
Szám: M/314/2018 

Ügyintéző: Takács Péter  

 

Tárgy: MONOSTORAPÁTI „471” hrsz-ú 

(Monostorapáti, Petőfi u. 123. sz. alatti) 

orvosi rendelő bővítése, felújítása, 

akadálymentesítése  árajánlat kérése műszaki 

ellenőri, szakértői feladatok elvégzésére 
 

Tisztelt Ajánlattevők! 

 

 

Árajánlatot kérünk Önöktől”  MONOSTORAPÁTI „471” hrsz-ú (Monostorapáti, Petőfi u. 123. sz. 

alatti) orvosi rendelő bővítése, felújítása, akadálymentesítése”    árajánlat kérése műszaki ellenőri  

műszaki ellenőri feladatok elvégzésére. 

 

I. Elvégzendő feladat:  

Monostorapáti  Község Önkormányzata 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 projektre  

támogatási kérelmet nyújtott be 43.896.253- Ft költségvetéssel a TOP-4.1.1-16 azonosító számú, 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívásra. A Magyar Államkincstár 

Veszprém Megyei Igazgatóságának 2018. március 1-én kelt értesítése tartalmazza, hogy a támogató 

2018. március 01. napon kelt támogatói döntést alapján  a  kérelem támogatásra kerül. 

A hatályos jogszabályok, a felhívás, a támogatási kérelem pénzügyi terve szerint a megvalósítás során 

kötelező a Kedvezményezett nevében eljáró műszaki ellenőr alkalmazása a Monostorapáti 

Egészségház bővítésének, felújításának, akadálymentesítésének  kivitelezési munkáihoz. 

 

Monostorapáti  Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő, a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó 

műszaki ellenőrzések lebonyolítása tárgyban megbízási szerződést kíván kötni beszerzési eljárás 

keretében. 

 

Ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete alapján 

versenyeztetési eljárás folytat le, tekintettel arra, hogy jelen eljárás becsült értéke nem éri el a 

mindenkori közbeszerzési értékhatárt. 

A szerződés meghatározása: Megbízási szerződés a „TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése”  kódszámú és című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri, szakértői 

feladatok elvégzése tárgyában 

A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 

A szerződés időtartama: a munkaterület átadásától (várhatóan 2018. július 1.) 2019. február 28-ig 

terjedő időtartamra. 

A teljesítés helye: 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. 

Fő finanszírozási és fizetési feltételek 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:  

Ajánlatkérő a teljesítést teljesítésigazolás kiállításával hagyja jóvá. Nyertes ajánlattevő a szerződés 

igazolt teljesítését követően a megbízási díjról számlát állít ki. A számla ellenértéke a számla 

kézhezvételétől számított 15 napon belül kerül kifizetésre. 

A nyertes ajánlattevő 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult 
 



Alkalmassági követelmények: 

Ajánlattevőnek rendelkeznie magas építési műszaki ellenőri jogosultsággal. 

Az ajánlatok értékelése 

Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (ajánlati ár). 

A bírálatra kerülő ajánlati árat az 1. számú mellékletként kiadott nyilatkozatminta szerint kell megadni. 

 

Egyéb információk:   

a) Az ajánlatokat az 1. sz. mellékletben szereplő minta felhasználásával kell benyújtani az ajánlattételi 

határidő lejártáig (2018. március 30. 12 óráig).  

b) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatát. 

c) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját, műszaki 

ellenőri névjegyzéki számát, vizsga oklevelét, hatósági bizonyítványát (3. sz. melléklet). 

d) Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok közül a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, de a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján 

fenntartja magának a jogot a szerződéskötés megtagadására, az eljárás eredménytelenné 

nyilvánítására. 

e) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az 

ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az 

Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, 

függetlenül az eljárás eredményétől. 

f) Határidők: 

1. A ajánlat benyújtásának határideje: 2018. március 30.  12:00 óra 

2. A ajánlatok bontásának időpontja: 2018. március  30.  12:05 óra 

helye:  Monostorapáti Község Önkormányzat  polgármesteri iroda 

(8296. Monostorapáti, Petőfi u.123.) 

