
Tisztelt Ajánlattevő! 

A Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club (továbbiakban: Szilády RFC) Öltöző épület 
beruházásának záró üteméhez keres felelős kivitelezőket. 

Egyesületünk a fenti munkák elvégzésére kivitelezési szerződést kíván kötni. 

Fentieknek megfelelően felkérjük Önöket, hogy a tárgyi, jelen ajánlatkérési dokumentációban 
részletezett kivitelezési munkálatok elvégzésére nyújtsanak be ajánlatot. 

Ajánlatukat a mellékelt ajánlatkérési dokumentációban megfogalmazott követelményeknek 

megfelelő formában, módon és tartalommal 2019.04.17.12:00 óráig kérjük eljuttatni 

egyesületünk részére. 

Kiskunhalas, 2019-03-28 

Tisztelettel: 

Kárászné Botka Nóra 
elnök 



Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club 

a Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában lévő 

Bundzsák Dezső Város Sportközpont (6400 Kiskunhalas, Kertész utca 

28.) területen Öltöző épület befejezéséhez 

KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁSA 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

1.) Ajánlatkérő és Kapcsolattartásra kijelölt személy/'szervezet neve, címe, telefon- és 
telefaxszáma, valamint elektronikus levelezési címe: 

 
Ajánlatkérő neve:  Szilády RFC 
Kivitelezés címe:   6400 Kiskunhalas, Kertész utca 28. 

Ajánlat benyújtásának címe: 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 14. 

Képviseli:    Kárászné Botka Nóra elnök 

Kapcsolattartója:  Vincze Attila 

v.attila67@freemail.hu, +36 30 740 1098 

2. ) Az ajánlatkérés tárgya és mennyisége: 

A Bundzsák Dezső Sportközpont (6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28.) területén lévő futball 
öltöző építés II. szakaszának kivitelezése. A részletes munkálatokat a mellékelt árazatlan 
költségvetés tartalmazza. 

3. ) A szerződés időtartama, teljesítés határideje és helye:  

A kivitelezési munkálatok teljesítési határideje 2019.08.31., a műszaki átadás- átvétel 

időtartama 30 nap, azaz az eljárást 2019.09.30. napig le kell zárni. Ajánlatkérő 

előteljesítést elfogad. 

Helyszín: Bundzsák Dezső Sportközpont (6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28.)  

4. ) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

 

Ajánlatkérő a teljesítés során előleget nem biztosít. A nyertes Ajánlattevő egy részszámla 

és egy végszámla benyújtására jogosult. A számla kiállítása az Ajánlatkérő által kiadott 

és a műszaki ellenőr által ellenjegyzett teljesítés igazolás alapján lehetséges. Ajánlattevő a 

részszámla benyújtására 50%-ot elérő- vagy pontos elérést lehetővé nem tevő 

részfeladat(ok) teljesítése esetén azt meghaladó mértékű - készültségi fok esetén jogosult. 

A végszámla kiállítására 100%-os készültségi foknál, azaz a sikeres, hiba-és hiánymentes 

műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása esetén van lehetőség. A benyújtott számlákhoz 

számlarészletező benyújtása szükséges.  

 

Ajánlatkérő a számlák összegét 45 napos fizetési határidővel, banki utalással egyenlíti ki. 

 



Ajánlattevő által megajánlott ár átalányár, mely magában foglal minden olyan 

költséget, mely a munka szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, beleértve a 

pótmunkát és többletmunkát is. Ajánlatkérő pótmunkának tekinti azon műszakilag 

szükséges munkát, amely a szerződés alapját képező dokumentáció tartalmában nem 

szerepelt, de alkalmazása nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható, és 

amelyet a vállalkozó köteles elvégezni, illetőleg amely nélkül a szerződés eredménye nem 

jöhetne létre. Többletmunkának minősül a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó 

munka, vagy a költségvetésben nem kellő mértékben megjelenített munka, amelyet a 

vállalkozó köteles elvégezni, illetőleg amely nélkül a szerződés eredménye nem jöhetne 

létre. 

 

A beruházás építési engedély köteles, de nem tartozik a fordított ÁFA hatálya alá! 

5. ) Az ajánlatok értékelési szempontja: 

A legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati ár. 

6.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, valamint a szerződésben megkövetelt 
biztosítékok: 
Az ajánlatkérő a szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára - az 

alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és szerződést megerősítő biztosítékot 

köti ki:  

a) Késedelmi kötbér (alapja: a bruttó vállalkozói díj, mértéke 1%/naptári nap, de maximum 

a bruttó vállalkozói díj 20 %-a.) A teljesítési határidő elteltétől számított 20 naptári nap a 

késedelmi kötbérterhes időszak. 

b) Meghiúsulási kötbér (alapja: a bruttó vállalkozói díj 20 %). A késedelmi kötbér 

összegen felül értendő. 

