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AJÁNLATrÉrnr,r FELHÍvÁs
1. Ajánlatkérő

a.
b.
c.
d.

2.

neve: Pomáz Város onkormányzata
Címe: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos u.23-25.
Telefon: +36 -26-814-300; Fax:261325-640

E-mail címe: aianlatO5@pomaz'hu
Képviselő: Leidinger István, polgármester

Beszerzés tárgyaz

Az

a|ábbi Pomáz Város belterületén található közterületek,

karb antartás a, gondoz

ás a *

zöldterületek, parkok

:

HÉv ailomás megállójában lévő kiemelt sziklakertes park
1956-os emlékmű és kömyéke
Hősök tere

xA terület határait (szöveges leírás, ill. térképesjelölés), valamint
Ieirását a felhívás mellékletétkepező adatlapok tartalmazzák.

3.

Műszaki leírás, minőségi

a munka pontos

és teljesítésikövetelmények:

A feladat részletes leírása felhívás mellékletét kepező adatlapokontalálhatő.
Munkavégzéshez szüksége eszközöket, berendezéseket minden esetben
Y álIalko zőnak kell bi zto sítani a.
A Vállalkozó tevékenységi körében szerepelnie kell a zöldterület-gondozásrának.

4. A

szerződés meghatározása:

Y áIlalkozási szerződés

5. A

szerződés határideje:
szerzodés hatétrozott időtartamra szőI a gondozás megkezdésének időpontjától
(szerződés a|áirása) a gondozás befejezésénekidőpontj áíg: 202I.1 1.1 5.

A

a

2

6.

A teljesítéshelye:
Pomáz Város belterülete, a2. pontban jelölt helyszíneken

7.

Az ellenszolgáltatás teljesítésénekfeltételei:
Hibátlan teljesítés

8. Lz

o

o

o

o
o
o
o
o
9.

aján|athoz csatolandó dokumentumok:
egyéni vállalkozó esetében:
o vállalkozói nyilvánt artási szátma
o igazolás,hogy a páIyánőnak az Önkormányzatta|szemben nem á1l fenn lejárt
köztaftozása.
jogi személy esetében:

o
o
o

aszo|gá|tatási tevékenységmegkezdésének és regisztrációjának igazo|ása,
aláirási címpéldány,
igazolás, hogy a páIyánőnak az Önkormányzatta| szemben nem á1l fenn
|ejártkoztartozása,

jogi személyiséggelnem rendelkező gazdasági társaságok esetében:

o
o
o

aszolgáltatási tevékenységmegkezdésénekés regisztrációjának igazolása,
aláúrási címpéldány,
igazolás, hogy a pá|yázőnak az Önkormányzattal szemben nem á1l fenn
lejártköztartozása

Összeferhetetlenségi nyilatkozat
Átláttratosági nyilatkozat
Pátyánati adatlap
Árajánlati lap
2 db referencia

Aszámlázás módja:
YálÍalkoző jogosult havonta egy részszámla benffitáséra, a részteljesítéstigazoló
igazolás a|áúr ását követő en.
A részszárrtlák és a végszálmla összegét a Megrendelő 30 napon belül átutalással
egyenlíti ki.

10.

Az ajánlat érvényességiideje:
Legalább 90 nap

1

1. Szerződést

biztosító mellékkötelezettségek:

Hibás teljesítésikötbér:
Amennyiben aYálla|koző az öntözés, illetve a gyomlá|ás részfeladatokat hibásan
teljesíti és a hibát a Megrendelő által jelzett hatráridőig nem orvosolja, a
Megrendelő hibás teljesítésikötbérre válik jogosulttá, amely a nettóvállalkozási
dij 5%-a.
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Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért
Megbízott felelős meghiúsul, úgy Megbizott meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles avállalkozási díj 30Yo-a összeg erejéig. ASzerződő felek meghiúsulásnak
tekintik amennyiben a Megbízott 15 naptári napon tuli késedelembe esik. Ennek
eléréseesetén a Megbizót megilleti a szerződés felmondásának j oga.
12. Aján|attétel benyújtási határideje:
202L. április. L3. l'3.00 óra
13.

