
AJÁNLATKÉRÉS ÉS TÁJÉKOZTATÓ 

 

(KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉS) 

 

 

A MONOSTORAPÁTI „471” hrsz-ú (Monostorapáti, Petőfi u. 123. sz. alatti) orvosi rendelő 

bővítése, felújítása kiviteli tervdokumentációjának elkészítéséhez 

 

Egészségügy 

 

Ajánlatkérés tárgya: Monostorapáti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) 

zártkörű beszerzési eljárást hirdet a kiviteli tervdokumentációk elkészítésére az alábbi 

feltételek szerint: 

 

 

1. Kiíró:  

 

Név: Monostorapáti Község Önkormányzata  

Cím: 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

A kapcsolattartó neve: Takács Péter polgármester 

Tel/fax: 87/ 435-055 

E-mail: monostorapati@monostorapati.hu 

 

2. A beszerzési eljárás jellege:  

 

Zártkörű beszerzési eljárás. 

 

Az ajánlattevő kizárólag név aláírásával pályázhat, titkos pályázat benyújtásának lehetősége 

kizárt. 

 

3. A beszerzési eljárás tárgya: 

  

A TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú támogatás keretén belül 

megvalósításra kerülő, Monostorapáti „471” hrsz.-ú, belterületi ingatlanon meglévő 

„Monostorapáti Egészségház bővítésének, felújításának, akadálymentesítésének, 

valamint eszközfejlesztésnek, támogatása” című projekt minden szakágra vonatkozó 

kiviteli tervdokumentációjának elkészítése a 191/2009. (IX.15) Korm. rendeletben, a 

Magyar Építész Kamara Küldöttgyűlése 12/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy. határozatával 

elfogadott szabályzatban előírtaknak megfelelő tartalommal.  

 

A tervezendő részletes műszaki tartalom a település polgármesterével előzetesen 

egyeztetendő. 

A főbb műszaki adatok: A főbb műszaki adatok: Monostorapáti „471” hrsz-ú 

ingatlan 8515 m2, beépíthetősége 30 %.  

A tervezési feladat az engedélyezési tervdokumentációban 

szereplő építési tevékenységek, szakági leírások alapján a 

hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő kiviteli etrvek 

elkészítése valamennyi szakágra vonatkozóan (a 

tervdokumentáció másolata az ajánlat kérés mellékletét képezi) 

 

 

 

mailto:monostorapati@monostorapati.hu


4. A teljesítési határidő: 

 

A 3. pontban meghatározott feladatok teljesítés határideje: 2018. május 04.  

 

5. Az ajánlattevők személyével szemben támasztott követelmények: 

 

Szakmai alkalmasság 

 

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha  

 

•  nem igazolja tervezői jogosultságát. 

 

6. Az ajánlatok benyújtására vonatkozó információk: 

 

Az ajánlatok benyújtásának helye: Monostorapáti Község Önkormányzata (8296 

Monostorapáti, Petőfi utca 123.). 

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. március 30. 12.00 óra  

 

Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlattevők ajánlataikat  

 

• zárt, cégjegyzés nélküli borítékban,  

• egy eredeti és egy másolati példányban,  

• magyar nyelven, 

• postai úton, személyesen, vagy meghatalmazott útján 

 

kötelesek az ajánlatok benyújtásának határidejéig a fenti helyen benyújtani. A borítékra 

ráírva: „Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével kiviteli 

tervdokumentáció készítés árajánlat”, Tilos felbontani a bontási eljárás megkezdéséig! 

 

7. Az ajánlatra vonatkozó kérdések tisztázása és további információszerzés: 

 

Ajánlattevők az ajánlatkérés megküldését követő 3. naptári napig jogosultak kérdések 

feltevésére, amelyet faxon vagy e-mailben kötelesek eljuttatni a Kiíró részére a 87/435-055 

fax-számra vagy a monostorapati@monostorapati.hu e-mail címre.  

 

Kiíró a feltett kérdésekre legkésőbb az ajánlatkérés megküldését követő 2. naptári napig 

választ ad.  

 

Amennyiben a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, úgy a határidő az azt követő első 

munkanapon jár le (a megadott órában). 

 

8. Ajánlati biztosíték: 

 

Kiíró jelen pályázati eljárásban nem ír elő pályázati biztosítékot. 

 

9. Alternatív ajánlattétel, illetőleg részekre vonatkozó ajánlattétel lehetőségére 

vonatkozó információk:  

 

Kiíró kizárja az alternatív, vagy részekre történő ajánlattétel lehetőségét.  

