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AJÁNLATKÉRÉS 
 

„Pokorny József Sporttelep – kerítés építés” projekt megvalósításához szükséges kiviteli 
terv elkészítésére 

 
 
Az ajánlatkérés témája: Az Budatétény Sportegyesület (1222 Budapest, Jókai utca 37.) a 

TAO Látvány-csapatsportok támogatási rendszer (TAO tv. 22/C., 107/2011. (VI. 30.) Korm. 

rendelet) keretében a 2019/2020-as évadra, a természetben a 1223 Budapest, Jókai Mór utca 

37. (HRSZ:228172) számon nyilvántartott sporttelep fejlesztésére sportfejlesztési programot 

nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetség részére, „kerítés építés” tárgyban. 

 
Az ajánlat tárgya: 
 

 Sporttelepet szegélyezQ kerítés építés kivitelezése 
 
A kivitelezési feladatainak elvégzésére a Sportegyesület az alábbi feltételekkel kér ajánlatot. 
 
Az ajánlatkérQ adatai és kapcsolattartója:  
 

 Az ajánlatkérQ neve: Budatétény Sportegyesület 
 Képviseli: Rigó Lajos, Elnök 
 Kapcsolattartó: Kreuz Péter, Elnök-helyettes 
 ElérhetQség: 

o Telefonszám: +36 30 640 2557 
o Email: kreuz.peter@upcmail.hu 
o Postacím: 1223 Budapest, Jókai Mór utca 37. 
o  

Ajánlatadási szándék jelzésének határideje: 
 

 LegkésQbb 2020. május 20., 16 óra, személyesen, az ajánlatkérQ székhelyén. 
 
A részletes dokumentáció, illetve ajánlati felhívás átvételének módja: 
 

 2020. május 11.-én 10:00-kor a Pokorny József Sporttelep (1223 Budapest, Jókai Mór 
utca 37.) megrendezésre kerülQ helyszíni bejárás során. A dokumentáció átadására 
adathordozón (CD) kerül sor. A részletes dokumentáció és ajánlati felhívás 
átvételének feltétele az AjánlattevQ által készített cégszer_en aláírt titoktartási 
nyilatkozat megtétele. 

 
Helyszíni szemle: 
 

 2020. május 11.-én, 10:00-kor a Pokorny József Sporttelep (1223 Budapest, Jókai Mór 
utca 37.) A helyszíni bejárásról jegyzQkönyv készül, melyet minden részt vevQ fél 
köteles cégszer_ aláírással ellátni. 
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Konzultáció, tárgyalás: 
 

 Az AjánlatkérQ szükség esetén a kapcsolattartóval elQre emailen egyeztetett esetben 
konzultációs lehetQséget biztosít az AjánlattevQk részére a helyszíni szemlét követQen, 
az AjánlatkérQ székhelyén személyesen. Az AjánlatkérQ fenntartja a jogot, hogy az 
AjánlattevQvel a döntés elQtt tárgyalást folytasson.  

 
 
  
Az ajánlat beadásának határideje, és módja:   
 

 2020. május 20. 16.00 óra, személyesen az AjánlatkérQ székhelyén. 
 Hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetQség 2020. május 21-25. között  
 
 

 
Az ajánlatok beadása:  
 

 Az ajánlatokat cégszer_en aláírva, aláírt árazott költségvetéssel, valamint aláírt 
kivitelezés megvalósításának ütemtervével (jpg, pdf, word, excel fájlformátumban 
mentve) informatikai adathordozón és egy nyomtatott példányban kell benyújtani. 
 

Az ajánlati kötöttség minimális idQtartama: 
 

 Az ajánlati kötöttség az ajánlatok beérkezésétQl számított 30 nap. 
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Az ajánlatok elbírálásának határideje:   
 

 Az ajánlatokat az ajánlattételi, hiánypótlás esetén a hiánypótlás beadására 
rendelkezésre álló határidQ, lejártának idQpontját követQ legkésQbb 1 munkanapon 
belül (2020. május 21. illetve hiánypótlás esetén 2020. május 26.) bontjuk fel. Az 
eredményhirdetésre a bontást követQ 4 napon belül, azaz legkésQbb 2020. május 30-án 
kerül sor az AjánlatkérQ székhelyén délelQtt 10 órakor. 

