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1. Ajánlatkérő

reuívÁs

neve: Pomáz Város onkormtínyzata

Címe: 2013 Pomár. Kossuth Lajos u.23-25.
Telefon: 26 I 8 I 4-3 00 F ax:26 I 325 -640
E-mail címe: pomaz@pomaz.hu
Képviselő : Leidinger István, polgármester

2.

Beszerzés tárgya:
PomázVaros Önkormányzatánaktulajdonában ál\o,2013Pomáz,Huszárutca 3. |6891194
helyrajzi számu ingatlanon találhatő Pomázi MűvelődésiHáz és Könyvtár villámvédelmi
rendszerének kivitelezési munkálataíra, anyagköltséggel egyiitt, az a|ábbirészletezés és az
Ajánlattételi felhívás mellékletétképezó műszaki tartalom részletes táblazata szerint:

Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészitett tartőta,
falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel).
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe htuvavagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetovel, a
szerelvényekhez csatlakoző vezetékvégekbekötése nélkÍil, keresztmetszet: 10-16 mm2
PannonCom-Kábel H07V-K 45Ol 7 5OY 1 x 1 6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)

Villámhárító felfogó vezetó szerelése, előre elkészitetttartőszerkezetre,koracélból körvezető D8

Villám-

és érintésvédelmibáIőzathrtozékainak szerelése, felfogórud szívócsúccsal saját

any agában 0, 5

m-es acélrűd, 8 mm' köracél csatlakozóval.

Villám-

és érintésvédelmiháIőzat1artozékainak szerelése, felfogórud szívócsúccsal Prösper 3 mes alumínium rúd, 16 mm, köracél

Villám- és érintésvédelmiháIőzathrtozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése
bádog perem kapocs.

Villám- és érintésvédelmiháIőzattartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése
Ereszcsatorna kapocs 8/10 mm koracélhoz

2

és érintésvédelmihálózatlartozékainak szerelése, fijldelő rud vagy cső, rudfijldelő,
toldható, 2 m hosszú,20 mm átm., szondacsúccsal, ütővéggel és köracél csatlakozóval.

Villám-

és érintésvédelmibálőzat tartozékainak szerelése, mérésihely kialakítása
összekötő) Prösper vízsgáIő összekötő, 2 csavaros, 8/ 1 O-es koracélhoz.

Villám-

Villám-

(vizsgálő

és érintésvédelmihá|őzattartozékainak szerelés multikapocs szerelése 1011'6

Villámvéd elmiháIőzat tartószerkezeteinek szerelése, levezető téglaszerkezetbe rögzitett
bilinccsel vezetéktartó, 10 mm körvezetőhőz, J .P .4900000

Villám-

és érintésvédelmihá|ózatok,túlfeszültségJevezető elhelyezése, kalapsínre szerelhető

kivitelben, feszültségmentes kapcsolótérben, hálózatokvédelmére, 3 fá.zisű,5 vezetős (B+C
fokozat)
Kéményrö g zító szerkezet

3. A

4.

szerződés meghatározása: egyszerÍi vállalkozői szerződés

Ateljesítéshatárideje

:

202I.II.26.

5. A teljesítéshelye: Pomázi

MűvelődésíHáz és Könyvtár,z}I3 Pomáz, Husziír utca

3.

6,

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
- Késedelmi kötbér: amennyiben a Megbízott eseti megbízásra vonatkozó teljesítési
határidőben olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, az esetimegbizási őíj l)oÁ-a / nap
kötbért köteles ftzetni.
- Meghiúsulási kötbér: Meghiúsulási kötbér megfizetésére abban az esetben köteles a
Megbízott az esetí megbizás 30oÁ-a összeg erejéig, ha a szerzódés teljesítése olyan okból
vált lehetetlenné, amelyért a Megbizott tehető felelőssé. A Szerződő Felek
meghiúsulásnak, tekintik, amennyiben a MegbizottI1 naptitrtnapon tuli késedelembe esik.
Ennek eléréseesetén aMegbizőtmegilleti aszerződés felmondásának a joga.