 

 

 



10. A beszerzési eljárás hivatalos nyelve:  

 

Magyar 

 

11. Közreműködő igénybevételére vonatkozó információk: 

 

A beszerzési eljáráson csak azon szervezetek vehetnek részt, akik részére Kiíró a jelen 

ajánlatkérést megküldi. Az ajánlatkérés másra át nem ruházható. A szerződés teljesítésében 

egyéb közreműködő, teljesítési segéd csak olyan személy vagy szervezet lehet, akinek, 

amelynek az igénybevételét Kiíró előzetesen, írásban jóváhagyta. 

 

12. Az ajánlatok elvárt struktúrája, tartalmi elemei:  

 

12.1. Ajánlati lap: 

 

Az ajánlati lap tartalmazza: 

 

• ajánlattevő nevét és címét, elérhetőségét, adószámát, 

• ajánlati árat.  

 

12.2. Nyilatkozatok: 

 

• az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozata az ajánlatkérésben foglalt 

feltételek elfogadásáról,  

• az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozata az általa vállalt 

szolgáltatásokra és kötelezettségekre,  

• az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozata a kiíró által az ajánlat 

tárgya kapcsán teljesítendő ellenszolgáltatás összegére vonatkozóan,  

• nyilatkozat, amely szerint nem áll fenn érdekkonfliktus és egyéb összeférhetetlenséget 

eredményező különbség Kiíró és az ajánlattevő között. 

 

12.3. A szakmai alkalmasságot alátámasztó dokumentumok: 

 

A kamarai névjegyzék száma, vagy kamarai igazolás.  

 

12.4. A bírálati szempontokhoz kapcsolódó ajánlati elemek bemutatása:  

 

Nettó ajánlati ár meghatározása, amelynek tartalmaznia kell a járulékos, egyéb költségeket is.  

 

 

Kiíró a hiánypótlást teljes körben biztosítja.  

 

Érvénytelen az az ajánlat, amely nem tartalmazza a fenti dokumentumokat, amennyiben az 

ajánlattevő a hiánypótlás határidejéig nem pótolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Az ajánlatok bontása: 

 

 

• A bontás helye: Monostorapáti Község Önkormányzat polgármesteri iroda 

 

• A bontás időpontja: 2018. március 30. 12.05 óra  

 

• A bontás jellege: nyilvános 

 

• A bontáson jelen lehetnek: az ajánlattevők képviselői 

• A bontáson felolvasásra kerül minden ajánlattevő ajánlati lapja, amely az alábbiakat 

kell, hogy tartalmazza: 

 

- ajánlattevő nevét és címét, elérhetőségét, adószámát 

- ajánlati árat.  

 

14. Bírálati szempontok, az egyes szempontok súlya, a pontszámok meghatározásának 

módja: 

A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlat kiválasztása. 

A Kiíró azzal a szolgáltatóval köt szerződést, amelyik az adott szolgáltatói piacon a 

legalacsonyabb árat ajánlja – kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére -, az 

átláthatóság és a potenciális ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elveivel összhangban. 

 

15. Az elbírálás időtartama és az eredményhirdetés: 

 

Kiíró –amennyiben szükséges- a hiánypótlást követően elbírálja az ajánlatokat, és ezt 

követően az eredményt írásban közli a pályázókkal. A szerződéskötés legkésőbb 2018. április 

9-ig megtörténik. 

 

16. Az ajánlatok elbírálásra jogosult személy/testület: 

 

Az ajánlatokat Kiíró értékeli.  

 

17. Irányadó jog, jogviták rendezése: 

 

Jelen pályázati eljárásban a magyar jog az irányadó.  

 

18. Ajánlati kötöttség: 

 

Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik, és 90 napig tart, 

kivéve, ha a Kiíró ezen határidőn belül a nyertes ajánlattevővel szerződést köt, vagy az 

ajánlattevőkkel írásban közli, hogy a beszerzési eljárást eredménytelennek minősíti.  

 

19. Egyéb információk: 

 

Egy ajánlattevő kizárólag egy ajánlatot tehet a jelen pályázati eljárásban. 

Az ajánlattevők az ajánlatok kidolgozása, illetve benyújtása kapcsán semmiféle kártérítést 

nem igényelhetnek Kiírótól.  

 

Az ajánlatok elkészítésével és a beszerzési eljáráson történő részvétellel kapcsolatos költségek 

az ajánlatok érvényességétől, a beszerzési eljárás eredményességétől, az ajánlatkérés 

visszavonásától függetlenül a beszerzési eljárásban résztvevőket terhelik.  