 

Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti, 

amennyiben a kimentési okot Ajánlatkérő (később Megrendelő) elfogadja.  

c) Jótállási kötelezettség: amennyiben vonatkozó jogszabály a jótállási időt kötelezően 
hosszabb időszakra nem állapítja meg (a beruházás egyes részei, illetve beépített termékei 
vonatkozásában), úgy Vállalkozó az általa teljesített munkára a sikeres és eredményes 
műszaki átadás-átvétel befejezésétől számított 24 hónap. 

7.) Alkalmassági feltételek, Kizáró okok: 

Alkalmassági feltételek:  
- Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő) alkalmas, ha: az utolsó 1 

lezárt üzleti évben mérleg szerinti eredménye nem negatív. 

Igazolás módja: Ajánlattevő csatolja az utolsó lezárt üzleti év eredmény-kimutatását, 

amennyiben az előírt dokumentum a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható, 

akkor ennek tényét kérjük közölni, ebben az esetben azt az ajánlatkérő ellenőrzi, a 

dokumentum csatolása nem szükséges.  

-  Ajánlattevő a beruházás teljes megvalósítási időszakára rendelkezik egy fő felelős 

műszaki vezetővel. 

 



Kizáró okok: 

Nem lehet Ajánlattevő, aki: 

- végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás van folyamatban, 

- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 

ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott, 

- tevékenységét felfüggesztette vagy felfüggesztették, 
- az Ajánlatkérőnél korábban- az ajánlatkérést megelőző öt évnél nem régebben 

végzett beszerzésnél vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős 
bírósági határozatban megállapította. 

 
7.) Hiánypótlási lehetőség:  

Ajánlatkérő Ajánlattevő számára hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. 
 

8.) Ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok bontásának időpontjával:   

2019.04.17. 12.00 óra 

9.) Az ajánlat benyújtásának módja és helye: 

 

Az ajánlatok benyújtására papír alapon személyesen vagy postai úton van lehetőség. Az 
ajánlatot egy eredeti (papír alapú) és egy elektronikus példányban szükséges benyújtani az 
ajánlattételi határidő lejártáig.  

Amennyiben a benyújtás postai úton történik, az ajánlatnak az ajánlattételi határidő 

lejártáig be kell érkeznie. 

Az ajánlatok személyes benyújtására, munkanapokon van lehetőség előzetes egyeztetés 

alapján (Takács Gizella- technikai vezető, telefonszám: +36 30 528 9029). 

Az ajánlatok benyújtásának helye, címe: 

Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club (Gimnázium porta) 

6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14. 

 
10.) Az ajánlatok formája és aláírása: 

Az ajánlat papír alapú eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 

matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az 

ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni oly módon, hogy a bélyegző, illetőleg az 

aláírás legalább egy része a matricán legyen. 

Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó által készített- dokumentumot 

(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél nyilatkozattételre, 

aláírásra jogosult személy(ek)nek. 

 
10.) Alvállalkozó igénybevétele:  

 

Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölni kíván-e 

alvállalkozót igénybe venni. Amennyiben igen, az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozót szükséges megjelölni. (melléklet szerint)    
 



10.) Helyszíni bejárás: 
 
Ajánlatkérő 2019. április 4.-én 16.00 órai kezdettel helyszíni bejárást biztosít. Találkozás 

helye: Bundzsák Dezső Sportközpont (6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28.) Szilády RFC 

kapubejárat. 

 

11.) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 
 
Ajánlatok felbontásának helye: 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 14. 
Ideje, mely egyben az ajánlattételi határidő is: 2019.04.17. 12.00 

Az ajánlatok bontása érkezési sorrendben történik. Ismertetésre kerül az Ajánlattevő neve, 

címe és az ajánlati ár. A bontási eljárásról jegyzőkönyv készül, melyet Ajánlatkérő 

elektronikus úton a bontást követően megküld valamennyi Ajánlattevő részére. 

12.) Eredményhirdetés: 

Ajánlatkérő külön eredményhirdetést nem tart, az eredményről elektronikus úton értesíti 

az Ajánlattevőket. 

13.) Egyéb: 

- Ajánlati kötöttség: ajánlattevő az ajánlatához 90 napig kötve, 

- Az eljárás során tárgyalásra nincs lehetőség, 

- Ajánlattevő részajánlatot vagy több változatú ajánlatot nem tehet, 

- Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 

ajánlattevőt terheli, az eljárás eredményétől függetlenül. Az ajánlattevők ajánlataikat 

saját kockázatukra készítik el.  

- Az eljárás pénzneme: magyar forint (HUF). 

- Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást indoklás nélkül 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

- Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötéstől visszalép, Ajánlatkérő a 

második legkedvezőbb ajánlatot tevővel az erre irányuló döntés alapján, szerződést 

köthet, amennyiben az Ajánlattevő az ajánlati felhívásban szereplő kritériumoknak és 

követelményeknek megfelelt. 

