TAPOLCA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel.: 87/510-125; Fax: 87/511-164
E-mail: polghiv@tapolca.hu

Iktatószám: 1/ 78 /2010
Ügyintéző: Benczik Zsolt

KONZULTÁCIÓRA SZÓLÓ FELHÍVÁS

Tapolca Város Önkormányzata mint megrendelő,
valamint a
Magyar Aszfalt Kft.
1135 Budapest, Szegedi út 35-37.

E-mail: zoltan.liszi@magyaraszfalt.hu

Sz-L Bau Kft.
8300 Tapolca, Gyulakeszi u.8.

E-mail: info@szlbau.hu

Horváth-Ép Kft.
8360 Keszthely, Sömögyei út 1.

E-mail: horep12@t-online.hu

között létrejött keretmegállapodás alapján
Tisztelt Ajánlattevők !
1./
Ajánlatkérő:
név: Tapolca Város Önkormányzata
képviselője/polgármester: Császár László
székhely: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Telefon:
+36 87/510-126
Fax:
E-mail:

+36 87/511-164
benczik.zsolt@tapolca.hu

2./
Hivatkozás a keretmegállapodásos eljárás első részét megindító hirdetményre
és közzétételének napjára:
Az Ajánlattételi felhívás 2009. szeptember 21-én 19481/2009 KÉ számon jelent meg.

3./

Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra:

Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő(k) között a keretmegállapodás 2009. október 26-án került
aláírásra.
4./Az adott közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:
Tapolca Alkotmány, Kandó Kálmán, Somogyi Béla utcák burkolatának felújítása a Települési
Önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatás (TEUT)
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program keretében. A munkát a tervdokumentáció és annak részét képező árazatlan
költségvetési kiírás szerint kell elvégezni.
A meglévő útszakasz jellemzői:
Építési szakasz hossza:
Forgalmi sávok száma:
Meglévő burkolatszél:
Korona szélessége:

Alkotmány u.
392 m
2
8,0 m
11,5-12,5 m

Kandó K.u.
194 m
2
5,9-7,0 m
11,5-12,5 m

Somogyi B.u.
168 m
2
6,0 m
11,5-12,5 m

5./A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés.
6./A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje : 2010. április 30.
7./A teljesítés helye: Tapolca Város közigazgatási területe (1198; 1653; 1634 hrsz)
8./Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:
A beszerzés becsült értéke, illetve a rendelkezésre álló forrás: bruttó 22.182.750,-Ft-Ft, melyet
50%-ban ajánlatkérő saját forrásból, 50%-ban a közreműködő szervezet biztosít támogatott
forrásból.
Az építési beruházás 2010. évi fedezete az önkormányzat költségvetésében tervezésre kerül.
A támogatott forrásra Támogatási Szerződést kötöttünk.
Ajánlatkérő előleget nem fizet és előleg számlát nem fogad el. Az ajánlatkérő a szerződésben
rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja
be. A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által ennek
elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében
átutalással történik.
A Kbt. 305. § (3) bekezdés rendelkezései szerint a teljesítéstől számított 30 napos – az
Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárás esetén 60
napos -

fizetési határidővel egyenlíti ki ajánlatkérő a vállalkozó számláját. Részszámla

benyújtására nincs lehetőség.
9./Az ajánlattételi határidő: 2010. január 29. 10.00 óra
10./ Az ajánlattétel nyelve: magyar
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11./ Az ajánlatok benyújtásának címe: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. 55. sz. iroda
12./ Az ajánlat felbontásának helye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15. B.ép. em. tanácsterem
Az ajánlat felbontásának ideje: 2010. január 29. 10.00 óra
Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint
13./ A konzultáció folytatásának további szabályai:
Az ajánlatok bontását követően ajánlatkérő konzultációt tarthat, amelynek során a beadott
ajánlat pontosítható, módosítható. A végleges ajánlat beadására ajánlatkérő további 2 nap
póthatáridőt adhat.
14./ Az eredményhirdetés időpontja: 2010. február 3. 10.00 óra
15./ A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetés napját követő 8. napon.
16./ A konzultációra szóló felhívás megküldésének napja: 2010. január 13.
17./ Egyéb információ: A műszaki tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírás
jelen konzultációra szóló felhívással együtt kerül kiküldésre.
17.1./ Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatát a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás 1. része során beadott ajánlatában foglalt költségvetési kiírás szerint kell
megtennie.
17.2./ Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét teljes körben a Kbt. 83.§-ban foglaltaknak
megfelelően.

17.3/ Jelen konzultációra szóló felhívás mellékletét képezi a műszaki tervdokumentáció az
alábbiak szerinti részletezésben:
-műszaki leírás, átnézeti helyszínrajz, vonalas helyszínrajz, minta-keresztszelvény, méret- és
mennyiségszámítás
Tapolca, 2010. január 13.

Császár László
polgármester
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