A ajánlat kiírója legalább 2 ajánlat beérkezése esetén is lebonyolítja az ajánlatok 

bontását. A ajánlatok felbontásakor jelen lehetnek az ajánlattevők képviselői, a 

ajánlatot kiíró képviselői, valamint az általuk meghívott személyek. A ajánlatok 

felbontásakor a ajánlat kiírója a bírálati lapon szereplő adatokon kívül nem ad 

tájékoztatást a ajánlatokról. 

3. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. április 9. 

helye: Monostorapáti  Község Önkormányzata polgármesteri iroda 

(8296. Monostorapáti, Petőfi u.123.) 

Kérem, hogy árajánlatát a fentiek ismeretében az f/1 pontban meghatározott időpontig írásban, postai 

úton megküldeni, vagy személyesen leadni Monostorapáti  Község Önkormányzata fentebb megjelölt 

címen átadni szíveskedjen.  

 

Borítékon kérem feltüntetni: „ÁRAJÁNLAT, ajánlat tételi határidő letelte előtt felbontani tilos” 
 

Monostorapáti, 2018. március 22. 

                                                            Tisztelettel: 

 
 
 

Takács  Péter 

polgármester 



 

1. számú melléklet 

Ajánlattételi nyilatkozat/AJÁNLATI LAP 

Az ajánlat tárgya: műszaki ellenőri, szakértői feladatok az Monostorapáti 471 hrsz-u 

(Monostorapáti, Petőfi u.123.sz. alatt lévő „Monostorapáti Egészségház bővítésének, 

felújításának, akadálymentesítésének, valamint eszközfejlesztésnek támogatása „ című 

projektben 

1. Ajánlattevőként kijelentem, hogy a részemre megküldött ajánlati felhívás alapján az 

alábbi ajánlatot nyújtom be: 

 

Ajánlattevő megnevezése:___________________________________________ 

Ajánlattevő székhelye:______________________________________________ 

Cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói igazolvány szám: _____________________ 

Mérnöki/építész kamara nyilvántartási száma: ___________________________ 

Ajánlattevő adószáma:_____________________________________________ 

Ajánlattevő elérhetősége (telefon/fax/e-mail) elérhetősége: _________________ 

 

2. Tudomásul veszem, hogy az ajánlati elhívásban megadott feltételek rám, mint 

ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek. 

 

3. Az ajánlatomban megfogalmazottak mindenben megfelelnek a valóságnak. 

 

4. Az ajánlatban szereplő megbízási díjat teljes mértékben az ajánlatkérés 

figyelembevételével alakítottam ki, nyertesség esetén az alábbi összeg erejéig 

szerződésben is rögzítem vállalásaimat: 

 

Ajánlati ár: …… + ÁFA 

 

Ajánlati árunk tartalmazza a feladat ellátása vonatkozásában felmerülő összes 

költséget. 

 

Nyilatkozom, hogy velem szemben nem állnak fenn a szerződéses feladatok 

teljesítését akadályozó okok és körülmények. 

 

Kelt, <Helység>, 2018. március … 

___________________________ 

Ajánlattevő képviselőjének cégszerű aláírása 

  



 

2. számú melléklet 

PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI 

Alulírott ……………………………………., mint a ……………………………. ajánlattevő 

nyilatkozattételre jogosult képviselője kijelentem, hogy az általam képviselt jogi 

személy/egyéni vállalkozás/ellenőrzésre jogosult magánszemély 

a) nem áll csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, nem folyik ezekkel összefüggésben 

bírósági eljárás sem velem szemben 

b) tevékenységet nem függesztette fel, illetőleg tevékenységét nem függesztették fel 

c) szakmai tevékenységével kapcsolatban nem követet el jogerős bírói ítéletben 

megállapított jogsértést 

d) nem követett el jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt, bűntető 

eljárás nincs folyamatban ellene 

e) az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzat adóhatósága által nyilvántartott lejárt 

adófizetési kötelezettsége nincs 

f) nincsen az állami adóhatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozása 

 

 

Kelt: <Helység>, 2018. március hónap...... napján 

___________________________ 

Ajánlattevő képviselőjének cégszerű aláírása 

  



3. számú melléklet 

Aláírási címpéldány vagy aláírás bejelentő; cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány másolata/ 

tevékenység végzésére jogosító határozat másolata; egyéb alátámasztó dokumentumok 

(amennyiben releváns) 

 

 

 


