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AJÁNLATrnrnr,r FELHÍvÁS
1. Ajánlatkérő

neve: PomázVáros Önkormányzata
Címe: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos u.23-25.
Telefon: 26 I 81 4-300 F ax:26 I 325 -640
E-mail címe : pomaz@pomaz.hu
Képviselő: Leidinger István, polgármester
Az aj ánlat b enyúj tásának elektro nikus c íme : aj anlat} 4 @p omaz. hu

2.

Beszerzés tárgyaz
omáz Város
2. P oméa Város
3. P omáz Varos
4. P oméz Váro s
I.P

aszfaltos útj ainak kátyűzása
martaszfalt burkolatú útj ainak j avítása
vonatkozás ában padka helyreállítási munkálatok elvégzése
vonatkozásában útburkolati j elek felfestési munkálatainak elvégzése

Az ewes munkálatok elvégzésérekülön-külön

3.

Műszaki leírás, minőségi

részaiánlat is benvúitható!

és teljesítési követelmények:

Érvényesfelelősségbiáosítással minden esetben sziikséges rendelkezni

!

3/A. Aszfaltos utak kátvúzása és bitumennel erősített martaszfaltos utak iavítása:

3lN1. a kátyukat körbe kell vágni
3lN2. az aszfa\t alá megfelelő rétegrendet kell készítenia szükséges 3-5 cm

a tétegtend elkészítésérőlfotót szükséges készíteni
3lN3. a vágásoknáI a régi és az uj aszfalt közötti részt bitumenes emulzióval
kellt<imíteni l az emulziós kezelés helyett Tenso szalagos beépítésreis kérünk
vastagságb

arl',

árajánlatot adni!

3lN4. a felbontott aszfaltot 24

szá|lítani

3lN5. egy adott

helyszínen

őrán belül össze

kell gyújteni és el kell

a munka a katyű

visszaaszfaltozásig nem tarthat tovább 7 napnáI

körbevágásától

a

2

3/B. Martaszfalt burkolatú utak iavítása
3 l B l I . Martaszfalto s út martaszfa\Ítal való j avítása

3/C. Padka helvreállításí munkálatok:
3lcll. Kimosódott padka visszaépítéseztnottkőből, vagy bánya meddőből,lO
cm vastagsággal', hengerelt tömörítéssel, a zöldsávok felé lejtve
3lCl2. Megsüllyedt padka szintbe hozása, felttiltése
3lcl3. Felhízott padka nyesése, vízlefolyás biztosítása
3/D. Útburkolati

3lDllr Útburkolati
3lDlz' Útburkolati
3lDl3.Útburkolati

i

elek felfestése:
jelek gépi új (oldószeres anyagú) festése fehér színnel
jelek kézii$ (oldószeres) festése fehér színnel
jelek gépi felújító (oldószeres anyagú) festése fehér színnel
jelek kézi felújító (oldószeres) festése fehér színnel

3lDl4. Útburkolati
3lDl5. Tartós jelek gépi festése fehér színnel
3lDl6. Tartós jelek kézi festése fehér színnel

Tartós festésnek tekintjük a hidegplasztik és melegplasztik anyaggal történő
festést.

Az

útburkolati jelek felfestésével kapcsolatos

következőképpen alakulnak

díjak aÉnyszámat

a

:

Gépi felújító festés: 1
Gépi új festés: I,l (négyzetméterre vetített díja nem lehet magasabb, mint a
felújító gépi festés 1,l-szerese)
Kézi feli$ító festés: l,l (négyzetméterrevetített díja nem lehet magasabb, mint
a felújító gépi festés 1,1-szerese)
Kézi nj festés: I,2 (négyzetméterre vetített díja nem lehet magasabb, mint a
felújító gépi festés 1,2-szerese)
Tartós jelek gépi festésének négyzetméterre vetített díja nem lehet magasabb,
mint a gépi felújító festés 4-szerese.
Tartós jelek kézi festésének négyzetméterrevetített díja nem lehet magasabb,
mint a gépi felújító festés 4,2-szerese.

Vállalkozó viseli

a

feladat elvégzéséhezszükséges aláhb| járulékos

költségeket:

-

kitűzést
azegységarakhoztartozőkivitelezés költségeit
a kivitelezéshez tartoző forgalomtechnikát
a kivitelezésheztartoző egyeztetések költségeit
a kivite|ezéshezszükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzését
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rendelkezésre állást, felvonulást
a kivitelezés során keletkezett hulladék elszáIlitását,tárolását,elhelyezését
minden egyéb' a kivitelezéssel kapcsolatos költséget, amely a kivitelezés
ös sze sségének hibátlan telj esítésűmegvaló sít ásáho z sziikséges.

