Stumpf Gábor

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Ajánlatkérő:
Hivatalos név: Feldebrő Községi Önkormányzat
Székhely/Postai cím: Kossuth Lajos út 31.
Város/Község: Feldebrő

Postai irányítószám: 3352

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Jakab Ernő János polgármester

Telefon: 36 / 580-012

E-mail: onkormanyzat@feldebro.hu

Fax: 36 / 580-012

A beszerzési eljárás lefolytatásával megbízott:
Hivatalos név: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
Székhely/Postai cím: Ferenciek tere 2. II. emelet 13.
Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1053

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Stumpf Gábor ügyvezető
Telefon: +36-30-385-3714
E-mail: anpast@anpast.hu

Tisztelt Ajánlattevők!
Feldebrő Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei
férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan (a továbbiakban: Projekt) a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti versenyeztetési eljárást kíván lefolytatni.
Felkérjük Önöket, hogy vállalkozási készség és jogosultság esetén - a feltételeknek megfelelő és
kellően megalapozott - árajánlatot benyújtani szíveskedjenek.
1. A beszerzési eljárás fajtája, a szerződés meghatározása:
Eljárás fajtája:
Jelen, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti versenyeztetési eljárás nem
tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá,
tekintve, hogy a beszerzés becsült értéke nem éri el Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
szóló 2020. évi XC. törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárokat.
Az eljárás eredményeképpen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre az
Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő között.
2. A beszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya: „Feldebrő Községi Önkormányzat részére műszaki ellenőri tevékenység
ellátása”
A beszerzés mennyisége, ismertetése:
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Nyertes ajánlattevő feladata a Projekt keretében megvalósuló, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó építési beruházáshoz kapcsolódóan műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítása – az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. A nyertes ajánlattevő által végzendő feladatok (a továbbiakban: Szolgáltatások):
 az építési munkák eredményes megvalósításának teljes körű műszaki felügyelete, a
műszaki ellenőri feladatok (191/2009.(IX. 15.) Kormányrendelet előírásai szerint)
ellátása, illetve más vonatkozó jogszabályok kötelező tartalma szerint, minden a
munkákhoz szükséges szakirányra és megvalósítási szakaszra kiterjedően;
 az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési engedély, és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján;
 műszaki ellenőri tevékenység, a Megbízó érdekében eljárva a kiviteli munkák
folyamatos felügyelete;
 a feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása;
 az építési beruházás maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő
megvalósításának elősegítése;
 az építési munkák szükséges gyakoriságú műszaki ellenőrzése;
 az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése,
észrevételezése, a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban;
 a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos
javaslatok megtétele az Építtető részére;
 a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése;
 részvétel az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban, illetve az azt követő
folyamatokban a jótállási időszak alatt;
 a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének
ellenőrzése;
 az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban;
 műszaki kérdésekben az Építtető döntéseinek előkészítése, műszaki kérdésekben
javaslattétel (pl. szakértő bevonására);
 pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése;
 az építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának
ellenőrzése;
 a kivitelezői szerződés előrehaladásának műszaki dokumentálása;
 az egyes építmények, illetve létesítmények állapotának folyamatos figyelemmel
kísérése; a feltárt, illetve hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség
körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása;
 az ajánlattevői/fővállalkozói és az alvállalkozói teljesítés, valamint a munkafolyamatok
ellenőrzése, továbbá a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok dokumentálása;
 teljesítésigazolás kiállítása, mely tartalmazza
 a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét a
teljesítés időpontját,
 a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,
 a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt
számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását;
 a kiállított teljesítésigazolásnak - a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről
szóló értesítés kézhezvételétől, vagy ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi
eljárást határoz meg, ennek lezárásától számított, szerződésben meghatározott, de
legfeljebb tizenöt munkanapon belül - az építtető, a fővállalkozó kivitelező részére
történő megküldése.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá - Ajánlatkérő erre vonatkozó igénye esetén - hogy a tárgyi
projekttel kapcsolatos építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásban a Kbt. 27. § (3)
