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AJÁNLATTÉTELI FELHÍvÁs

1. Ajánlatkérő

a.
b.
c.
d.

2.

neve: PománVáros Önkormányzata
Címe: 2013Pomaz, Kossuth Lajos u.23-25.
Telefon: +36 -26-814-300; Fax:261325-640
E-mail címe: ajariat}5@pomaz.hu
Képviselő: Leidinger István, polgármester

Beszerzés tárgyaz

Nikola Tesla mellszobor posztamens elkészítésmészkőből (35x45x150 cm)

3.

és teljesítési követelmények:
Szobor posztamens elkészítése a 7. sz. melléklet szerinti méretekkel, betűk vésésével

Műszaki leírás, minőségi

az alábbiat'ban részlete zettek szerint

:

Mészkő posztamens gyártása, betűk vésése
Szá|Iitás

A posztamensen megjelenítendő szöveg:
HNKONATECNA
NIKOLA TESLA
1856

-

1943

m
zs8n lwnryr nunkája
Paa 3opare t48aEoBrha
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4. A

szerződés meghatározása:
Y áIlalkozási szerződés

5. A munka

elkészítésénekhatárideje:
2021.t2.16.

6.

A teljesítéshelye:
2013 Pomáz, Kossuth Lajos u.23-25'

7.

Az ellenszolgáltatás teljesítésénekfeltételei:
Hibátlan teljesítés

8. Az

ajúnlathoz csatolandó dokumentumok:

a.
b.
c.

9.

osszeférhetetlenségi nyilatkozat
etláthatosagi nyilatkozat
Ajánlati adatlap

Aszám|ázás módja:
Egy részletben, számla alapján, átutalással 30 napon belül

a

hibátlan teljesítésután

ki állíto tt telj esítésig azo|ás a|apj árl.

l0. Az ajánlat érvényességiideje:
Legaláhb 90 nap

1|. Szerződést biztosító mellékkötelezetts égek:
Késedelmi ktitbér:
Amennyiben a MegbízotthatÍrtdőt mulaszt és a kötelezettségeinek teljesítésével
késedelembe esik késedelmi kötbér megfizetéséreköteles. A késedelmi kötbér a
teljesítési határidő eredménytelen eltelte utáni első napÍől jár, mértékea nettó vállalkozási
díj 1 (egy) szánalékalnap, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozási díj 20 (húsz) százaléka.

A

késedelmi kötbér akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik, yagy a
fizetendő kötbér eléri a maximumát.

Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Megbízott felelős
meghiúsul, úgy Megbízott meghiúsulási kötbér fizetéséreköteles avál|alkozási díj
20oÁ-a összeg erejéig. A Szerzódő felek meghiúsulásnak tekintik amennyiben a
Megbízott 20 rcptái. napon tuli késedelembe esik. Ennek eléréseesetón aMegbizőt
megilleti a szerződés felmondásának joga.
12. Aján|attétel benyújtási határideje:
2021. december 6. 13.00 óra
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Az ajánlattétel benyújtásának módja:
Az ajánlatot elektronikus úton kell benffitani

13.

az alábbi e-mail címre:

aianlat}5@pomaz.hu.

Kérjük az e-mail tárgy szövegrészében rögzíteni: ,,Nikola Tesla mellszobor
posztamens elkészítésédesvízi mészkőből (travertínó) (35x45x1 50 cm)''
l'4.

Az ajánlat bontásának helye

és ideje:

30
P omérzíPolgármesteri Hivatal, Díszterem, 202 1.december.6. 13 :

15.

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
Legalacsonyabb végös szegl fuajánlat.

16.

Az eredményhirdetós napja:

óra

2021.12.07.
17.

A szerződéskiités határideje:
2021.12.08.

18.

Az ajánlattétel díjmentes.

19.

Az ajánlatkérő kap csolattartója, beosztása:
Fodor Vivien, Településfejlesztési és létesítmónyüzemeltetési ügyintéző
Tel.:261814-309
fodor.vivien@pornaz.hu

20.

Az árlejtés lehetőségének kikötése.
Nincs arlejtés.

PománVáros Önkormányzatafenntartja
érvénytelennényilvanít ásáútoz.

