15-JOGI/………/2020.
Ajánlattételi felhívás
„Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal vagyonvédelmi rendszerének
karbantartási munkálatai” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti eljáráshoz
1. az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe:
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Kapcsolattartási pont, címzett:
Dr. Molnár Miléna aljegyző
Tel: 34/361-444/149
email: molnar.milena@oroszlany.hu
2. az eljárás fajtája
közbeszerzési értékhatár alatti eljárás
3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi
követelmények, teljesítménykövetelmények:
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal vagyonvédelmi rendszerének karbantartási munkálatai
a csatolt szerződéstervezet szerint
4. a szerződés meghatározása:
karbantartási szerződés
5. a szerződés időtartama:
• szerződéskötés tervezett napja: 2020. december 18.
• a szerződés időtartama: 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti egy év határozott
idő
6. a teljesítés helye: Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
szám alatti épülete
7. az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Megrendelő előleget nem biztosít. Szolgáltató havonta azonos összegre vonatkozóan, utólag
nyújthat be számlát, 30 napos fizetési határidővel.
Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására
nincsen mód.
8. az ajánlatok bírálati szempontja:
A legalacsonyabb összegű árajánlat.
9.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek be kell mutatnia:
Az eljárást megindító felhívás feladásától
visszaszámított legfeljebb 6 évre vonatkozó,
beszerzés tárgya szerinti, szolgáltatásnyújtási
munkáit, a főbb műszaki, mennyiségi mutatók, az
ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a
szerződést kötő másik fél, a részéről információt
nyújtó személy nevének és telefonszámának

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő műszaki illetve szakmai
szempontokból alkalmas a szerződés
teljesítésére, ha
M/1. rendelkezik az eljárást megindító
felhívás feladásától visszaszámított
legfeljebb 6 évben a beszerzés tárgya
szerinti olyan referenciamunkával, amely
esetében a szolgáltatásnyújtás időtartama
eléri az 1 évet.
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megjelölésével, a szerződést kötő másik fél által
kiállított igazolásban vagy az ajánlattevő
nyilatkozatával. A nyilatkozat vagy igazolás tartalmi
követelménye az arról szóló nyilatkozat vagy
igazolás, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
10. az ajánlattételi határidő:
2020. december 17. (csütörtök) 13 óra
11. a szerződéskötés tervezett időpontja: 2020. december 18.
12. a részajánlat [50. § (3) bekezdés], többváltozatú (alternatív) ajánlat (51. §) lehetősége vagy
kizárása:
részajánlat tételére nincs mód
13. Az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a beszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat.
14. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési
felelősséggel tartozik.
15. Ajánlatok benyújtásának módja:
Ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, email-en kérjük benyújtani a cégjegyzésre jogosult
képviselő/k aláírásával ellátva, az email tárgy mezőjében a következő szöveg feltüntetésével: „Ajánlat:
vagyonvédelmi rendszer karbantartás”
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal,
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Dr. Molnár Miléna aljegyző részére
email: molnar.milena@oroszlany.hu
Időbeli ütemezés:
o ajánlattételi határidő: 2020. december 17. (csütörtök) 13 óra
o tárgyalás az ajánlattevőkkel: 2020. december 17. (csütörtök) 14 óra
A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy
személyes megjelenés helyett elektronikus úton tárgyaljon az ajánlattevőkkel.
o a szerződéskötés tervezett időpontja: 2020. december18 . (péntek)
o szolgáltatás megkezdése: 2021. január 1.
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:
A tárgyalás tárgya: Ajánlatkérő a tárgyalás során az ajánlati árra vonatkozóan tett ajánlatokról és
a szerződéstervezet egyéb elemeiről kíván tárgyalni.
Egyéb információk:
Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát (aláírásmintáját). Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő, cégjegyzésre jogosult
képviselő írja alá, úgy az aláírásra vonatkozó meghatalmazást is csatolni kell.
16. az ajánlattételi felhívás közzétételének napja:
2020. december 12.
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