7. Az

ellenszolgáttatás teljesítésénekfeltételei: hibátlan teljesítés

8. Az

aján|athoz csatolandó dokumentumok:

- a

499 l 2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. $ - a szerinti szakképesítésttanúsító
bizonyitvány és a működési engedély bemutatása, becsatolása

-

egyéni váIlalkoző esetében:
o v ál|alko zoi í gazolv ány m

o

-

ás o

1

ata,

igazo|ás, hogy a pályánőnak az Önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt

köztartozása

jogi személy esetében:

o a

szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabáIyaíről 2009. évi LXXVI. törvény szerinti regisztráció igazolása,
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o
o
o

a cégbíróságáltal kiadott 30 napnálnem régebbi cégkivonat,

aláirási címpéldány,
igazo\ás, hogy a pályázőnak az Önkormányzatta| szemben nem áll fenn lejárt
köztartozása

kiírásban foglalt feltételek teljesítésérevonatkozó kötelezettségvállalás
az ajánlattevő nyilatkozatát anól, hogy nem áll végelszámolás alatt, és ellene csőd,
illetve felszámolási elj árás nincs folyamatban
ö s szeférhetetl ens é gi nyilatkozat
átláthatő s ági nyil atkoz at
a

9. Az

aján|attételi felhívás alapján a számlázás módja: átutalással, a teljesítési gazolást
követően benyújtott számlakézhezvételétkövető 30 naptári napon belül

l0. Az ajánlat érvényességiÍdeje: Legalább 60 nap

|1*Az ajánlattétel benyújtási határidej e:202I.08.30. 12:00 őra
12.

Az ajánlattétel benyújtásának módja: Kéiük az emaíI tárgy
rögzíteni: ,,Ajánlat a Pomází Művelődési HáZ és Könyvtár

szövegrészében

villámvédelmi

munkálatainak kivitel ezéséte"
13.

Az ajánlat bontásának helye

és ideje: Poméni Polgármesteri Hivatal,

Városfej lesztési és Városüzemeltetési OsztÍly, 202I.
14.

0 8. 3

0.

1

4

:

00 óra

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: összességében legelőnyösebb ajánlat
Értékelésiszempontok
]. Nettó aiónlati ár összesen (HUF) (fordított
aránvosítás)
2. 60 nap teljesítési határidőtől rövidebb vóllalt
*
t e l i e s ít és i hat ór i dő (nap ) (for dít o tt ar ányo s ítás s al )
*

A 2' értékelésiszempontnál az

Súlyszúm
80
20

által vallalt teliesítési hatóridőt kériük

megadni.

Az ajánlatokrész- és alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelésesorón adható
pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. A rész- és alszempontok esetén az
ajónlatolwtak az elbírólás rész- és alszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok
kazatt értékeliúg,,, hog,, a legjobb tartalmi elemre az értékelésipontszám maximumát
adja. A többi ajánlat rész- és alszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez
viszonyított arány szerint kerül mególlapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés
mellett.

A nontszámok kiszámítása sorón

mód'c zer :

fordított aránvos ítós.
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P

:

(Alegiobb /Avizsgált

)

x (Pmax - Pmin)

+

Pmin

ahol:
P: a yizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskálafelső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összesített pontszáma a legnagyobb
15.

Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk:

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

c)

címre:

ajanlat}í@pomaz.hu
az aján|atkérő kapcso|attartőja: Vincze István, beosztása: osztá|yvezető, elérhetősége:
261814-387

16.

1,7

Az Ajánlatkérő az árlejtés lehetőségét kiköti

.lz

eredményhirdetésnapja: 2021.09.03.

18.A szerződéskiités határideje: 202I.09. 1 5.