Az ajánlattétel benyújtásának módja:
Az ajánlatot elektronikus úton kell benyújtani az alábbi e-mail címre:
ajanlatO5@pomaz.hu.

Kérjük az e-maiI tárgy szövegrészében rögziteni: ,,Ajánlat Pomán, közterületek,
zöldterületek,
14.

parkok karbantartása, gondozása,,A'' típusúfeladatokra.

Az ajánlat bontásának helye
P

és ideje:

ománi Polgármesteri Hivatal, Díszteremo 2021.04.13. 14.00 őra

15.

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
Legalacsonyabb végös szegl árajánlat.

16.

Az eredményhirdetésnapja:
202r.04.r5.

17.

A szerződéskötés határideje:
2021.04.22.

18.

Az aján|attétel díjmentes.

19.

Az

20.

Az árlejtés lehetőségének kikötése.

aj

ánlatkérő kapcsola ttartő ja, beo sztás a :
Fodor Vivien, Településfejlesztési és létesítményüzemeltetésiügyintéző
Tel.:261814-309
fodor.vivien@pomaz.hu

Nincs árlejtés.

Pomáz Varos onkormányzata few:Írafi1a a jogot a beszerzési eljrírás indoklás
nélktil i érvénytelenn é nylv ánítás áIlo z.
P

omán, 2021. március 29.
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lll.

Alegységi adatlap

szátműt

melléklet

terület megnevezés

becsült terület

HEV állomás megállójában lévő

-75m2

kiemelt sziklakertes park

nawság

(A képek a google maps térkepprogramból szórmaznak. Afelvételek a google maps óltal készítettidőpontban
érvénvesállapotot tükrözik' melvtől az aktudlis állapot valamelvest eltérhet!)

területhatarok:

a térképrészleten pirossal
sz emb

en ta|álbatő,

j ár

körülhatárolt terület' )
elvégzendő munka
iellege: parkgondozás
Parkoknövényeinektáryanyagutránpótlása,talajlazitás,
mulcsozás, évelők nfrása,

gyomlálás
növények pótlása,
öntözés

jelölt tertilet. (A peronnal

dáv aI és alacsony kerítéssel

gyakorisága:

alkalom/év
legalább egyszer évente,
fajtaj ellegnek megfelelően
minimum kéthetente
megbeszélés alapján
évelők kéthetente
1

A keletkezett növényi hulladék elszállítása, illetve a meglévő mulcsozás sztikség szerinti
pótlása a véúIa|kozót terheli. A növényváltás, növénypótlás a megrendelővel történő
egyeztetés alapjántörténik, anövények fuátamegrendelő azáItala jőváhagyott szánria

ellenében egyenlíti ki. Térkövek, burkolatok stb. gyommentesítésénélvegyszer(gyomirtó)
használata tilos.
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|l2. száműt
melléklet

Alegységi adatlap

becsült terület
nagyság
- 380 m2

terület megnevezés
1956-os emlékmű és
környéke
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(A képek a google maps térképprogramból szórmaznak. Afelvételek a google maps dltal készítettidőpontban
érvényes óllapotot tükrözik, melytől az aktuális állapot v al am elyest eltérhet ! )

a térképrészleten pirossal jelölt területek.
teriilethatarok:
elvégzendő munka
gyakorisága:
jellege: parkgondo zás, térkő gyommentesítés
1 alkalom/év
lemosó permetezés
1 alkalom/év
Parkoknövényeinektápanyagutrínpótlása,talajlazitás,
legalább egyszer évente,
mulcsozás, évelők n5úr ása'
fajtaj ellegnek megfel elő en
minimum kéthetente
gyom1álás
megbeszélésalapjrán
növények pótlása,
évelők kéthetente
öntözés
kéthetente
burkolat és kövezett rész gyommentesítése, mechanikai
eszközökkel (gyomkefe)
A keletkezett növényi hulladék elszállítása, illetve a meglévő mulcsozás szükség szerinti
pótlása aváIla\kozót terheli. A növényváltás, növénypótlás a megrendelővel történő
egyeztetés alapjántörténik, anövények árátamegrendelő azá|tala jóváhagyott számla
Vegyszer (gyomirtó)
ellenében egyenlíti ki. Térkövek, burkolatok stb.
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használata tilos.

