampány (1 év)

3.4. Tanácsadás a biológiai ellenőrzési és gyérítésiprogramhoz (I év)
3.5. Biológiai gyérítés(1 hektar i11. 1 kilométerkezelése alkalmanként)

Az

Ajánlatkérő fenntartja

a

jogot, hogy egyes részfeladatok megrendelésétől elálljon.
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Vállalkozó viseli a feladat elvégzéséhezszükséges alábbi. járulékos költségeket:
- a kivitelezéshez tartoző forgalomtechnikát,
- a kivitelezéshez tartoző egyeztetések költségeit,
- a kivitelezéshez szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzését,
- rendelkezésre áIlást, felvonulást,
- a kivitelezés során keletkezett hulladék elszá||ítását, tároIását, elhelyezését,
- minden egyéb, a kivite|ezéssel kapcsolatos költséget, amely a kivitelezés
ö

sszességének hibátlan telj esítésűmegvalósít ásáútoz szükséges.

4. A

szerződés meghatá rozása: vállalkozási keretszerződés.

5. A

szerződlés időtartama:

Az

egyes megrendelések kötbérterhes teljesítésihatárideje
adott eseti megrendelés kézhezvételétől szétmitott 15 fl&P, de összességében a
kerctszerződés legkésőbb 2022. december 15. napján megszűnik

6. A teljesítéshelye:
7.

Pomáz Város közigazgatási területe.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

-

Késedelmi kötbér: ha Yállalkoző hatáidőt mulaszt és a kötelezettségeinek

teljesítésévelkésedelembe esik, úgy Megrendelő 5 napos póthatáridő tűzésévelírásban
felszólítja a teljesítésre.Ha aYállal,kozó nem tesz eleget a felszőlitásnak, Megrendelő

jogosulttá válik a késedelmi kötbéne. Vállalkozó a késedelembe esés napjénól a
teljesítésnap1áig,minden késedelemmel érintett napÍa,naptári naponta 0,5 yokésedelmi
kötbér fizetéséreköteles, melynek mértékenem lehet több összesen, mint 20 napí
kötbér.

- Hibás teljesítésikötbér: Amennyiben a Vállalkozó valamely részfeladatot hibásan
teljesít és a hibát a Megrendelő álta| jelzett határidőig nem orvoso|ja, a Megrendelő
hibás teljesítési kötbéne válik jogosulttá. Megrendelő a hibás teljesítésétaYállalkoző,
vagy alváll alkozőja által elvégzett feladatokra vonatko ző jogszabályi előírások, szakmai
szabályok, módszerek, eljarási rend konkrét előírásai alap1ánjogosult megállapítani.

Megrendelő a hiba kiküszöböléséig a késedelmi kötbénel megegyező mértékűhibás
teljesltési kötbéne jogosult. Hibás teljesítésnek minősül ktilönösen (de nem
kizrírólagosan), ha aYáIIaIkozó nem Megrendelő jőváhagyásával, illetve utasításainak
megfelelően jár el, illetve eltér a felhívásban, a dokumentációban meghatározott és az

ajánlatban felvállalt szakmai követelményektől,

iey

ktilönösen,

ha nem

a

Megrendelővel előzetesen egyeztetett, jóvráhagyottak szerint végzíafeladatát.
- Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerzódés teljesítése olyan okból, amelyért
Vállalkozó felelős meghiúsul, úgy Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetéséreköteles. A
meghiúsulási kötbér alap1a a meghiúsulás időpontját figyelembe véve a szerződés
időtartamából fennmaradó hónapokra vonatkozó összesített bruttó megbízási dij 15 %a.

7.l. A teljesítéshatárideje: a 3.I. és 3.2. alpontok

vonatkozásában az egyes
munkálatokra vonatkozó eseti megrendelő kézhezvételétőlszámitott 45 nap, a 3 .3 ., 3 .4 .
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és 3.5. alpontok vonatkozásában az egyes munkálatokra vonatkozó eseti megrendelő
kézhezvételétőlszámított 15 nap, ennek leteltével aYállalkozó késedelembe esik, és
hatáIyb a l épnek a kötb érre vonatko z ó szab ályok.

8. Az

ellenszolgáltatás teljesítésénekfeltételei: helyszíni szakértői felméréstés

időpontmeghatározást
telj

9. Az
a)
b)

c)
d)
e)

0

g)

h)

10.

e

követő megrendelés után, hibátlan teljesítés ellenőrzését követő

sítésig azolás a|ap j án.

aján|athoz csatolandó dokumentumok:
két db referencia,
tevékenységet igazo|ő dokumentumok,
cég esetén cégbíróságivégzés,egyéni vállalkoző esetén váI|alkozőiigazolvány,
aláirási címpéIdány,
felelősségbiztosítás ígazolása,
összeférhetetlenségi nyi|atkozat,
átláthatősági nyllatkozat,
képesítésiigazolás, amely bizonytja, hogy a tárgy feladat ellátására rendelkezésre
á11 a megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező személy.

Az ajánlattételi felhívás metlékletébenmegadottak alapján a szám|ázás módja:
Megrendeló az egyedi megrendelések teljesítésétés ellenőrzését követően kiadott
teljesítésigazolás alapján benyújtott szátmla szerint, átutalással, a számla benyújtását
követően 30 napos fizetési határidővelteljesíti avá|lalkozói díjat. Előlegfizetés nincs.

l1'.

Az ajánlat érvónyességi ideje:

t2.

Az

13.

Az

14.

Az ajánlat bontásának helye

30 nap.

aján|at benyújtási határideje:2022.05.23. 13:00 óra.

ajánlat benyújtásának módja: Kérjük az email tárgy

szövegrészében
értelemszeruenrögziteni: ,,Ajánlat biológiai szunyoggyéntés 2022. évi munkáIatainak
elvégzésérePomáuVarosközigazgatásiterületén''.
és ideje: Pomázi Polgármesteri

ls. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: Legalacsonyabb
16.

Hivatal

ár.

Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk:

a) az ajánlattétel díjmentes,
b) az qánlatot elektronikus úton kell benyújtani az alábbi e-mail

c)

címre:

ajanlat03@pomaz.hu,
az ajánlatkérő kapcsolattartőja: Vereszki Tibor, beosztása: városfejlesztési és
varosüzemeltetési előadó, elérhetősége: (26) 8l4 31 l.
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17.

Az Ajánlatkérő az árlejtés lehetőségét kiköti.

18.

A szerződéskötés határideje:

19.

Az eredményhirdetés napja: 2022.05.26.

30 nap.

Pomáz Város Önkormányzata fenrÍart1a ajogot abeszerzési eljárás indokolás nélkiili
érvénytelennényilvánít ásához.

Az

ajénlatot a melléklet szerint, részfeladatok szerinti bontásban, cégszerv aláirással ellátva

kérjük benyújtani.

A

fedezetet

P

omáz Varos Önkormán yzatánakköltségvetése biztosítja.

Pomán,2022. május 9
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