Pomán Város Önkormányzata fenrltart1a a jogot
érvénytelennényilvánít ásáútoz.

a beszerzési eljárás indokolás nélküli

Pomáz,2021.július 29

l

eidinger István
polgármester

Aj

ánlattételi felh ívás m Íjszaki tartalm i melléklete

munkálatai anyagk ltséggeI
Pomázi M vel dési Ház villámvédelmi rendszer kiépítésének

Egységnyi
mennyiség

Tételkiírás

Ssz.

Egységre jut (HUF)

Anyag
Haj
1

el

k

lékonyfal mríanyag páncé lc s (betonba ntheto)

e

lhelyezés e

re elkész ítetÍtatt ta, falhoronyba, cint<itt betonba(

penyburkolatri mtÍanyag gégecs kivitel). Névleges méret: 16

6m

Szi gete lt vezeték elhe lyezése véd cs be huzv a v agy

vezetékcsat omába fektetve, rézv ezetov el,

2

l

a szerelvényekhez

csatlakoz vezetékvégek bek tése nélkiil, keresztmetszetl. 10-16

--'Pu.rnonCom-Kábel H07V-K 45Ol75Ov 1xl6

8m

mm2, hajlékony

rézvezet vel (Mkh)

3

g

Vi llámhárít fe lfo
v ezeto szerelé se, el re elké szített
brt szerkezetre' koracélb l korvezet D8
V

4

il l

ám -

és

érintésvéde lm i

szív cs ccsal saját

háI zat tartozékainak

szere

l

400 m

és

anyagában 0,5 m-es acélrud, 8 mm,

e, fe lfo

k

g rrid
3db

racél

csatlakoz val.
5

6

Vi

ám -

és

érintésv éde lm i

há| zat tartozékainak

szere

l

és

k

sper 3 m-es alumínium rÚrd, 16 mm,

e, fe lfo

g

rrid

racél

Vi l l ám - é s érintésv éde lm i bá zat brtozékainak sz ere lé s e'
bádogszegély, es csatoma bektjtése bádog perem kapocs.
Vi

7

ll

szív cs ccsal Pr

ll

ám _

és

éri nté sv

é de

lmi há| zat tartozékainak

szere

l

200 db

é se,

bádogszegély, es csatorna bekotése Ereszcsatorna kapocs 8/10 mm

koracélhoz.

1db

15 db

Munkadíj

A tétel ára iisszesen (HUF")
Anyag

Munkadíj

Ajánlattételi fel h ívás m szaki tartalm i melléklete

Villám8

9

10

és

érintésvédelmi héi zat tartozékainak szerelése, ftjldel

cs , rudftjldel , toldhat ,2m hosszri,20 mm átm.,
szondacs ccsal, tit véggel és k racél csatlakoz val.
Vi l l ám - é s érintésv éde lm i hál zat tartozékainak szere l é s e, m érés i
hely kialakítása (vizsgál cjsszek t ) Pr sper vizsgál <jsszekrjt 2
rud vagy

csavaros' 8/l 0-es koracélhoz.
Vi l l ám - é s érintésvéde lm i hál zat tartozékainak
multikapocs szerelése l 0/1 6

'

sz erelé s

6db

7db
50 db

Villámvédelmihál zattart szetkezeteinekszerelése,levezet
11

téglaszerke zetbe

r

gzitett bilinccsel vezetéktart , 1 0 mm

50 db

k<irvezet hoz, J.P. 4900000

há| zatok, tri l fe szti lts é g-lev ezet
elhelyezése, kalapsínre szerelhet kivitelben, fesztiltségmentes
12
kapcsol térb en, há| zatok védelmér e, 3 fár,isíl, 5 vezettis (B+C
fokozat)
Kém
ényrti g zít szerkezet
13
V

ill

ám _

és

érintésvéde lm i

Munkanem osszesen nett
Afa tartalom
Munkanem risszesen brutt

:

ldb
1 kit