 
Az elbírálás módja: 
 

 Az AjánlatkérQ azzal a pályázóval (AjánlattevQvel) köt szerzQdést a Pokorny József 
Sporttelep – kerítés építés kiviteli munkájára, amelyik a legjobb ár-érték – azonos 
szakmai tartalmú ajánlatok esetében a kedvezQbb árú – arányt ajánlja a pályázatban.   

 a Sportegyesület elnöke – a Bíráló Bizottság írásbeli javaslata alapján - hoz döntést. 
 a Bíráló Bizottság tagjai: 

o Rigó Lajos, elnök 
o Kreuz Péter, elnök-helyettes 
o Páll Sándor, vezetQségi tag 

 
Értesítés az ajánlatok elbírálásáról: 
 

 Az AjánlatkérQ az AjánlattevQket az ajánlatok elbírálását követQ napon értesíti az 
ajánlatok elbírálásának eredményérQl. 

 
 
Az ajánlattételre jogosultak:  
 

 Az ajánlatkérés nyílt, ajánlatot bármely gazdasági társaság benyújthat, amely 
Vasbeton rendszer elemekbQl épített támfal és/vagy kerítésépítés, felújítás területén 
legalább nettó 15.000.000 Ft azaz tizenötmillió forint összegben igazolt referenciát az 
ajánlattételi dokumentáció részeként az AjánlatkérQ rendelkezésére bocsát az elmúlt 5 
évbQl. 
 

Az ajánlattételre jogosultakkal szemben támasztott alkalmassági feltételek: 
 

Jogi alkalmassági szempontok: 
  

o   Nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene folyamatban csQdeljárás vagy 
felszámolási eljárás. 
o   Gazdasági, illetQleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerQs bírósági 
ítéletben megállapított b_ncselekményt nem követett el, a büntetett elQélethez 
f_zQdQ hátrányok alól mentesült. 
o   A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, foglalkoztatásra 
irányuló bejelentési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban – három évnél 
nem régebben meghozott – jogerQs közigazgatási, illetQleg bírósági 
határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy befizetésre 
kötelezéssel sújtott jogszabálysértést nem követett el. 
o   A tevékenysége nincs felfüggesztve. 
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o   Nincs köztartozás a pályázat benyújtását megelQzQ 30 napos idQszakban. 
  

  
   Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 
  

o   Rendelkezik 3 teljes lezárt üzleti évvel. (2016, 2017, 2018) 
o   Az ajánlattételi dokumentáció átvételét megelQzQ 12 hónapban 
bankszámláján 30 napot meghaladó idQtartamban sorban álló tétel nem 
szerepel. 
o   Az ajánlattételi dokumentáció átvételét megelQzQ 2 lezárt üzleti évben a 
teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele meghaladja az 
10.000.000 Ft-ot. 
 

 
    M_szaki, illetve szakmai alkalmasság: 
  

o  Vasbeton rendszer elemekbQl épített támfal és/vagy kerítésépítés, felújítás 
területén legalább nettó 15.000.000 Ft azaz tizenötmillió forint összegben 
igazolt referenciát az ajánlattételi dokumentáció részeként az AjánlatkérQ 
rendelkezésére bocsát az elmúlt 5 évbQl. 

 
A megvalósítandó feladat:  
 

 Pokorny József Sporttelep (1223 Budapest, Jókai Mór utca 37.) T_zoltóság felé esQ 
kerítés bontása és új kerítés építése két személy kapuval. 
 

. 
 
