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Tájékoztató 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

A Szarvasi Futball Club Sport Egyesület, mint Kedvezményezett a „Lelátó építése, 

pálya infrastruktúra fejlesztés” tárgyú kivitelezést tervezi vállalkozási szerződés keretében. 

A beruházás megvalósítását a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI törvény 

(továbbiakban: TAO tv.) illetőleg a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási 

igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, 

valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján 

történő támogatásból finanszírozza. 

Jelen beszerzés ezen beruházás megvalósítására irányul a 107/2011. (VI. 30.) Korm. 

rendelet 4. § (8) bekezdésének e) pontja szerinti előírás figyelembe vételével, mely alapján 

Ajánlatkérő kellő gondot fordít az átláthatóság - ideértve a pályázati eljárás minden elemének 

dokumentálását, különösen az árajánlatok bekérését és azok értékelését - és az ajánlattevőkkel 

való egyenlő elbánás elvére. 
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Ajánlattételi felhívás 
 

1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, e-mail: 

Név:    Szarvasi Futball Club Sport Egyesület 

Székhely:   5540 Szarvas, Erzsébet Liget 

Képviselője:  Bencze Sándor 

Adószáma:   18379754-1-04 

Telefonszám:  +36/30-968-2074 

E-mail cím:   szarvasifc@freemail.hu 

 

2.) A beszerzési eljárás fajtája: 

„Lelátó építése, pálya infrastruktúra fejlesztés” tárgyú építési beruházáshoz kapcsolódó nyílt 

pályázati eljárás a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése alapján. 

 

3.) A dokumentáció beszerzésének feltételei: 

Az Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében az ajánlattételi felhíváson kívül 

dokumentációt biztosít, mely az alábbi dokumentumokból áll: 

o műszaki leírás 

o árazatlan költségvetés 

o ajánlattételi nyilatkozatminták 

o szerződéses feltételek 

 

Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja az Ajánlattevő rendelkezésére, melyet 

megküld az érdeklődésüket jelző Ajánlattevők részére e-mailben, postai úton, vagy személyes 

átvétellel. 

A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.  

 

4.) A szerződés meghatározása:  

Vállalkozási szerződés 
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5.) Szerződéses feltételek és az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a 

vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 

 Az Ajánlattevő (Vállalkozó) a csatolt szerződéses feltételekben foglalt 

kötelezettségének késedelmes teljesítése esetére késedelmi kötbért vállal, mely a teljes bruttó 

ellenszolgáltatás értékének 0,1 %-a/nap, de legfeljebb 2%. 

 Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 

 Ajánlatkérő előleget fizet. 

 A végszámla, a hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be, a 

teljesítés igazolása után.  

 A teljesítés elismeréséről vagy annak megtagadásáról a Megrendelő képviselője vagy 

az általa megbízott személy jogosult, a Vállalkozó teljesítésétől számított 15 munkanapon 

belül írásban nyilatkozni. A Vállalkozó számla kiállítására a teljesítés igazolás birtokában 

jogosult. A teljesítésigazolás egy eredeti példányát a számlához csatolni kell.  

 A számlákat Ajánlatkérő nevére és címére kell kiállítani. A számlák kiállítására és a 

pénzügyi teljesítésre egyebekben a teljesítés időpontjában hatályos áfa szabályok és áfa 

mérték (%) alapján kerülhet sor.  

 A kifizetés további feltétele, hogy a Vállalkozónak az adózás rendjéről szóló 2017. évi 

CL. törvényben foglaltak alapján, a számlához csatolnia kell az „Együttes adóigazolást” vagy 

biztosítania kell, hogy szerepeljen a „köztartozásmentes adózók” listájában. 

 A számlázásra és kifizetésre vonatkozó jogszabályok:  

- 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről;  

- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról; 

- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról;  

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról;  

 

6.) A szerződés időtartama: 

Tervezett befejezése (műszaki átadás-átvétel): 2022. június 30.  

 

7.) A teljesítés helye: 

5540 Szarvas, Erzsébet liget Hrsz:5329 
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8.) Többváltozatú ajánlat, részajánlat-tétel lehetősége: 

Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat, illetve a részajánlat-tétel lehetőségét kizárja. 