P

a

jogot abeszerzési eljarás indoklás nélktili

omán, 202|. december 01.

ffi
'*

Leidinger Istváno polgármester
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,,Mószkőb'ől35x45x150 cm n?ry!águ posztunens készít'ése''tdrwú ajánlattételí
fe l hív ás ának me l l ékl e t e

ÁJÁNLffiTúTEL

Pomáz Vfuos onkormanyzat részero Nlkola Tesla mellszobor poszta.mens olkóseítés

mészkőből(35x4.5x15{cnl)társ'úajánlatÍfolhívá'sra

35x45x150 cm_os posztamons lrészítésg
mészkőből
Boüűkvóséoe
össze*en:

cégszeríialáttás
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ÖsszrrnRHETETLnNsÉcr Ésrrrorr,LnrÁsr NYILATKoZAT

Alulírott ga

Pomán Város Önkormrínyzat., mint ajénlatkétő éital

,,Nikola Tesla mellszobor posztamens elkészítésmészkőből" tárgyban megindítani kívant
beszerzési eljárással kapcsolatban kijelentem, hogy megismertem Pomán Város
Önkormányzatának, Beszerzési szabáIyzatában
összeférhetetlenségre vonatkozó előírásokat

(5. pont)

és velem

megfogalmazott, az

szemben összeferhetetlenségi

körülmények nem'állnak fenn.

Egyuttal kijelentem, hogy a fenti beszerzési eljárás soriín tudomásomra jutott üzleti és l vagy
hivatali titkot megtartom.

Kelt.

,2027.....

hó

.nap

Cégszerualáúrás
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Átláthatósági Nyilatkozat
szerződéskötéshez
Alulírott,
Név' beosztás:
Születéskori név:

Anyja neve:
Születési hely, idő:
mint alaz
Szervezet neve:

CímlSzékhely:
Adószám:
Cégtregyzékszám
törvényes képviselője, tudomásul veszem, hogy az Allamháztartásról sző1rő201L évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Ánt.) 41. $ (6) bekezdésében foglaltak alapján a Poméui

Polgármesteri Hivatallal (a továbbiakban: Hivatal) nem köthető érvényesen visszterhes
szerződés, illetve létrejött i|yen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amennyiben az
általam képviselt szetvezet nem minősül átlátható szervezetnek.
Polgari és büntetőjogi felelősségem teljes köní tudatában

nyilatkozom

hogy az áItalam képviselt szervezet az Aht. 41. s (6) bekezdésébenelőírt, a Nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. s (1) bekezdésben foglaltak szerinti át|átható
szervezetnek minősül az alábbiak szerintl

1.

2.

:

az á||am, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi iinkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a társulás, az egyházijogi szemé|y, az olyan gazdálkodő szervezet,
amelyben az á||am vagy a helyi iinkormányzat külön_külön vagy együtt 1007o-os
részesedéssel rendelkezik' a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külfiildi
helyhatóság' a külftildi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részv énytársaság,
belftildi vagy külftildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodő szewezeto amely megfelel a következő feltételeknek:
a. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus ftnanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásétrőI szóló törvény szerint megfatátozott
tényleges tulaj donosa megismerhető,

1A megfelelő részt kérjük aláhÍnni,vagy bekarikázni.
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b. M Európai Unió

tagáIlamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tagáIIamában va1y olyan államban rendelkezik adóilletőséggel'
amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás elkerüléséről szóló egyezménye

c.

3.

van,

nem minősül a társasági adóróI és az osztalékadóról szóló törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külft'ldi társaságnak,
d. a gazdáIkodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25Yo-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggelnem rendelkező gazdáIkodő szervezet tekintetében a 2.l
a),2.lb) és2.lc) pont szerinti feltételek fennállnak;
civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

a. v ezetó tisztségviselői megismerhetők,
b. a civil szervezet és a vizítétsulat, valamint

c.

átláthatő szery ezetb en nem rendelkeznek

2 5%o-

ezek vezető tisztségviselői nem
ot meghal adó része s edés s el,

székhelye azEvrőpaí Unió tagáll arléhan, azBurőpai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttmtiködési és Fejlesztési
S zerv ezet tagállamáb afi v agy o lyan ál amb an van, amellyel M agyaror szágnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
1

Hozzá4énllok ahhoz, hogy ezen átláthatősági feltétel ellenőrzése céljából, a szerzódésből eredő
követelések elévüléséigaz átláthatosággal összefiiggő adatokat aPomé.zi Polgármesteri Hivatal
kezelje.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban váItozás következne be, erről a Pomání
Polgármesteri Hivatalt haladéktalanul tájéko ztatom.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalm'Ú nyilatkozat alapján kötött szerződést aPománi
Polgármesteri Hivatal jogosult és egyben köteles azorlnalihatállyal- illetve, ha szükséges olyan
időpontra' hogy a feladat ellátásáről gondoskodni tudjon _ felmondani , va1y _ba a szerződés
teljesítéséremég nem került sor - a szerződéstól elállni.

Kelt:

cégszerű a|áírás