.

A
5. A
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szerződés me ghatá r ozása; v áIlalkozási keretszerződés
szerződés időtartama Az egyes megrendelések kötbérterhes teljesítési határideje
adott eseti megrendeléskézhezvételétőlszámított 30 nap, de összességében a
ker etszerződés le gkésőbb 202l. december 1 5 . napj án me gszűnik.

6. A teljesítéshelye: Pomázkózigazgatási területén belüli
7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

-

közutak

Késedelmi kötbér: ha Vállalkozó hatráridőt mulaszt és a kötelezettségeinek

teljesítésévelkésedelembeesik, úgy Megrendelő 5 napos póthatáridő tűzésévelírásban
felszólítja a teljesítésre. Ha aYállalkozó nem tesz eleget afelszőlitásnak, Megrendelő
jogosulttá válik a késedelmi kötbéne. Vállalkozó a késedelembe esés napjátőI a
teljesítésnapjáíg, minden késedelemmel érintett napra, naptáti naponta 0,5 %
késedelmi kötbér fizetéséreköteles, melynek mértéke nem lehet több tjsszesen, mint
20 napi kötbér.
- Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Vállalkozó valamely részfeladatot hibásan
teljesít és a hibát a Megrendeltj áItal jelzett hataridőig nem orvosolja, a Megrendelő

hibás teljesítésikötbéne válik jogosulttá. Megrendelő a hibás teljesítésétaYál|alkoző,
vagy a|váIIalkozőja á|ta| e|végzett feladatokra vonatkozó jogszabályi előírások,
szakmai szabályok, módszerek, eljárási rend konkrét eIőirásai alapján jogosult

megállapítani. Megrendelő a hiba kiküszöböléséig a késedelmi kötbénel megegyező
mértékűhibás teljesítésikötbéne jogosult. Hibás teljesítésnekminősül különösen (de
nem kizarólagosan), ha a YáIlalkoző nem Megrendelő jőváhagyásával, illetve
utasításainak megfelelően jár eI, illetve eltér a felhívásban, a dokumentációban
meghatározott és az ajánlatban felvállalt szakmai követelményektől, így különösen, ha
nem a Megrendelővel előzetesen egyeztetett, jóváhagyottak szerint végzi a feladatát.
- Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerzÍ5dés teljesítése olyan okból, amelyért
Yái\a\koző felelős meghiúsul, úgy Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetéséreköteles.
A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulás időpontját figyelembe véve a szerződés
időtartamából fennmaradó hónapokra vonatkozó összesített bruttó megbízási dij 15 %a.

A teljesítés hatarideje az egye\ 3lA,3lB,3lC,3lD pontokban szereplő munkálatokra
vonatkozó eseti megrendelő kézhezvételétőlszámított 30 nap, ennek leteltével a

8.

9.

YáIlalkoző késedelembe esik és hatályba lépnek a kötbérre vonatkozó szabályok.
Az ellenszolgáltatás teljesítésénekfeltételei: helyszíni felméréstkövető megrendelés
után, hibátlan telj esítésellenőrzését követő telj esítésigazo|ás alapjén
Az aján|athoz csatolandó dokumentumok:
a) két db referencia
b) tevékenységet igazolo dokutrrenturrro\
'
esetén vállalkozói igazolvány
c) cég esetén cégbíróságivégzés,egyéni vállalkozó

d)

a\áítási címpéldány
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e)

I0.

II.
12.
13.

14.
15.
16.