 

9.) Az ajánlatok értékelési szempontja:  

Bruttó vállalkozási díj (HUF)     

 

Bírálati módszer: 

Az értékelési szempont esetében a legjobb (legalacsonyabb nettó vállalkozói díjat) ajánlat a 

maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi 

elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki  a pontszámokat az 

ajánlatkérő. 

 

 

10.) Kizáró okok és igazolásuk: 

 

Kizáró ok Igazolás módja 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 

alvállalkozó olyan gazdasági szereplő: 

Aki végelszámolás alatt áll, vagy 

vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről 

szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az 

ellene indított felszámolási, vagy kényszer-

törlési eljárást jogerősen elrendelték. 

 

 

A kizáró okok fenn nem állását ajánlatkérő a 

nyilvános cégnyilvántartásból ellenőrzi. 

 

11.) Alkalmassági feltételek és igazolásuk: 

 

Alkalmassági feltételek Igazolás módja 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 

alvállalkozó olyan gazdasági szereplő: 

Aki az ajánlattételi felhívás keltét megelőző 2 

Az alkalmassági feltételnek való megfelelést 

az ajánlatkérő a nyilvános cégnyilvántartásból 

ellenőrzi (https://www.e-cegjegyzek.hu/). 
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évnél nem korábban jegyeztek be vagy 2 évnél 

nem korábban kezdte meg működését. 

 

12.) Ajánlattételi határidő és az ajánlat benyújtásának módja: 

Határidő: 2021. július 16. 12 óra 

Benyújtás módja: Személyesen vagy postai úton. 

Benyújtás címe: 5540 Szarvas, Erzsébet liget 

 

Formai előírások:  

 Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:  

 Ajánlattevő neve 

 „Lelátó építése, pálya infrastruktúra fejlesztés” feliratot; és 

 „Az ajánlattételi határidőig nem bontható fel!” feliratot. 

 Az ajánlatokat papíron 1 példányban kell benyújtani, zárt borítékban.  

 Az ajánlattétel nyelve: magyar 

 

14.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

Az ajánlattételi határidőtől számított 30 nap. 

 

15.) Egyéb információk: 

15.1) Az ajánlat formai követelményei: 

 Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) az Ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselőjének vagy képviselőinek cégszerűen alá kell írnia. 

Amennyiben a nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazottja írja alá, úgy 

a meghatalmazás egyszerű másolata is csatolandó. 

 Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a benyújtásra kerülő ajánlat 

összeállításának és elkészítésének valamennyi költsége az Ajánlattevőt terheli.  
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15.2) Kiegészítő tájékoztatás: 

 Az ajánlattevő a felhívással és dokumentációval kapcsolatos tájékoztatást kérhet, 

melyre ajánlatkérő legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző ésszerű időben, de legalább 

két nappal korábban - adja meg a kiegészítő tájékoztatást. 

 

15.3) Közös ajánlattétel: 

 A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a beszerzési eljárásban a közös 

ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.  A közös ajánlattevők csoport-

jának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 

ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé 

egyetemlegesen felelnek.  

 

15.4) Ajánlat részeként csatolandó dokumentumok: 

 Az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolnia az ajánlatba, amely tartalmazza az 

ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az 

értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólapon feltüntetett ajánlati árnak 

meg kell egyeznie a beárazott költségvetés végösszegével. 

 Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattételi felhívás 

feltételeinek és a 30 napos ajánlati kötöttség elfogadására, a szerződéses feltételek, 

megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra és egyéb vállalásaira 

vonatkozóan.  

 Ajánlattevőnek csatolni kell a cégkivonatban rögzített képviselő aláírási 

címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintáját annak 

igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, 

kapacitást nyújtó szervezet képviseletére jogosult személy írta alá. Ha az ajánlatot ettől eltérő 

személy írja alá, akkor csatolni kell a meghatalmazását, amely tartalmazza a meghatalmazott 

aláírását is.  

 Amennyiben ajánlattevő cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, 

ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

 Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban a beárazott költségvetésta dokumentáció 

részeként kiadott formában. 
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15.5) Ajánlatok értékelésének menete: 

 Az ajánlatkérő lehetőséget biztosíthat az ajánlatok hiánypótlására. 

