
          

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

  

név:  

beosztás/munkakör:  

Szervezet: 

 

Cím:  

Elérhetőség:  

Iktatószám: 

e-mail:  

Tárgy:  

Geréb Tünde 

jegyző 

Tinnyei Közös Önkormányzat Hivatal 

Székhely szervezeti egysége  

2080 Tinnye, Bajcsy-Zs. utca 9. 

+36 26 335 076 

3/1129-2/2022.  

jegyzo@tinnye.hu  

ajánlatkérés 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplő! 

 

A verseny tisztaságát, valamint a beszállítók esélyegyenlőségét biztosítva ez úton kíván 

ajánlatot kérni Önöktől az alábbiak szerint:  

 

1. A BESZERZŐ ADATAI 

 

TINNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

2. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA 

Közbeszerzési értékhatár alatti, ajánlattevők nyilvános és közvetlen felkérésével, a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XIV. fejezete szerint.  

 

3. A BESZERZÉS TÁGYA, MENNYISÉGE 

 

Tárgy: Vis-maior esemény következményeinek helyreállítása 

(Olajfa utca, Levendula utca, József Attila utca 70-170. hrsz híd helyreállítása, Rákóczi 

utca 47. hrsz híd-áteresz helyreállítása)  

 

4. TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE/TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA 

 

2022. június 10. 

 

5. TELJESÍTÉS HELYE:  

 

Tinnye község belterülete, a kiírás szerinti helyeken 

 

6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI  

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenértéket a nyertes Ajánlattevő által – 

a teljesítés igazolását követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla 

kézhezvételét követően átutalással teljesíti, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételét 

követő 30 napon belül. 

 

7. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA  

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás1  

                                                 
1 összességében legkedvezőbb ajánlat is válaszható, de akkor minőségi értékelési szempontokat is meg kell határozni 
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8. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE  

Az ajánlatot magyar nyelven kell az Ajánlattevőknek benyújtania.  

 

9. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ  

Ajánlattételi határidő időpontja: 2022. április 26. (kedd) 14:00 óra  

 

10. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA  

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.  

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, 

legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését 

megtagadja.  

 

11. EGYÉB INFORMÁCIÓ  

A) Az ajánlatot cégszerűen aláírva személyesen vagy elektronikus úton kell 

benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérő 1. pontban megjelölt 

kapcsolattartójához.  

B) Az ajánlat részeként az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell benyújtani 

(szükség esetén törlendő):  

• átláthatósági nyilatkozat 

• adatkezeléshez történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat 

C) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes 

költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie.  

D) Ajánlatkérő a 9. pontban megállapított, illetve adott esetben meghosszabbított 

ajánlattételi határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.  

E) Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:  

− nem nyújtottak be árajánlatot;  

− az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az árajánlatkérésben foglalt 

feltételeknek;  

− az Árajánlatot tevők egyike sem felel meg az összeférhetetlenségi 

követelményeknek;  

− az Árajánlatot tevő árajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri 

a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;  

− egyik Árajánlatot tevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb Árajánlatot 

tevő sem tett megfelelő árajánlatot, figyelemmel az Árajánlatot kérőnek a 

beszerzés tárgyára fordítható előirányzata összegére, és az árajánlat fedezetére 

vállalt fizetési kötelezettség kiegészítése nem biztosított;  

− egyéb módon nem felel meg az árajánlati felhívásban vagy a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

 

12. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA  

 

2022. április 14.  

 

13. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ  

 

Az ajánlatot a specifikációnak megfelelően kell benyújtani. Az ajánlattételi adatlap 

szerkeszthető formátumban a felhívás mellékletét képezi.  
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Beszerzés tárgya:

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

Adószáma:

Kapcsolattartó neve:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Feladat Nettó ajánlati ár Áfa Összesen

VIS MAIOR TÁMOGATÁS TERHÉRE 

ELSZÁMOLT TÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATI 

TÖBBLETFORRÁS TERHÉRE 

ELSZÁMOLT TÉTELEK

Ajánlatunkat 30 napig fenntartjuk.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy cégem:

Kelt:

Ajánlattevő

A fenti tárgyban meghirdetett ajánlattételi felhívásra válaszul az alábbi Ajánlatot tesszük:

•         a feladat ellátásához előírt szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel,

•         a feladat végrehajtásával kapcsolatos tevékenység vonatkozásában szakmai, illetve jogi eltiltás alatt nem áll,

•         végelszámolási, illetve felszámolási eljárás alatt nem áll,

•         lejárt köztartozása nincs.