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bekezdésében foglalt, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személyt, mint
bírálóbizottsági tagot térítésmentesen biztosítson.
CPV-kódok:
Fő tárgy:
71631000-0 (Műszaki ellenőrzési szolgáltatások)
További tárgyak:
71520000-9 (Építésfelügyeleti szolgáltatások)
71318000-0 (Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások)
A Projekt keretében megvalósuló kivitelezéshez kapcsolódó főbb mennyiségi leírást jelen felhívás
melléklete tartalmazza.
3. Teljesítési hely, teljesítés időtartama:
A teljesítés helye:
A Projekt keretében megvalósuló építési beruházás megvalósulási helye: 3352 Feldebrő, Aba Sámuel
u. 1. hrsz.: 380/7
A teljesítés időtartama: Nyertes ajánlattevő a szerződéses feladatokat a műszaki ellenőri
szolgáltatásokra vonatkozó megbízási szerződés hatályba lépésétől a Projekthez kapcsolódó építési
beruházás sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig, illetve legkésőbb az ajánlatkérő és az
építési munkákat megvalósító vállalkozó közötti vállalkozási szerződésben rögzített jótállási
kötelezettség időtartamának lejártáig köteles ellátni.
4. Fizetési feltételek:
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF), a
megkötendő szerződés átalánydíjas.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlattevő a kivitelezési feladatok előrehaladtával, azok 25%, 50% és 75%-os készültségének
megfelelően 3 db részszámla benyújtására jogosult, részszámlánként a teljes megbízási díj 25%-ának
megfelelő összegben. A végszámla a kivitelezéshez kapcsolódó sikeres átadás-átvételi eljárást
követően állítható ki a megbízási díj fennmaradó részéről. Ajánlattevő számla benyújtására
Ajánlatkérő teljesítés igazolását követően jogosult.
A megbízási díjra eső mindenkori Áfa a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.
A fizetési feltételekkel kapcsolatban irányadók különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvényben és a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) rögzítettek is.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
5. Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel, részajánlattétel:
Ajánlatkérő nem engedélyezi többváltozatú ajánlat benyújtását.
Ajánlatkérő nem biztosít részajánlat tételi lehetőséget.
6. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alábbiak szerint pénz
fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
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Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a nyertes ajánlattevő
felelős meghiúsul, úgy nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére,
melynek mértéke a szerződés nettó ellenértékének 20%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a
teljesítés követelését kizárja.
Késedelmi kötbér: Ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért
felelős, a szerződés teljesítésével késedelembe esik. A késedelmi kötbér mértéke a nettó ajánlati ár
0,5%-a/késedelmes naptári nap, de összesen legfeljebb a nettó ajánlati ár 15%-a. Amennyiben a
fizetendő késedelmi kötbér összege eléri a nettó ajánlati ár 15%-át, Ajánlatkérő – a nyertes
ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül – a szerződést azonnal hatállyal felmondhatja.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés
teljesítésének kötelezettsége alól.
Ajánlatkérő a kötbérigények érvényesítése mellett jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére (ide értve a nem vagyoni kár miatti igényeket is). Ilyen kárnak tekintendő különösen
amennyiben a nyertes ajánlattevő magatartása vagy mulasztása miatt a támogatást nem, vagy nem
teljes körűen folyósítják. A nyertes ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége esetén ajánlatkérő a kötbér
összegével csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő számláját. Kötbérfizetési kötelezettség esetén a
nyertes ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is elismerni ajánlatkérő követelését. Amennyiben a
nyertes ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja,
ajánlatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt,
költséget, elmaradt hasznot.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet rögzíti.
7. Feltételek, melyek fennállása esetén alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére:
Ajánlattevő rendelkezzen legalább 1 fő ME-É jogosultságú műszaki ellenőrrel.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek,
és meg kell neveznie 1 fő ME-É jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőrt, akivel megfelel az
alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatban a szakember megnevezése mellett szükséges
feltüntetni a releváns jogosultságot igazoló névjegyzéki számot, valamint az elektronikus
elérhetőséget, ahol a szakember jogosultsága ellenőrizhető.
8. Az ajánlatok elbírálásának szempontja és módszere:
A legjobb ár-minőség.
 Az lesz a nyertes, aki megfelel az alkalmassági követelményeknek és összességében a legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta be.
 Az azonos szakmai tartalmú (minőségű) ajánlatok esetén a kedvezőbb árat ajánló ajánlattevővel köt szerződést az Ajánlatkérő.
Értékelési szempontok:
a) bírálati szempontok és kapcsolódó súlyszámok
1) Vállalkozói díj – nettó Ft (súlyszáma: 7)
2) egyéb bírálati szempont:
Az alkalmassághoz bemutatott ME-É jogosultságú szakember szakmai tapasztalata általános
építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére irányuló
építési munkák műszaki ellenőrzésében (max. 24 hónap) (súlyszáma: 3)
b) adható pontszámok: 0-10
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A ponthatárok közötti pontszámok kiosztásának módszere:
Az árszempontnál: fordított arányosítás. A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 10 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi
elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontokat. A
pontozás két tizedesjegy pontossággal történik.
P=(Alegkedvezőbb/Avizsgált) x (Pmax-Pmin)+Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax= a pontskála felső határa (10)
Pmin= a pontskála alsó határa (0)
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő az ajánlati árat nettó Ft+Áfa=bruttó Ft formában kéri megadni, de kizárólag a nettó
ajánlati árat értékeli.
A 2. számú részszempontnál: egyenes arányosítás.
Csak egy szakember mutatható be. A legmagasabb érték a legkedvezőbb, azzal, hogy 24 hónap vagy
afölötti megajánlás esetén egyaránt maximum pont jár. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre
a maximális 10 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontokat, de legalább 0 pontot ad. A pontozás
két tizedesjegy pontossággal történik.
A pontozás képlete:
P=(Avizsgált/Alegkedvezőb) x (Pmax-Pmin)+Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax= a pontskála felső határa (10)
Pmin= a pontskála alsó határa (0)
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlatkérő az értékelés során az egész számú hónapokban tett megajánlásokat értékeli. Ajánlattevők
ezért megajánlásukat egész hónapokban kötelesek megadni. Az időben párhuzamos szakmai
gyakorlatok csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Az önéletrajzban a
szakember szakmai tapasztalatát év/hónap pontossággal szükséges feltüntetni a következők szerint:
pl.: 2012.01.-2012.02. esetén 2 hónap szakmai tapasztalat vehető figyelembe.
Az ajánlathoz csatolni kell az értékelési szempontra bemutatott szakember saját kezűleg aláírt
szakmai önéletrajzát, amelyben bemutatja a vonatkozó kamarai nyilvántartásba való felvételét
követően megkezdett és jelen ajánlati felhívás megküldését megelőzően műszaki átadás-átvétellel
befejezett általános építmények kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri szakmai
tapasztalatát. A 2. sz. értékelési részszempontra tett megajánlás körében ajánlatkérő a
szakembernek a műszaki átadás-átvétellel befejezett általános építmények építésére és/vagy
átalakítására, és/vagy bővítésére, és/vagy felújítására, és/vagy helyreállítására, és/vagy
korszerűsítésére irányuló építési munkák műszaki ellenőrzésében szerzett szakmai tapasztalatát
értékeli.
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Az egyes részszempontokra adott pontszámok súlyszámmal való szorzása és a szempontok szerinti
súlyozott pontok összesítése adja az ajánlattevő összesített pontszámát. Az eljárás nyertese a
legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő.
9. Az ajánlati kötöttség időtartama:
Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig kötve van ajánlatához, a nyertesként
ki nem hirdetett ajánlattevők a szerződéskötés időpontjától számítva mentesülnek az ajánlati kötöttség
alól. A nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége az összegezés megküldésének napjától további 30 nappal
meghosszabbodik.
Az ajánlati kötöttség időtartama meghosszabbítható, mellyel kapcsolatban Ajánlatkérő egyidejűleg,
közvetlenül valamennyi ajánlattevő részére írásban tájékoztatást küld.
Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza.
Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:74. § (2) bekezdése alapján kiköti, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését
megtagadhatja. Egyben felhívjuk a figyelmet a Ptk. 6:75. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra. Fenntartja magának Ajánlatkérő annak jogát, hogy amennyiben az ajánlatkérést (és esetleges hiánypótlást)
követően nem áll rendelkezésére három érvényes árajánlat, úgy döntése szerint a beszerzési eljárást
eredménytelenné nyilvánítsa.
10. Az ajánlattételi határidő és az ajánlatok benyújtásának helye, módja:
1. Az ajánlatokat 2021. február 11-én 12:00 óráig e-mail útján kérjük benyújtani
2. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig nem szerkeszthető, .pdf formátumban,
cégszerűen aláírva, egyszerű másolatban kérjük az anpast@anpast.hu e-mail címre
benyújtani.
Ebben az esetben az ajánlat határidőben benyújtottnak minősül, ha az ajánlat e-mail útján az
ajánlattételi határidőben benyújtásra került.
3. Az ajánlatok bontására 2021. február 11-én 12:00 órakor az Ajánlatkérő nevében eljáró
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. székhelyén kerül sor. Az ajánlatok bontásán az
ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői vehetnek részt.
Az ajánlat és egyéb dokumentumok esetleges késéséből vagy elvesztéséből eredő kockázat az
ajánlattevőt terheli. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült
összes költség az ajánlattevőt terheli.
11. Az ajánlatnak az alábbi iratokat kell tartalmaznia:
 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az 1. sz. iratminta szerinti felolvasólapot.