Alegységí adatlap

1l3. számű melléklet

terület megnevezés
Hősök tere és kömyéke

becsült terület
nagyság
- 750 m2

(A kepek a google maps térképprogramból sztirmaznak. A Íelvételeka google maps által készítettidőpontban
érvényesállapotot tiil{rÓzik, melytől az aktuólis állapot valamelyest eltérhet!)

területhatárok:

a térképrészIeten pirossal

jelölt területeken belül

kialakított, beültetett foldszigetek.
elvégzendő munka
jellege: parkgondozás
gyakorisága:
lemosó permetezés
1 alkalom/év
Parkoknövényeinektétpanyagutanpótlása,talajlazitás,
1 alkalom/év
mulcsozás, évelők nyírása,
legalább egyszer évente,
Í'ajtaj ellegnek megfelelően
gyom1álás
minimum kéthetente
növények pótlása,
megbeszélés alapjan
öntözés öntözőrendszerről
beállítástól fiiggően
burkolat és kövezett rész gyommentesítése, mechanikai
kéthetente
eszközökkel (gyomkefe)
megjegyzés: A keletkezett növényi hulladék elszállítása, illetve a meglévő mulcsozás szükség
szerinti pótlása avállalkozót terheli. A növényváltás, növénypótlás fqtája, költsége
megrendelői egyeztetés alapjan történik. Térkövek, burkolatok gyommentesítésénélvegyszer
(gyomirtó) hasznáIata tilos. Mulcsanyag beszerzése megegyezés szerint. Az öntözőrendszer
működésének bizto sítása a vállalk oző fe|adata.
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2. számű melléklet

Pályázati adatlap

P omáz

zöldterületeinek,

parkj ainak gondozására

Pályázatot kiíró: PománVríros Önkormrányzata(2OI3 Pomén,Kossuth Lajos tt23-25.)

A

p ály éző v

állalkoző l váll alkoz ás

neve:

A p ály énő v áIlalkoző l v állalkozás
bejegyzett székhelye/telephelye.
a v állalkozás nevében elj áró személy
neve:
adőszáma:

HEV állomás megállój

ában Iévő kiemelt
sziklakertes park
1956-os emlékmti és környéke
Hősök tere

a megpály áuott teriiletegységek :

a p ály aző elérhető ségei

tel.:
e-mai1

esetleges referenciák, korábbi

munkiík:

apályáző aláírása
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Arajánlati lap

P étvánő

3. számú melléklet

vállalkozás neve

A meg nempáIyánott alegységek kihúzandóak!
Területegység

Vátlalt (bruttó) összeg (Ft)
Vórhatóan dprilis 22-től november

A vállalkoző a|áírása

1S-ig az 1/1, %, 1/3, 1/4 sz.
en m e ghat ór o z ott
óssal
és t artalommal*
syakoris
m el l ékl et b

IIév állomás
megállójában lévő
kiemelt sziklakertes
park
1956-os emlékmű és
környéke
Hősök tere
Osszesen:

*az árajánlatokat a konkrét területegységre és NEM négyzetmétet ánravonatkoztatva kell
megadni (bruttó értékben). A feltÍintetettnégyzetme&eráraktájékoztatőjellegűek, amérési
pontatlanságból adódóan - *l- l)Yo eltéréslehet a valóságos területnagysághoz képest.

Kelt:

