A Képviselő-testület 352/2017. (IX. 21.) sz. kt. határozatának melléklete
1. sz. melléklet
Tárgy: Árajánlat kérése előkészítő tevékenység ellátására
TiszteltAjánlattevő!
Alulírott Varga Gusztáv polgármester, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, mint
ajánlatkérő nevében és képviseletében eljárva, tájékoztatom Önt, hogy az önkormányzat
2017.08.15. napján pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretén belül megjelent TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés” megnevezésű pályázati felhívásra, melynek bruttó összköltsége
259.153.607,- Ft. A pályázat a támogató döntése alapján támogatásra jogosult, azaz a
támogatási kérelem a jogosultsági kritériumoknak megfelel, azonban a támogatás
odaítélése kapcsán a támogató döntése még nem érkezett meg.
Tájékoztatom, hogy a pályázat benyújtására figyelemmel a pályázat beadásához szükséges
alábbi előkészítési feladatok (projekt tartalmi előkészítése) már elvégzésre kerültek:
1. Projektgazdával (Önkormányzat) vezetőivel előzetes igényfelmérés;
2. Kiválasztási kritériumoknak és a kiválasztási eljárásrendnek való megfelelés
céljából, előzetes felmérés elkészítése;
3. Önkormányzat részére kerékpárforgalmi hálózati javaslatot elkészítése a
kialakítható, kijelölhető és/vagy korszerűsíthető, valamint a meglévő
kerékpárforgalmi létesítménytípusok hálózatba szervezésével a beavatkozási
területre vonatkozóan, amit térképen szükséges ábrázolni a jelenlegi és a tervezett
kívánatos helyzet - a meglévő és a tervezett hálózati elemek, létesítménytípusok, és
a célállomási fejlesztések (tárolók, parkolók, rekeszek) - jelzésével együtt;
4. Település közútjain a gépjárműforgalom nagyságának, a baleseti gócpontok és a
kerékpáros közlekedést akadályozó tényezők felmérése;
5. A tervezett fejlesztésekre vonatkozóan több lépcsős intézkedési terv kialakítása a
beruházási költségek ütemenkénti becslésével, és az alternatív megoldások
bemutatásával;
6. A tervezett fejlesztés környezetét, jellemző szelvényeit, problémás szakaszait,
átvezetéseket, forgalomvonzó létesítményeket bemutató képek (pl. Google Street
View) elkészítése;
7. A projekt céljának, műszaki tartalmának ismertetése, a tervezés körülményeinek
bemutatása, az alkalmazott megoldások indoklása, a tervezett létesítmény és a
meglévő infrastruktúra kapcsolódásának bemutatása, a pályázati kiírásnak való
megfelelőség igazolása, a megvalósítás kockázatainak bemutatása a projektgazda
részére;
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8. A beavatkozás területének és azon belül a települési célállomások és
forgalomgeneráló létesítmények, főbb kibocsátó (lakó)területek elhelyezkedésének
térképen történő ábrázolása;
9. Költségbecslés elkészítése (egyes projektelemek tervezett költsége oly módon,
hogy a fajlagos költségek könnyen megállapíthatók legyenek);
10. Műszaki leírás elkészítése (a tervezett létesítmény környezetének, paramétereinek
bemutatásával, átnézeti helyszínrajz és az alapján online elérhető Google Map);
11. Megvalósításra vonatkozó ütemterv elkészítése(az ütemterv tartalmazza a
fontosabb mérföldköveket, a tervezés, engedélyezési eljárás, közbeszerzés,
előkészítés, kivitelezés időigényét, tervezett ütemezését, esetleges kockázatokat);
12. Pályázati kiírásnak való teljeskörű megfelelőség összeállítása.
A fentiek szerint részletezett és már elvégzett előkészítési feladatokon túl a pályázat
keretében megvalósítani kívánt projekt előkészítő feladatainak ellátására a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének „Az
elszámolhatóság általános szabályai” című 2. fejezetének 2.3.2.5. pontja alapján szeretnék
árajánlatot kérni Öntől az alábbi táblázatban részletezett feladatok ellátására.
Feladat megnevezése
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül megjelenő TOP-3.1.1-16
kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” megnevezésű felhívásra
benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódó alábbi projekt előkészítési tevékenységekközbeszerzés lebonyolításának kivételével-, azaz a projekt műszaki előkészítése az alábbiak
szerint:
1. Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elkészítése a Felhívás 3.4 pontjában
foglaltak szerint a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónapon
belül:
- egyeztetni és véleményeztetni szükséges a támogatóval a felhívás
feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében;
- a kerékpárforgalmi hálózati tervet NFM KKF tervzsűri által is véleményeztetni.
2. Műszaki, engedélyes tervek elkészítése:
- az adott projekt vonatkozásában szükséges tervek elkészítése, engedélyek
beszerzése,
- a terveket egyeztetni és véleményeztetni szükséges a támogatóval a felhívás
feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében;
-a műszaki terveket NFM KKF tervzsűri által is véleményeztetni szükséges.
Az árajánlatot egy összegben a jelen ajánlatkéréshez mellékelt ajánlati lapon szíveskedjen
megtenni, melyben szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy ajánlatát az ajánlattételi határidő
lejártát követő 30 napig fenntartja.
A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezés értelmében az ajánlatkérő köteles vizsgálni az
ajánlattevők szerődés teljesítésére való alkalmasságát. Az alkalmasság megítélése körében
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az ajánlatkérő vizsgálja az ajánlattevő közhiteles nyilvántartásban elérhető cégkivonatáta
fent megjelölt feladat végzését igazoló tevékenységi körök megléte tekintetében. A
cégkivonatot az ajánlatkérő ellenőrzi, az árajánlathoz annak csatolása nem szükséges. Ezen
túlmenően az ajánlattevő megfelelőségét az ajánlatkérés megküldésének időpontjától
visszafelé számított 5 (öt) évben teljesített, a fenti tevékenység tárgyával megegyező
legjelentősebbszolgáltatásainak (projekt előkészítés) ismertetését tartalmazó referencia
nyilatkozatával köteles igazolni. Kérem a T. Ajánlattevőt, hogy referencianyilatkozatát a
jelen felhíváshoz mellékelt nyilatkozaton, cégszerű aláírással ellátva szíveskedjen
megtenni.
Tájékoztatom, hogy az ajánlatkérő a legalacsonyabb ellenszolgáltatás értékelési
szempontalapján választja ki a nyertes ajánlattevő személyét. Az ajánlatkérő az ajánlatok
értékelésének eredményéről az ajánlattételi határidőt követő lehető legrövidebb időn belül
tájékoztatást nyújt.
Tájékoztatom, hogy amennyiben ajánlatát nem a mellékelt ajánlati lappal megegyező
tartalommal teszi meg, illetve alkalmasságát referencia nyilatkozatával nem igazolja, vagy
ajánlatát az ajánlattételre megjelölt határidőn túl nyújtja be, az ajánlat érvénytelen, azt az
értékelésnél az ajánlatkérő nem veszi figyelembe.
Kérem, hogy ajánlatátegy összegben – nettó és bruttó forintban megadva - cégszerű
aláírással ellátva legkésőbb 2017. szeptember 22. napjáig a farkasn@mezokovacshaza.hu
e-mail címre megküldeni szíveskedjen.
Kelt: Mezőkovácsháza, 2017. szeptember 19.