felelősségbiztosítás igazolása
D összeferhetetlenségi nyilatkozat
g) áúIáthatósági nyilatkozat
h) képesítésiigazolás, amely bizonyítja, hogy a tárgyi feladat ellátásátarendelkezésre
ál1 a megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező személy
Az ajánlattételi felhívás mellékletében megadottak alapján a számlrázás módja:
Megrendelő az egyedi megrendelések teljesítésétés ellenőrzését követően kiadott
teljesítésigazolás a|apjan benffitott számla szerint, átutalással, a szérria benyújtását
követően 30 napos fizetósi hatráridővel teljesíti avállalkozói díjat. Előlegfizetés nincs.
Az ajánlat érvényességiideje: 30 nap
Az ajánlat benyújtási határideje 2020.03.18. 13:00 óra
Az ajánlat benyújtásának módja: Kérjük az email tátgy szövegrészében
órtclcmszcrűcn rögzíteni: ,,Ajánlat Pomáz Viíros aszfaltos útjairrak kátyilzására",
,,Ajánlat Pomáz Város martaszfút burkolatú útjainak javítására", ,,Aján|at Pomáz
Város vonatkozásában padka helyreállítási munkálatok elvégzésére'',,,AjánIat Pomáz
Város vonatkozásában útburkolati jelek felfestési munkálatainak elvégzésére''
Az ajánlat bontásának helye és ideje: Pomání Polgármesteri Hivatal
Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: Legalacsonyabb ár
Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk:
a) az ajánlattétel díjmentes

b) az ajánlatot elektronikus úton kell benyújtani az alábbi e-mail

címre:

ajanlat03@pomaz.hu

c) az

aján|atkétő kapcsolattartója: Vereszki Tibor, beosztása: városfejlesáési,
városüzemeltetési előadó, elérhetőség e: 261814-3lI

Az Ajánlatkérő az árlejtés lehetőségét kiköti
18. A szerződéskötés határideje: 30 nap
19. Az eredményhirdetésnapja: 2020.03.24.
17 '

Pomáz Varos Önkormányzata fetlrÍartja a jogot a beszeruési eljtírás indokolás nélküli
érvénytelennényilvánít ásáútoz.

A 3/A'

3[B, 3lC, 3/D pontokban szereplő munkálatok elvégzésérerészajánlat is

tchctő!

Az

ajámlatot munkálatok szerinti bontásban, bruttó Ftlnégyzetméter szerint meghatánozva,

cégszeríialáirássalellátvakérjükbenyújtani.

A vállalandó jótállás időtartama legalább2 év.

A fedezetetPomáz Viáros Önkormányzata költségvetése biztosítja, amelyben útfelújításra
30

millió FI.+ÁFA van elkülönítve.

Poméz,202I.március 4

István,

polgármester,L
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Pomáz Város aszfaltos útjainak kátyúzása, Pomáz Város martaszfalt burkolatú útjainak
javítása, Pomáz Város vonatkozásában padka helyreállítása, Pomáz Vóros
vonatkozásóban útburkolati jelekfelfestése tórgyú ajánlattételi felhívósának melléklete

AJÁNLATrÉrBr
PoménViáros aszfaltos útjainak kátyÚzása,PomézVáros martaszfa\tburkolatú útjainak
javítása,PomázVaros vonatkozásában padka helyreállítása, Pomáz Város vonatkozásában
útburko l ati j elek felfe sté s e tár gyú aj ánlattételi felhívására

1.

,,Ajánlat PománVaros aszfaltos útjainak kátyűzására'': bruttó ...... Ft/négyzetméter

2 .,,

Aj ánlat

P

omén V áro s martaszf a|t burko l atú utj ainak j av itásár d' : bruttó

Ftlnégyzetméter
3. ,,Ajánlat PométzVríros vonatkozásában padka helyreállítási munkálatok elvégzésére'':

ftltégyzetmétet

bruttó

omázVaros vonatkozásában útburkolati j elek felfestési munkálatainak
...... ftlnégyzetméter
elvégzésére''bruttó

4.,,Ajánlat

P

a) GépÍfelúiítófestés: 1 (3/D/3)

:

bruttó

...... ftlnégyzetméter

b) Gépi festés új: 1,1 (négyzetméterre vetített díja nem lehet magasabb, mint a 3/D/3
... ftlnégyzetméter
szerese) bruttó

c)Kézífestésfelújító: 7,I (négyzetméterrevetített díja nem lehet magasabb, mint
felújító gépi festés 1,1-szerese)

bruttó

l,l-

a 3/D/3

.. ft.lnégyzetméter

Kézi festés íj l,2 (négyzetméterre vetített díja nem lehet magasabb, mint
..... ftl négyzetméter
felújító gépi festés l,Z-szerese) bruttó

d)

a 3/D/3

e) Tartós jelek gépi festéséneknégyzetméterre vetített díja nem lehet magasabb, mint a
gépi felújító festés 4-szerese.

f) Tartós je|ek kézi festéséneknégyzetméterre vetített díja nem lehet magasabb, mint a
gépi felújító festés 4,2-szerese.

Kelt:

.

ev

hónap .........nap

cégszeru aláírás