 

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást érvényes ajánlatok esetén is 

saját döntése alapján indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa! 

 

Ajánlattevő a beszerzési eljárás tárgyára vonatkozó szerződés megkötéséig, illetve az 

ajánlatkérés visszavonásáig vagy a beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáig köteles 

titokban tartani ajánlata tartalmát. Ezen titoktartási kötelezettség nem terjed ki a 

konzorciumban résztvevőkkel közölt tényekre, az ajánlattevő azon tanácsadójára, amelyet az 

ajánlattevővel azonos titoktartási kötelezettség terhel. A Kiíró által az ajánlatkérésben és a 

tájékoztatóban, vagy más módon az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott információk 

bizalmas kezelését az ajánlattevők, illetve közreműködőik az általuk aláírt titoktartási 

nyilatkozat szerint kötelesek biztosítani.  

Ha az ajánlattevő vagy az érdekkörébe eső más személy a beszerzési eljárás titkosságát 

megsértette, a Kiíró az ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.  

 

 

Monostorapáti, 2018. március 22. 

 

 

Monostorapáti Község Önkormányzata, mint Kiíró képviseletében: 

 

 

 

 

Takács Péter 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MELLÉKLETEK 

 

 

 

 

AJÁNLATI LAP 

 

 

A beszerzési eljárás megnevezése: A MONOSTORAPÁTI „471” hrsz-ú Orvosi rendelő 

bővítése a védőnői szolgálat fejlesztésével projekt kiviteli tervdokumentációjának 

elkészítése. 

 

Ajánlattevő neve: ________________________________________________ 

 

Ajánlattevő székhelye (pontos cím): _________________________________ 

 

Ajánlattevő elérhetősége: __________________________________________ 

 

Ajánlattevő adószáma:_____________________________________________ 

 

 

 

Ajánlati ár: nettó ………….................,- Ft + …………..........,- Ft ÁFA, azaz nettó 

…………….................................................................................. forint + 

……................................................................... forint Áfa, mindösszesen bruttó 

……............................................................,- Ft azaz bruttó ……………… 

................................................forint  

 

 

Kelt: 2018. március hónap....... napján 

 

 

 ___________________________ 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 



Ajánlattevői nyilatkozat 

 

 

 

Alulírott, a Monostorapáti Község Önkormányzata (továbbiakban: Kiíró) által „A 

MONOSTORAPÁTI „471” hrsz-ú Orvosi rendelő bővítése, védőnői szolgálat fejlesztése” 

megnevezéssel indított beszerzési eljárás keretében kibocsátott ajánlatkérésben rögzített 

feltételeket a mellékletekkel együtt felülvizsgáltuk - melyek kézhezvételét ezennel igazoljuk - 

ajánlatot teszünk az ajánlatkérésben részletezett szerződéses és jogszabályi feltételeknek 

megfelelő módon történő teljesítésére, az ajánlat részét képező ajánlati áron. 

 

Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk, hogy a munkát az ajánlatkérésben meghatározott 

határidőn belül, az ott előírt módon és minőségben teljesítjük.  

 

Nyilatkozunk arról, hogy az ajánlatkérés 18. pontja értelmében az ajánlattételi határidő 

lejártától kezdődően 90 napig tartjuk az ajánlatunkat, az abban foglaltak eddig az időpontig 

ránk nézve kötelező érvényűek és ezen időszak lejárta előtt a Kiíró által az ajánlatkérésben és 

a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatók.  

 

Tudomásul vesszük, hogy a jelen ajánlat az eljárás eredményének kihirdetésétől kezdődően a 

szerződésnek az ajánlatkérésben rögzítettek szerint történő megkötéséig kötelező érvényű 

számunkra.  

Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy mint ajánlattevő és a kiíró Taliándörögd 

Község Önkormányzata tekintetében nem áll fenn érdekkonfliktus, valamint egyéb 

összeférhetetlenséget eredményező különbség. 

 

Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az ajánlatkérést, a kérdéseket, és az 

azokra adott válaszokat, az azokban foglaltakat a jelen pályázati eljáráson kívül egyéb célra 

sem közvetlenül, sem közvetetten nem használjuk fel Kiíró erre vonatkozó előzetes írásos 

hozzájárulása nélkül. 

 

Kelt: 2018....................hónap...... napján 

 

 ___________________________ 

 cégszerű aláírás  

 