Tisztelettel:
………………………
Varga Gusztáv
polgármester
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

4

AJÁNLATI LAP

Tisztelt………………..!
Alulírott ……………………………<társaság cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott
képviselője>,
a
…………………………………………..<társaság
neve,
székhelye>képviseletében, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata ajánlatkérő által 2017.
……………. napján megküldött ajánlatkérésére, az abban megjelölt tevékenységekre
vonatkozóan az alábbi ajánlatot tesszük:
Feladat megnevezése

Vállalási díj (nettó és
bruttó forintban)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül
megjelenő TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés” megnevezésű felhívásra benyújtani
kívánt pályázathoz kapcsolódó alábbi projekt előkészítési
tevékenységek - közbeszerzés lebonyolításának kivételével-,
azaz a projekt műszaki előkészítése az alábbiak szerint:
1. Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elkészítése a
Felhívás 3.4 pontjában foglaltak szerint a támogatási
szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónapon belül:
- egyeztetni és véleményeztetni szükséges a
támogatóval a felhívás feltételrendszerének való
megfelelés ellenőrzése érdekében;
- a kerékpárforgalmi hálózati tervet NFM KKF
tervzsűri által is véleményeztetni.
2. Műszaki, engedélyes tervek elkészítése:
- az adott projekt vonatkozásában szükséges tervek
elkészítése, engedélyek beszerzése,
- a terveket egyeztetni és véleményeztetni szükséges a
támogatóval a felhívás feltételrendszerének való
megfelelés ellenőrzése érdekében;
-a műszaki terveket NFM KKF tervzsűri által is
véleményeztetni szükséges.
Nyilatkozunk, hogy a fenti ajánlatunkat az ajánlattételi határidő lejártát követő 30
(harminc) napig fenntartjuk.
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Nyilatkozunk, hogy az ajánlatkérésben megjelölt feladatok ellátására a szükséges
végzettséggel, tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezünk. Nyertességünk esetére az
ajánlatkérésben rögzített projekt előkészítési feladatok ellátását vállaljuk.

KELT: ……………………………, 201.. év ………… hó .… napján

Tisztelettel:
………………………
cégszerű aláírás
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REFERENCIA NYILATKOZAT

Alulírott …………………………… <társaság cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott
képviselője>,
a
…………………………………………..
<társaság
neve,
székhelye>képviseletében, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata ajánlatkérő által 2017.
……………. napján megküldött ajánlatkérésnek eleget téve az alábbiak szerint
nyilatkozom az ajánlatkérés megküldésének időpontjától visszafelé számított 5 (öt) évben a
társaság által teljesített, az ajánlatkérésben megjelölt tevékenység tárgyával megegyező
legjelentősebb szolgáltatásról (projekt előkészítési tevékenység):
Szerződést
székhelye):

kötő

másik

fél:(neve,

Szerződés tárgya:
A teljesítés ideje/időtartama:
Projekt azonosító száma/megnevezése:
Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak
és
a
szerződésnek
megfelelően történt-e:igen/nem

KELT: ……………………………, 201.. év ………… hó .… napján

………………………
cégszerű aláírás