 

A kiválasztott AjánlattevQvel megkötendQ szerzQdés lényeges feltételei: 
 

 A vállalkozói díj átalányként kerül meghatározásra, a kiválasztott AjánlattevQ 
(vállalkozó) az átalánydíjon felül sem többletmunka, sem pótmunka jogcímén azok 
ellenértékére nem tarthat igényt. 

 A vállalkozói díj kifizetése az alábbi ütemezésben történik: 
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MELLÉKLETEK 

 

1. AJÁNLATTEVPI NYILATKOZAT 

2. AJÁNLATI LEVÉL 

3.  AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELÉNEK JEGYZPKÖNYVE 

4. AJÁNLAT LEADÁSÁNAK JEGYZPKÖNYVE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Budatétény Sportegyesület    Ajánlattételi dokumentáció 
 

AjánlattevQi nyilatkozat 
 
Alulírott  ................................... , mint a(z)  .....  ................................................................... , 
(székhely:  ................................  ...................... ) AjánlattevQ cégjegyzésre jogosult 
képviselQje, az Budatétény Sportegyesület (1222 Budapest, Jókai Mór utca 37.), mint 
AjánlatkérQ, a természetben a 1223 Budapest, Jókai Mór utca 37., (HRSZ: 228172) számon 
nyilvántartott telephelyen megvalósuló „Pokorny József Sporttelep – kerítés építés” projekt 
esetében kiírt ajánlatkérési eljárás kapcsán, az ajánlatkérésben és az ajánlattételi 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után 
kijelentem, hogy az ajánlatkérésben és az ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi 
feltételt  - a határidQket is beleértve – megismertük, megértettük és azokat a jelen 
nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérésben és az ajánlattételi dokumentációban 
ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítQnek tartjuk az egyértelm_ ajánlattétel 
vonatkozásában. 
Kijelentem, hogy a tárgyi ajánlatkérésben és az ajánlattételi dokumentáció által kért, és az 
ajánlat részeként általunk benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak. 
 
Kijelentem, hogy ajánlatunk fel nem tüntetett árelemeket nem tartalmaz, és az 
ellenszolgáltatás összege tartalmazza az ajánlatkérésben meghatározott, a kiválasztott 
ajánlattevQvel megkötésre kerülQ szerzQdés lényeges feltételeiben rögzítettek szerinti 
teljesítésbQl adódó valamennyi költséget. 
 
Tudomásul veszem, hogy az AjánlatkérQ az ajánlatokat az ajánlatkérésben foglaltak szerint 
értékeli. 
 
Kijelentem, hogy az AjánlattevQ jogosult a tárgyi ajánlatkérés napján ajánlatot tenni, mert 
megfelel az ajánlatkérésben megfogalmazott feltételeknek. Kijelentem, hogy az AjánlattevQ 
legalább két éve m_ködQ gazdasági társaság és megfelel az ajánlatkérésben meghatározott 
gazdasági és pénzügyi, valamint m_szaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeknek. 
 
Kijelentem, az ajánlat itt fel nem tüntetett árelemeket nem tartalmaz, és az ellenszolgáltatás 
összege tartalmazza a szerzQdéstervezetben rögzítettek szerinti teljesítésbQl adódó valamennyi 
költséget.  
 
Kijelentem, hogy amennyiben nyertességünk esetén a szerzQdést megkötjük, és 
ajánlatkérésben és az ajánlattételi dokumentációban rögzítetteknek megfelelQen, valamint az 
általunk megajánlott ellenszolgáltatás és egyéb feltételek mellett maradéktalanul teljesítjük. 
 
Kelt: .........................................  
 