………………………………………

Összesen bruttó:

AJÁNLATI ADATLAP

Vis-maior esemény következményeinek helyreállítása

(Olajfa utca, Levendula utca, József Attila utca 70-170. hrsz híd helyreállítása, 

Rákóczi utca 47. hrsz híd-áteresz helyreállítása) 
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3
Padkán lerakódott zúzalékréteg eltávolítása az 

útról géppel, deponálása
60 m3

4 Útfelület gréderezése, M45 zúzottkő pótlással 1456 m2

5
Útpadka helyreállítása felmart zúzalékkal, bánya 

meddővel 100-100 cm-es sávban, tömörítve
820 m2

-                        

ÁFA27% -                        

Bruttó: -                        

6
Károsodott homlokfalak helyreállítása 

lőttbetonos technológiával
28 m2

7
Meglévő donga boltozat tisztítása, helyreállítása 

lőttbetonos technológiával
30 m2

8
M-50 zúzalék háttöltés a homlokfalak mögött, 

útpálya alatt
8 m3

9 Terméskő szórás alvízi és felvízi mederfenéken 18 m3

-                        

ÁFA27% -                        

Bruttó: -                        

10 Kotrás géppel 40 m3

11 Pályalemez bontása, elszállítva 15 m2

12 C30/37 vb. pályalemez készítése 4 m3

-                        

ÁFA27% -                        

Bruttó: -                        

0 Ft

0 Ft

0 Ft

József Attila utca 70-170. hrsz. híd helyreállítása

József Attila utca 70-170. hrsz. híd helyreállítása összesen:

Rákóczi utca 2/a. előtti 47. hrsz. híd-áteresz helyreállítása 

Mindösszesen nettó (Ft)

ÁFA (27%) (Ft)

Mindösszesen bruttó (Ft)

Rákóczi utca 2/a. előtti 47. hrsz. híd-áteresz helyreállítása 

Út- és padka helyreállítás összesen:

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

Tinnye, 2019. 05. 29-i felhőszakadás következtében károsodott út-híd-átereszkárok 

helyreállítása

EBR azonosító szám: 450 607

I. VIS MAIOR TÁMOGATÁS TERHÉRE ELSZÁMOLT TÉTELEK

Út- és padka helyreállítások (Olajfa utca., Levendula utca, L=410 m)

II. Kivitelezési munkák:
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Tinnye, 2022. április 14. 

Tisztelettel: 

Geréb Tünde sk. 

jegyző 

 

 

 

Tétel

szám
Megnevezés Menny. M.e.

Egységár 

(nettó Ft)
Összesen (nettó Ft)

1 Mobil WC kihelyezése 2         hó

2
Kiviteli műszaki dokumentáció (híd, áteresz, 

utak) 1         db

-                        

3
Közúti árkok tisztító kotrás (Önkormányzat 

elvégzi)
460 m

4 Fejtett föld, törmelék elszállítása helyi depóniára 228 lm3

5
Vízterelő készítése összeforgatott "K" 

szegélykőből
20 fm

-                        

6 Csőhíd alátámasztása 1 ktg

7 Bozót és csrejeírtás 50 m2

8 Korlátok elbontása, deponálása 10 m

9
Alapok alá- betonozása, betonba ágyazott 

terméskő fenéklemez pótlás
4,5 m3

10 Beton surrantó készítése 4 m

11 Monolit vb kerékvető készítése 10 m

12 Monolit vb. Pályalemez készítése 20 cm vtg-ban 30 m2

13 Terméskő szórás alvízi és felvízi mederfenéken 18 m3

14 Új korlát készítése felületkezléssel 10 m

-                        

15 Áteresz homlokfalak építése alapozással 2 db

16 Áteresz visszaépítése 4 m

17 Fejtett föld, törmelék elszállítása helyi depóniára 60 lm3

18 Terméskő szórás alvízi és felvízi mederfenéken 2 m3

-                        

0 Ft

0 Ft

0 Ft

ÁFA (27%) (Ft)

Mindösszesen bruttó (Ft)

József Attila utca 70-170. hrsz. híd helyreállítása

József Attila utca 70-170. hrsz. híd helyreállítása összesen:

Rákóczi utca 2/a. előtti 47. hrsz. híd-áteresz helyreállítása 

Rákóczi utca 2/a. előtti 47. hrsz. híd-áteresz helyreállítása 

Mindösszesen nettó (Ft)

I. Előkészítő és bonyolítói munkák: 

Előkészítő munkák összesen:

II. Kivitelezési munkák:

Út- és padka helyreállítások (Olajfa utca., Levendula utca, L=410 m)

Út- és padka helyreállítás összesen:

II. ÖNKORMÁNYZATI TÖBBLETFORRÁS TERHÉRE ELSZÁMOLT TÉTELEK


