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Erzsébeti Spartacus MTK Ajánlattételi dokumentáció

,l.rÁNr,,q.rKEREs

,,Pesterzsébeti Jégcsarnok felújítása" projekt megvalósításához sziikséges kiviteli
terv elkészitésére

Az aiánlatkérés témáia: AzErzsébeű Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület (1204
BudaPest, AdY Endre u. 150.) a TAO Láfuány-csapatsportok támogatási rendszer (TAo tv.
22/C'' 107/2011, (VI, 30.) Korm. rendelet) keretében a2019/2020-as évadra, a természetben a
1203 BudaPest, ZodonY utca l, (HRSZ:170\87/S|) számon nyilvántartott sporttelep
fejlesztésére sPortfejlesztési programot nyújtott be a Magyar Jégkorong Szövetség részére,
Jégkorong csamok felújítása tárgyban,

Az aiánlattárgyaz

r l db Jégkorong csarnok felújításának kivitelezése

A kivitelezési feladatainak elvégzésére a Sportegyesület az a!ábbifeltételekkel kér ajánlatot.

o Az ajánlatkérő neve: Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesületo Képviseli: Harót János, Elnök
o Kapcsolattarlő: Hajót János, Elnök
o Elérhetőség:

o Telefonszám: +36 1 284 25 01
o Email: esmtk.iroda@gmail.com
o Postacím: l2}4Budapest, Ady Endre u.
o

l50.

o Legkésőbb 2020.01. 10. 16 óra,személyesen, az ajánlatkérő székhelyén.

o 2020,01,03,-án 10:00-kor a Pesterzsébeti Jégcsarnokban (1203 Budapest, Zodony utca1,) megrendezésre kerülő helyszíni bejárás során. A dokumentáció átadásara
adathordozón (CD) kerÜt sor. A részletes dokumentáció és ajántati felhívás
átvételének feltétele az Ajánlattevő által készített cégszerűen aláírt titoktartási
nyilatkozat megtétele.

Helyszíni szemle:
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o 2020,01,03,-án l0:00-kor a Pesterzsébeti Jégcsamokban (1203 Budapest, Zodony utca
l,), A helYszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, melyet minden részt vevő fel köteles
cégszení aláírással ellátni.

Konzultáció. táreyalás :

o Az Ajánlatkérő szÜkség esetén a kapcsolattartőval előre emailen egyeztetett esetben
konzultációs lehetőséget biztosít az Ajá:nlattevők részére a helyszíni szemlét követően,az Ajánlatkérő székhelYén személyesen. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az
Aj ánl attevővel a dönté s e!őtt tár gy al ást folytas s on,

c 2020. 01. 10. 16.00 óra, szeméIyesen az Ajánlatkérő székhelyén.r Hiánypótlásra egyszeri alkalommal van leletős ég2020.01.13-15. között

Az aiánlatok beadása:

o Az ajánlatokat cégszenien aláírva, aláirt árazott költségvetéssel, valamint aláírt
kivitelezés megvalósításának Ütemtervével űpg, pdf, word, excel fájlformáfumban
mentve) informatikai adathordozón és egy nyomtatott példányban kell benyujtani.

o Az ajőnlati kötöttség az ajánlatokbeérkezését ől szétmitott3O nap.
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o Az ajánlatokat az ajránlattételi, hiánypótlás esetén a hiánypótlás beadására
rendelkezésre álló hatái.dŐ, lejfutának időpondát követő legkésőbb 1 naptári napon
belÜl (2020.0l.|l. illefue hiánypótlás esetén 2020.01.16.) bontjuk fel. Az
eredménYhirdetésre a bontást követő 4 napon beliil, azaz 2020.01.2O-án kerül sot az
Ajánlatkérő székhelyén délelőtt 10 órakor.

Az elbírálás módja:

o Az Ajánlatkérő azzal a pályázővat (Ajánlattevővel) köt szerződést a Jégcsarnok
felújításának kiviteli munkájára, amelyik a legjobb fu-érték- azonos szakmaitartalmú
aj ánlatok esetében a kedvezőbb árú - arányí ajánlja a pály ázatban.o a SPort EgYesÜlet elnÖke - aBirátő Bizottság írásbeli javaslata alapjá n - hozdöntést.o a Bíráló Bizottság tagjai:

o ESMTK- Harót János
o ESMTK - Czakő Sándor
o ESMTK- Palotás Istvrán

o Az Ajánlatkérő az Aján|attevőket azajánlatok elbírálását követő napon értesiti az
ajánlatok elbírálásának eredményéről.

Az aiánlattételre ioeosultak:

' Az ajánlatkérés nyílt, ajánlatot bármely gazdasági társaság benyújthat, amely
Sportlétesítmény 

. 
építés, felújítás terüleién legalÚ nettó 30.000.000 Ft azazharmincmillió forint Összegben referenciát az ajáÁlatételi dokumentáció részeként az

Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát az elmúlts é;ből.