 Bármely kizáró ok alá eső ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánít és az 

eljárásban nem kerül értékelésre. A kivitelező kiválasztásánál alkalmatlannak minősül az 

ajánlattevő, amely jelen felhívásban foglalat alkalmassági feltételek bármelyikét nem teljesíti.  

 Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlati kötöttség ideje alatt elbírálja és dönt az eljárás 

eredményéről és a nyertes ajánlattevőről.Indokolt esetben az eredményhirdetés időpontját 

legfeljebb 30 nappal elhalaszthatja, melyről a pályázókat az új időpont megjelölésével írásban 

értesíti. 

 Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy az eljárást eredménytelennek 

nyilvánítsa, de mindenkor az összességében legelőnyösebb ajánlatot nyilvánítja nyertes 

ajánlatnak. 

 

15.6) Ajánlatkérő előírja: 

 Ajánlattevőknek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 

vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése 

során meg kell felelni.   

 A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel és a munkálatok megkezdéséhez 

szükséges engedélyek birtokában kezdhetők. 

 

 

16.) Az ajánlattételi felhívás kelte és megküldése:  

2021. július 01. 

Megküldési Határidő: 2021. július 16.
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Ajánlattételi nyilatkozatminták 
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Felolvasólap 
 

Az ajánlattevő neve: 

(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

 

Az ajánlattevő címe, székhelye: 

(cégbíróságnál bejegyzett formában) 

 

 

Az ajánlattevő telefon-, 

fax száma: 

 

 

Az ajánlattevő e-mail címe: 

 

 

 

 

Kapcsolattartó neve: 

 

 

Kapcsolattartó telefon-, 

fax száma: 

 

Kapcsolattartó e-mail címe:  
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Ajánlat 
 

Értékelési szempont Megajánlott érték 

Nettó vállalkozási díj (HUF)     Ft 

 

A fenti ajánlatot a „Lelátó építése, pálya infrastruktúra fejlesztés” beruházás” tárgyú 

beruházáshoz kapcsolódó nyílt pályázati eljárásra benyújtott ajánlatunk részeként tettük. 

 

Kelt:  

 

 …………………………….. 

 cégszerű aláírás 
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Ajánlattevői nyilatkozat 
 

 

Tisztelt Ajánlatkérő! 
 

Alulírott ………………………, mint a ……………………. (székhely: 

………………………………..; cégjegyzékszám: …………………….;, cégjegyzésre jogosult 

vezetője kijelentem, hogy: 

  „Lelátó építése, pálya infrastruktúra fejlesztés” beruházás” tárgyú 

beruházáshoz kapcsolódó nyílt pályázati eljárás ajánlattételi felhívásának feltételeit – az 

eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatással (adott esetben) együtt– megismertük, 

ezúton nyilatkozunk, hogy a beszerzés tárgyára ajánlatot teszünk, és azt a 

Felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatás ellenében megfelelően teljesítjük. 

 

 A szerződéses feltételeket elfogadjuk. 

 

 Nyertességünk esetén a szerződést az ajánlattételi felhívásszerinti feltételekkel 

megkötjük és teljesítjük. 

 

 Kijelentjük, hogy ajánlatunkat az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 

napig terjedő időszakra érvényben tartjuk, az addig ránk nézve kötelező érvényű, ezen 

időszak lejárta előtt az bármikor elfogadható. 

 

 Nyertességünk esetén a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe 

alvállalkozókat. 

 

VAGY1 

 

 

Nyertességünk esetén a szerződés teljesítéséhez az alábbi elvégzendő feladatokra 

alvállalkozókat veszünk igénybe: 

ELVÉGZENDŐ FELADAT2: Lelátó építése, lelátó fedése, kerítés építése, járda építése, 

egyéb környezetrendezés, korlát építése, pályavilágítás építése, eredményjelző cseréje. 

 

 

 

Kelt:  

  

 

 ……..………………...... 

 

                                                 
1 Megfelelő aláhúzandó! 
2 Igény szerint sokszorozható a sorok száma az elvégzendő feladatok mennyiségétől függően. 