- Ajánlattevő a műszaki dokumentációban szereplő gyártmánnyal / típussal / márkával 

azonos, vagy jobb minőségű, azokkal egyenértékűt is megajánlhat, de ebben az esetben 

az egyenértékűség vizsgálatára szolgáló dokumentumokat az ajánlatában be kell 

nyújtania az ajánlatkérő fele.  

- Az ajánlatokat lezárt borítékban szükséges benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: 

Szilády RFC Öltöző Épület kivitelezés II. ütem. Az ajánlat a bontási ülés előtt nem 

bontható fel. 

- Érvénytelen az ajánlat, ha: 

a.) a felhívásban meghatározott határidő után nyújtották be, 

b.) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták,  

c.) nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági feltételeknek és 

egyéb meghatározott követelményeknek 

 

 



Csatolandó mellékletek 

- 1. sz. melléklet: ajánlati lap (melléklet szerint) 
- 2. sz. melléklet: Nyilatkozat a kizáró okokról (melléklet szerint) 

- 3. sz. melléklet: Utolsó lezárt üzleti év eredmény kimutatása, vagy nyilatkozat, hogy az 

előírt dokumentum a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható (nyilatkozat 

melléklet szerint) 

- 4. sz. melléklet: Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről (amennyiben releváns) 

- 5. sz. melléklet: Ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője által hitelesített aláírási 

címpéldány 

- 6. sz. melléklet: árazott költségvetés 

 

Kelt: Kiskunhalas. 2019.03.28 

 

 

Kárászné Botka Nóra 
elnök 



 

1. sz. melléklet 

Ajánlati lap 

 
Tárgy: Kiskunhalasi Szilády RFC Öltöző épület kivitelezés II. üteme 

 

1./ Ajánlattevő adatai 

Ajánlattevő* 

Neve:  

Székhelye:  

Adószám:  

Cégjegyzékszám:  

Statisztikai szám:  

Cégjegyzésre jogosult képviselő:  

Kapcsolattartásra kijelölt személy neve: 

Telefonszáma: 

E-mail: 

 

Számlavezető pénzintézet:  

Nyertességünk esetén a szerződésbe kerülő 

bankszámlaszám: 
 

 

2./ Nyilatkozatok 

 

Ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a fentiekben 

hivatkozott beszerzési eljárás ajánlattevőjeként az ajánlatkérés feltételeit megvizsgáltuk, azok 

elfogadását ezennel visszaigazoljuk, az ajánlatkérés feltételei szerint ajánlatot teszünk a 3. 

pontban rögzített áron. 

 

Nyilatkozom, hogy a beruházás teljes megvalósítási időszakára egy fő felelős műszaki vezető 

rendelkezésre áll. 

 

Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az 

ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és 

teljesítésére.  

 

3./ Ajánlati ár 

 

Ellenszolgáltatás összege: nettó: _________________________ Ft, 

 

                                          + ÁFA ________________________ Ft 

 

Összesen                           bruttó: _________________________ Ft 

 

Kelt:………………………., 2019. …………………….hó…….nap 

 

 …………………………………………. 

             cégszerű aláírása 



2. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT kizáró okokról 
 

 

 

Alulírott …………………….., mint a(z) ……………………... (Ajánlattevő) nevében 

kötelezettség vállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégünk nem tartozik az alábbi 

kizáró okok hatálya alá: 

 

 

 

- végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás van folyamatban, 

- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 

ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

- tevékenységét felfüggesztette vagy felfüggesztették 
- az Ajánlatkérőnél korábban- az ajánlatkérést megelőző öt évnél nem régebben 

végzett beszerzésnél vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős 
bírósági határozatban megállapította. 

 

 

 

 

 

Kelt: ………………………., 2019. …………………….hó…….nap 

 

 

 

 

…………………………………………. 

                                                             cégszerű aláírása 

 

 



3.sz. melléklet 

 

 

Nyilatkozat, hogy cégünk eredmény kimutatása  

a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető 
 

 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) kötelezettség 

vállalásra jogosult képviselője  

 

nyilatkozom, 

 

hogy az ajánlattételi felhívásban előírtak szerint cégünk eredmény-kimutatása a céginformációs 

szolgálta honlapján megismerhető. 

 

 

 

Kelt: ………………………., 2019. …………………….hó…….nap 

 

 

 

 

...................................................... 

                                                              cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. sz. melléklet  

 

NYILATKOZAT alvállalkozó igénybevételéről 

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

megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye) nevében 

kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a tárgyban kiírt beszerzési 

eljárás során  

nyilatkozom, 

 

hogy beszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez 

alvállalkozót igénybe veszünk / nem veszünk igénybe: (megfelelő aláhúzandó) 

 

Amennyiben alvállalkozót vesz igénybe, annak  

Neve:……………………………………………. 

Székhelye:………………………………………. 

 

 

Kelt: ………………………., 2019. …………………….hó…….nap  

 

  

……………………………………….. 

        (cégszerű aláírás)  

 


