Gönyű Község Önkormányzata
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.; Tel., fax: 96/544-090; E-mail: titkarsag@gonyu.hu

MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT

ledfal beszerzésére
az SKHU/WETA/1901/4.1/126 sz. projekt keretében

Ajánlatkérő:
Gönyű Község Önkormányzata
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
Ajánlat benyújtására felhívott szervezet:
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I.

AJÁNLATKÉRŐ
ajánlatkérő neve: Gönyű Község Önkormányzata
képviseli: Major Gábor polgármester
címe: 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
kapcsolattartó: Tóth-Lencse Andrea, email cím: palyazatok@gonyu.hu

II.
BESZERZÉS TÁRGYA
Ledfal beszerzése a csatolt műszaki specifikáció szerint (4. sz. melléklet). Lehetőség van a leírásban
szereplő eszközzel egyenértékű eszköz szerepeltetésére is az ajánlatban, de ebben az esetben
egyenértékűségi nyilatkozat szükséges.
III.

A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 2021. május 15.
Előteljesítés lehetséges.

IV.

A TELJESÍTÉS HELYE:
9071, Gönyű, Kossuth L. u. 93.

V.

A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 2021. január 26.

VI.
AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI
Az ajánlatot magyar nyelven, 1 eredeti példányban, zárt borítékban, cégszerűen aláírva
szükséges benyújtani postán vagy személyesen ajánlatkérő címére címezve.
(9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93. Major Gábor polgármester)
Lehetőség van az e-mailen történő beküldésre is a palyazatok@gonyu.hu címre.
Az ajánlatot tartalmazó csomagon vagy az e-mailben fel kell tüntetni az alábbi adatokat és
feliratokat:
• az ajánlattevő nevét, címét és a következő feliratot:
„ÁRAJÁNLAT – ledfal-beszerzés”
A pályáztatás során figyelembe kell venni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:74-76. §-aiban foglaltakat.
VII. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT CSATOLANDÓ:
• 1., 2., 3. számú melléklet
VIII. AJÁNLAT BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE
Az ajánlat beérkezésének határideje: 2021. január 25. 15 óra
Az Ajánlatkérő a bírálat során egy alkalommal hiánypótlási lehetőséget biztosít. Részleges ajánlat
nem tehető.
Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást megismétli, amennyiben nem érkezik be
összességében megfelelő ajánlat.
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IX. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA: Mindegyik verzió esetében: legjobb ár-érték
arány az alábbi részszempontok figyelembevételével
Részszempont
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft-ban)
2. Többlet jótállás időtartama (hónapokban
megadva a min. 12 hónap felett)

Súlyszám
80
20

Jótállási kötelezettség: minimum 12 hónap + az ajánlattevő által tett többletvállalás hónapokban
megadva. (törthónap nem adható)
Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont tekintetében ajánlattevő jótállás időtartama tekintetében
tett többlet vállalását értékeli. Ajánlattevő a jótállás időtartama tekintetében megajánlását a
Felolvasólapon köteles megtenni. A jótállás mértékére vonatkozó megajánlást egész hónapokban
kifejezve kell meghatározni! Ajánlatkérő számára kedvezőbb a minél magasabb hónap számú
jótállás időtartama tekintetében tett megajánlás.
0 hónap vállalása esetén az ajánlat nem érvénytelen, hanem 0 pontot kap ezen értékelési
szempontra.
Pontozás: 0-100-ig
Bírálati módszere:
1. részszempont: A fordított arányosítás módszere: a legkedvezőbb (legalacsonyabb érték)
ajánlati elem a maximális pontot (100) kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyítva fordított arányosítással kerül meghatározásra az alábbi képlettel:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az ajánlat ezen részszempontjának értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-100
pont, ahol a legkevesebb nettó ajánlati ár kapja a 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a képlet
alapján kerül kiszámításra a fordított arányossági módszerrel. A képlet alapján kapott pontszám a
súlyszámmal kerül megszorzásra. Az Ajánlatkérő a kapott eredményeket két tizedesjegyre
kerekítve határozza meg
2. részszempont: Egyenes arányosítás
Az egyenes arányosítás módszerénél a legkedvezőbb (legmagasabb érték) ajánlati elem a maximális
pontot (100) kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
arányosan kerül meghatározásra az alábbi képlettel:
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P = (Avizsgált/ Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az ajánlat ezen részszempontjának értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-100
pont, ahol a legmagasabb évi többlet jótállás megajánlás kapja a 100 pontot, a többi ajánlat
pontszáma a képlet alapján kerül kiszámításra az egyenes arányossági módszerrel. A képlet alapján
kapott pontszám a súlyszámmal kerül megszorzásra. Az Ajánlatkérő a kapott eredményeket két
tizedes jegyre kerekítve határozza meg.