Az ajánlatnak tartalmaznia kell a bemutatott szakember szakmai tapasztalatát igazoló szakmai
önéletrajzot a 8. pontban meghatározottak szerint (2. sz. iratminta – Szakmai önéletrajz és
rendelkezésre állási nyilatkozat)
Amennyiben Ajánlattevő a 2. sz. értékelési részszempontra nem kíván bemutatni szakmai
tapasztalatot, úgy a 2. sz. iratminta benyújtása nem szükséges.

 Közös ajánlattétel esetén jelen ajánlattételi felhívás 12.9. pontjában meghatározott
cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást.
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Az ajánlat részeként benyújtandó iratok jegyzékét az Ajánlatkérő a Nyilatkozatminták közt
rögzíti.
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy érvénytelen az ajánlat, amennyiben a
fenti nyilatkozatok, dokumentumok hiánypótlás keretében sem kerülnek (megfelelően)
csatolásra.
12. Egyéb információk:
1. Kiegészítő tájékoztatást az érdekelt gazdasági szereplők írásban (e-mail útján) kérhetnek.
2. Ajánlatkérő az eljárásban hiánypótlási lehetőséget teljes körben biztosít.
3. Az Ajánlattevő az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt
üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
4. Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen eljárásban az ajánlatkérés illetve az abban foglalt
tevékenységek ellátására kér ajánlatot. Az ajánlati árat ennek megfelelően valamennyi, jelen
felhívásban foglalt tevékenységgel kapcsolatosan felmerülő költség figyelembe vételével kéri
meghatározni. A nyertes Ajánlattevő az így, a megbízási szerződésben rögzített díjon felül
semmilyen egyéb járulék, díj, költség megtérítésére nem tarthat igényt.
5. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a Szerződés időtartama alatti árváltozásból eredő
kockázatot és hasznot is. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati
árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési
igényt.
6. Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésekor felmutatja ajánlatkérőnek a
szerződést aláíró aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti
aláírás-mintáját, vagy - cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló esetében - a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó
és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásbeli meghatalmazást.
7. Ajánlatkérő az ajánlatadást nem köti ajánlati biztosíték adásához.
8. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé az ajánlat más nyelven történő
benyújtását.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar
nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles
becsatolni Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi
felelős fordítását is elfogadja. Ajánlattevő ez esetben csatolja nyilatkozatát, mely szerint a nem
magyar nyelven benyújtott fordítása tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelősséget
vállal.
9. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a beszerzési eljárásban kizárólag az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy
valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös
ajánlatot, amelynek Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös
ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat:
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- a közös ajánlatevők nevét;
- azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan
képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot
tehet;
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
- a szerződéses árból való részesedésük mértékét;
- valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges
felelősséget vállalnak a beszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő
szerződés szerződésszerű teljesítésre, az ahhoz szükséges munkák
megvalósítására;
- azt, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és
hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem
függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.
10. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
11. Ajánlatkérő előírja, hogy a létrejövő szerzői jogi védelem alá eső műveknek, alkotásoknak az
Ajánlatkérő tulajdonába kell kerülniük, és a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem
alá eső alkotáson az Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és
harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás
átdolgozására.
Jelen ajánlattételi felhívás mellékletei, melyek külön dokumentumként jelen felhívással egyidejűleg,
közvetlenül megküldésre kerülnek az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére:
- Nyilatkozatminták
- Szerződéstervezet
- Műszaki összefoglaló
Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2021. február 5.

____________________________________________
Feldebrő Községi Önkormányzat képviseletében
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
Stumpf Gábor ügyvezető
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