 
 AjánlattevQ cégszer_ aláírása  
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AJÁNLATI LEVÉL 

„Pokorny József Sporttelep – kerítés építés” 

AjánlattevQ:  
 

Név:  ………………………………………………………………………………… 
 

Székhely: ………………………………………………………………………………… 
 

Cg:  ………………………………………………………………………………… 
 

Képviseli: ………………………………………………………………………………… 
 
Ajánlat tárgya: 
 
AjánlattevQ a fentiek szerint ajánlatot tesz a programban foglalt létesítmény felújításával kapcsolatos 
munkák kivitelezésének elkészítésére, az AjánlatkérQ által jóváhagyott m_szaki tartalomnak, valamint 
az érvényes jogszabályoknak, szabványoknak megfelelQen, elsQ osztályú minQségben.  
 
Ajánlott kivitelezQi díj: 

 Pokorny József Sporttelep (1223 Budapest, Jókai Mór utca 37.) T_zoltóság felé esQ 
kerítés bontása és új kerítés építése két személy kapuval. 
 
………………………….. + ÁFA, azaz ………………………………….. Ft + ÁFA 
 

 
Egyösszeg_ átalányár, a mellékelt költségvetésben részletezettek szerint. 
 
A kivitelezés átadás-átvételének vállalt határideje: ………… 
 
 

Kelt: ……….. ………………….. 
 

  

aláírás:  

aláíró neve:  

cégnév:  

AjánlattevQ 
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TENDERDOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELÉNEK JEGYZPKÖNYVE 

„Pokorny József Sporttelep – kerítés építés” 

 
ÁtvevQ:  
 

Név:  ………………………………………………………………………………… 
 

Székhely: ………………………………………………………………………………… 
 

Cg:  ………………………………………………………………………………… 
 

Képviseli: ………………………………………………………………………………… 
 
 
TENDER tárgya: 
 
„Pokorny József Sporttelep– kerítés építés”– beruházások kivitelezése 
 
Alulírott a tárgyi nyílt pályázati tenderdokumentációt a mai napon átvettem az alábbi tartalommal: 

 Nyílt pályázati felhívás 
 Mellékletek 
 Árazatlan költségvetés kiírás 
 SzerzQdés tervezet 

 
 
 
Budapest, …..………………….. 
 
 

aláírás:  

aláíró neve:  

cégnév:  

AjánlattevQ 
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AJÁNLAT LEADÁSÁNAK JEGYZPKÖNYVE 

„Pokorny József Sporttelep– kerítés építés” 

 

AjánlattevQ:  
 

Név:  ………………………………………………………………………………… 
 

Székhely: ………………………………………………………………………………… 
 

Cg:  ………………………………………………………………………………… 
 

Képviseli: ………………………………………………………………………………… 
 
 
Ajánlat tárgya: 
 
ずPﾗﾆﾗヴﾐ┞ Jﾙ┣ゲWa SヮﾗヴデデWﾉWヮ に ﾆWヴｹデYゲ YヮｹデYゲざに HWヴ┌ｴ=┣=ゲﾗﾆ ﾆｷ┗ｷデWﾉW┣YゲW 
 
Alulírott a tárgyi nyílt pályázati ajánlatot a mai napon átadtam az alábbi tartalommal: 
 

 Ajánlattételi nyilatkozat        ゴ 

 Ajánlati levél         ゴ 

 Árazott költségvetés kiírás        ゴ 

 Cégszer_en aláírt kivitelezési ütemterv       ゴ 

 Cégszer_en aláírt pénzügyi ütemterv      ゴ 

 KötelezQ mellékletek 

o Cégbírósági nyilvántartási kivonat      ゴ 

o 2016, 2017, 2018 lezárt üzleti évek mérlege és eredmény kimutatásának másolata ゴ 

o Aláírási címpéldány        ゴ 

o NAV igazolás a köztartozás mentességrQl     ゴ 

o Szakember képzettségét igazoló okirat      ゴ 

 Referencialista         ゴ 

 Az ajánlattevQ rövid bemutatása        ゴ 

 
Budapest,  …..………………….. 
 
aláírás:  …………………………..    …………………………..  
 
aláíró neve:   …………………………..    …………………………..  
 
cégnév:  …………………………..    …………………………..  

AjánlattevQ     ÁtvevQ 
 