X.

AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI:
•
•

•

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
Ajánlatkérő a számlához kapcsolódó ellenszolgáltatást adott teljesítést követően
utólag, a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő
teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi igazolást követően kiállított, formai és
tartalmi szempontból szabályszerű számla alapján, a teljesítéstől számított 15 napon
belül a nyertes ajánlattevő által a szerződésben megjelölt bankszámlaszámra történő
átutalással teljesíti.
Ajánlatkérő a beszerzést SKHU/WETA/1901/4.1/126 sz. pályázat terhére
finanszírozza

Gönyű, 2021. 01. 13.

Major Gábor
polgármester
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1. sz. melléklet
NYILATKOZAT

Beszerzés tárgya: ledfal beszerzése az SKHU/WETA/1901/4.1/126 sz. projekt keretében

Alulírott ……………………………………………………. (név, cím, képviselő neve)
ajánlatkérésére tett ajánlatomhoz a pénzügyi alkalmasság igazolása érdekében nyilatkozom,
hogy
•

•
•
•

az ajánlat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett
adótartozásom, illetve adók módjára behajtható köztartozásom az állam vagy az
önkormányzat felé, ideértve az egészségbiztosításai és nyugdíjbiztosítási járulékot is,
illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen nem áll fenn.
ellenem az ajánlat benyújtásának időpontjában nem folyik csőd-, végelszámolási,
felszámolási, illetőleg adósságrendezési eljárás.
az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem
egyenlített tartozásom nincs.
ellenem az ajánlat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv
határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló
bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt
jogerősen bírság megfizetésére vonatkozó kötelezettsége nem keletkezett.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás
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2. sz. melléklet
FELOLVASÓLAP
Beszerzés tárgya: ledfal beszerzése az SKHU/WETA/1901/4.1/126 sz. projekt keretében
Ajánlatkérő neve:

Gönyű Község Önkormányzata
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.

Ajánlattevő neve1:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:
ajánlati ár (nettó Ft):
ajánlati ár (bruttó Ft):
Többlet jótállás vállalt időtartama: (hó)
Kijelölt kapcsolattartó személy neve,
beosztása:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

1

Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét).
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3. sz. melléklet
ÁRAJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

Beszerzés tárgya: ledfal beszerzése az SKHU/WETA/1901/4.1/126 sz. projekt keretében

Alulírott
…………………………………………………………,
mint
a(z)
……………………………………………………. cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti
eljárás során kijelentem, hogy a dokumentációban foglalt valamennyi követelmény, utasítás és
kikötés gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy az eljárásban árajánlattevőként részt
kívánok venni, az árajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt
megismertem, megértettem és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadom.
Az adásvételi szerződést – amennyiben nyertes Árajánlattevőként kiválasztásra kerülök – az
árajánlatomban megjelölt összegű ellenszolgáltatásért teljesítem.
Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az árajánlatokhoz csatolt dokumentumok a
valóságnak megfelelnek, azok valótlan adatot nem tartalmaznak.
Aláírásommal igazolom, hogy az általam képviselt cég cégkivonatában szerepel olyan tétel, ami
feljogosít a tevékenység vállalására. Ajánlatomat az ajánlattételi határidő lejártától számított 30
napig tartom fent.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás

