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Ajánlati felhívás

"A MűvelődésiHáz felújítása II. ütem " címűpáIyázatkeretében végzendő építési
tevékenységre

Érsekcsanád Község Önkormányzata ajén7ati felhívást teszközzé az alábbi feltételekkel.

Munka megnevezése: Baja Város Polgármesteri Hivatala VII. 38657-312012. számű építési
engedélyével jóváhagyott, az Arkett KFT által készített építési engedélyezési tervdokumentáció
szerinti építési munka csatoltan részletezett munkanemeinek megvalósítása.

Az ajánlatközzététe|ének napja: 2013. 01 .3I.
Azajánlat beadási határideje: 2013. 08. 22. 12,00 őra

Az ajánlat beadási helye: Ersekcsanádi Polgármesteri Hivatal titkársága
Ersekcsanád ,Dőzsa Gy. űt77 .

Vagy
Postai úton a Polgármesteri Hivatal ( 6341 Ersekcsanád , Dózsa Gy . tú 77 .)

Megjegyzés: a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miattzárvataít2013. augusáus I2-tőI20-ig.

Az ajánlatok felbontásának helye és időpontja: Ersekcsanádi Polgármesteri Hivatal
Ersekcsanád ,Dőzsa Gy. íú 77 .

2013.08,22. 13,00 óra
Hiánypótlásra egy alkalommal,2013. 08. 26. 12,00 őráig van lehetőség, az ajánlatkérő felhívása
alaplan,
Eredményhirdetés: az qánlxokról a képviselő-testiilet 2013. 08. 30. napjáig dönt.
Szerződéskötés: legkésőbb 2013. 09. 14-én

A kivitelezés időtartama: 2013.09. i6. - 2014" 03.31.
A kivitelezés tlefejezési határideje: I" ütem: 2013.11.15

II. ütem: 2014,03.3I"
A kivitelező a sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.
A kivitelező jogosult az előteljesítésre.
A megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít.
A megrendelő munkaterületet 2013 . 09 . I6-án adja át.

Az aján|attevőkre vonatkozó speciális feltétel :
Nem-lehet ajánlattevő, aki

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

. Egy évet meghaladó adó-, illeték és társadalombiztosítási járulékfizetési hátralékkal
rendelkezik.

A fentiekről az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

Pénzügyi feltétel:
A vállalkoző rész-számla benyújtására jogosult az I. ütemben felsorolt munkák befejezését
követően, annak ajánlat szerinti összegében. A rész-számla f,rzetési határideje: a formailag és' tartalmilag szabályos számla kézhezvételét követő 90 napon belül



A végszámla benyújtására a vállalkozó a sikeres műszaki átadást-átvételt követő napon jogosult, de
nem korábban, mint 2014. január 02.
A végszámla ftzetési határideje: a formailag és tartalmilag szabályos számlakézhez vételét követő
90 napon belül

Fizetés módj a: átutalás

Avállalkozó hibájából eredő késedelmes teljesítés esetén avá|lalkozónapi bruttó 20.000 Ft késedelmi
kötbért köteles az önkormányzatnak fizetni, melynek összege maximum a bruttó vállalási összeg 20
Yo-a.

Egyéb megjegyzés:
o Az ajánlattevők részére helyszíni szemlét tartunk 2013. 08. 09" 8,00 órakor, melyen a

felhívással kapcsolatban feltett kérdé seket me gválaszo lj uk.
. A munka építési engedély köteles

A képviselő-testület
legolcsóbb ajánlatot
legolcsóbb ajánlatot

az ajánlattevőt hirdeti ki nyertesként, aki a fenti feltételek vállalásával a
Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy akkor köt szerződést a
vállalkozőval, ha a vállalkoző á|tal ajánlott ár nem haladj a meg, az

önkormányzat á|ta| a meghirdetett feladatra tervezett összeget"

Ersekcsanád, 2013. 07. 30.
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