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Az aiánlatké rő neve

2.

Beszerzés tárgya: Pomáz, orgona utca 11' számalatt lévő Marschalkó villa
műemléképület( 1 6 1 0/ 1 hrsz.) tetőszerkezetének felújítása
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Műszaki leírás, minőségi és teljesítésikövetelmények:

: P oM Í\Z VÁRo
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Ö ru

xo RuÁNYZATA

Címe: 2013 Pomáz, Kossuthu'23-25Telefon: 0 6-26 / BI4-37 4
E-mail címe: pomaz@pomaz.hu
Képviselő: Leidinger István polgármester
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A villa épület részleges állványozása után a

o

valamint orom deszkázatok részleges bontása.
A faanyagvédelmi szakvéleménynekmegfelelően

o
o

még megmaradt bádogos szerkezetek,
a korhadt és sérült tetőszerkezeti

gerendák cseréje'

Azösszes faszerkezet láng, rovar és gornba mentesítő kezelése, beleértve az összes
újonnan beépítendő faanyagot is.
A padlástéri és emelet faflodémről (Pórfödém) Inányző palló terítésideiglenes

pótlása osb lapokkal, mely a munkavégzéshez és a baleset elleni védekezéshez
sztikséges.

o A
o
o

dél-keleti oldalon lévő utólagos tetőfelépítmény bontása és az észak-keleti
oldalon lévővel megegy ező tetőfelépítmény kialakítása.
Az összes homlokzati nyílászárő ideiglenes lezárásavizállő falemez borítással'
Az új horganylemezbádogozások és fiiggőeresz csatornák elhelyezése, valamint a
részleges bontott oromdeszkázatok pótlása.

Az árajónlattevő kéréséremegkt;ldésre kerül az építésiengedély, műszaki tervek tovdbbá a
faanyagvédelmi szakvélemény. Az órajánlattételhez előre egleztetett időpontban helyszíni
szemlét biztosítunk'
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A szer ző

5.

A szerződés időtartama= Szerződés hatályba lépésétőlszÍtlnitott 70 nap.
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A teliesítéshelye: 2013 Pomáz,orgona utca 11' L6I0/Lhrsz'

dé s m e gh a tár ozása=

e

gy szeru szer ző dés

24 hőnap
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Vállalandó iótállás időtartam
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Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

a=

késedelmi kötbér minden késedelmes nap után, a nettó ellenszolgáltatás 0,5
maximum 10 napig.
meghiúsulási kötbér a nettó ellenszolgá|tatás 70 %r-a.
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Azellenszolgáltatásteliesítésénekfeltételei: hibátlanteljesítés
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Az aján|athoz csatolandó dokumentumok:

a)
b)

c)

d)

e)
0

g)

Tevékenységet ígazoló dokumentumok
Cég esetén cégbíróságivégzés,egyéni vál|alkoző esetén vállalkozőíigazolvány
Aláírási címpéldány
A referenciák kérése: Műemlék épület felújításban szerzetttapasztalat
Arazatlanköltségtábla ]. számú melléklet
Összeférhetetlenségi nyílatkozat 2. s z ámú me ll ékl e t
Átláthatósági nyilatkozat 3. számú melléklet
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A szám|ázás
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Azaián|atérvényességi ideje: legalább 70 nap

13.

Az aiánlattétel benyúitási határideie: 202I.03'L8. 10,00 óra

14.

Azaiánlattételbenyúitásánakcíme: ajanlat06@pomaz'hu

15.

Az aián|attétel b e nyúi tásának

átutalással, a telj esítésigazolást követően benyújtott szttrria
kézhezvételétkövető 30 naptári napon belül
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aián|at bontásának helye és ideie: Pomázi Polgármesteri Hivatal

20LL.03.IB'
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mó di

Elektronikus úton a 14' pontban megjelölt e-mail címre az 1. számú melléklet
szerinti műszaki költségtáblázaton.
Az e-mail tárgyában kérjük rögzíteni: ,,Pomáz, Marschalkó villa
tető

1,6.
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5 óra

Azaiánlatok etbírálásának szempontjai: összességében legelőnyösebb ajánlat
Súlyszdm

Értékelési
szempontok
]

80

' Nettó ajánlati ár összesen (HUF) (fordított

arónyosítás)
2. 70 nap teljesítési hatóridőtől rovidebb vállalt
t elj e s ít és i hat ár i dő (nap) ffor dít o t t ar ányo s ítás s al)
*

A 2. értékelési

megadni.
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*

nontnál' az a.iánl.atÍe'vő által vállalt tel

.(t

hatdridőt kériük

Az ajánlatok rész- és alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelésesorán

határa: 0-100 pont. A rész- és alszempontok esetén
az ajanlatoknak az elbírálás rész- és alszempontjai szerinti tartalmi elemeit a
ponthatórok kazc;tt értékeliúgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési
pontszám maximumát adja' A többi ajónlat rész- és alszempont szerinti pontszáma
a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő
tizedes jegyre való kerekítésmellett.
adható pontszám alsó

és felső

A nontszámok kiszámítósa során
P : (Alegjobb /Avizsgált ) x (Pmax - Pmin)

módszer : fordított aránvosítós'
+

Pmin

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskálafelső határa
P min: a pontskála alsó hatóra
A legjobb: a legelőnyosebb ajánlat tartalmi eleme
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az osszesített pontszóma a legnag,,obb'

Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk:
a) az ajánlattétel díjmentes
b) az qánlatot elektronikus úton kell benffitani
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az alábbi e-mail

címre:

ajanlat}í@pomaz.hu

c) Az ajánlatkérő kapcsolattartója, beosztása, elérhetősége: Schmidt Ildikó
v agy ongazdál ko dás i elő adő, 2 6 / 81' 4 -37 4
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Ajánlatkérő az ár|ejtés lehetőségét kiköti.

20.

A szerződéskötés határidei

21.

Az eredményhirdetés napja: 20zL.03'z2'
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2021'.03.25

Pomáz Város Önkormányzata fenntart1a a jogot abeszerzési eljarás indokolás nélküli
érvénytelenné nyilvánít ásához.

Pomáz,202l. március
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