Jogi alkalmassági szempontok:

o Nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene folyamatban csődeljárás vagy
felszámolási eljárás.
o Gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági
ÍtéleÜen megállapított bűncseleknényt neá követett el, a bünieiett előélethez
fuződő hátrányok alól mentesült.
o A foglalkoáatásra irányuló jogviszony létesítésével, foglalko ztatásra
iránYulÓ bejelentési kötelezettségek Óljesítéiével kapcsolatban _ három évnélnem régebben meghozott jogerős közigaz§atási, illetőleg bírósági
batározatban megállapított és mrrnkaügyi -tiriaggat 

vagy iefizetésre
kötelezéssel sújtott jogszabálysértést nem követett el.
o A tevékenysége nincs felfiiggesztve.
o Nincs kőztartozás apályázatbenyújtását megelőző 30 napos időszakban.
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12 hónapban
álló tétel nem

üzleti évben a
meghaladja az

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

o Rendelkezik 3 teljes lezárt üzleti éwel. (2016,2017 ,2018)o Az ajánlattételi dokumentáció a'ueteteí 
^"gdarabankszámláján 30 napot meghaladó időtartamban 

-sorban

szerepel.
o Az ajánlattételi dokumentáció átvételét megelőző 2 lezárt
teljes - általános forgalmi adó nélktil számítJtt - árbevétele
10.000.000 Ft_ot.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

o Sportlétesítmény építés, felújítás teniletén legalább nettó 30.00 0.000 Ft azazharmincmillió forint Összegterr referenciáí" az ajánlattételi dokunrentációrészeként az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát az elműlts évből.

A meevalósítandó feladat:

' 2 db Új ÖltÖző és a hozzá tartoző vizesblokk, gépészet kialakítása a pesterzsébet
Jégcsarnok lelátó alatti területén. (az erre vonatkozó engedélyezett épitészeti,
géPészeti és tiízvédelmi tervek rendelkezésre állnak.). Határidő: 2020,05.] 5.o Yilágitásrendszer korszenisítése, beszerzése és felszerelése (pátyavilágítás, folyosó és
egyéb helységek világitása). Határidő : 2 a 2 0. 0 6, 2 0.o Kazánhéa modernizálása (melegviz és flítésrendszer), besze tzése, átépítése és iizembe
helyezése. Határidő ; 2020.06. 20,

o A Pesterzsébet Jégcsarnok tetőszerkezetének javítása és modernizálása, a beázások
megszüntet ése. Határidő : 2 0 2 0. 06, 2 0.

A vállalkozói díj átalányként kerül rnegh atározásra, a kiválasztott Ajánlattevő
(vállalkozÓ) az átatánydíjon felül sem többletmunka, §em pótmunka jogcímén azok
ellenértékére nem tarthat igényt.
A vállalkozói díj kifizetése azalábbi ütemezésben történik:o Szerződéskötés után 30%-os előleg

o egyes részfolyamatok zátásak<>r, az adott részfolyamat végszámlája
(csökkentve az előleg összegével)

A kivitelezési feladatok határidejének elmulasztősa esetén az Ajánlatkerő, mint
megrendelő a késedelembe esés idejére a kiválasztott Ajánlattevővel, mint
vállalkozőval szemben késedelmi kötbé; igényt érvényesíthet, A késedelmi kötbér
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mértéke: a vállakoző dij 0,2 oá, minden megkezdett késedelmes nap ltán. Az
AjánlatkérŐ, mint megrendelő késedelmi kötbér igényét a vá||alkozói díj fizetési
kötelezettségbe beszámítj a.

Az aiánlat kötelező tartalma:
o Az ajránlattételi dokumentáció részét képező Ajánlattevői-nyilatkozat, valamint

Ajánlati levél a mintákban szereplő tartalommalbftó cégszenien aláírt nyilatkozat,
. Á,razott, cégszerúen aláírt költségvetés,

' Cégszeni en aláirt kiviteli tervdokumentáció megvalósításának ütemterve,
o Cégszeníen aláirtpénzügyi ütemterv a vállalkozói díj Ajánlattevő által elvártpénzügyi

ütemezéséről
o Cégszerű en a|áirt ny i|atkozat kőlartozás-mentességről vagy NAV igazolás
o 30 napnál nem régebbi cégkivonat (másolat elegendő),
. Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása (2016.2Ol7 .2018. évi mérleg)
o Az ajánlattevő rÖvid bemutatása, szakmai referenciái (min. 2 db), tevékenységi

területei

Az aiánlat teriedelme:
. Ajánlat kizárőlag a teljes munkára nyújtható be.

SzerződéskÖtés. teliesítés: Az ajánlatkérő a kiválasztott ajánlattevőv el az elbirőlást követő
legkésőbb 4. naPon belül köt szerződést. A szerződéses jogviszony határozott időre, a feladat
megvalósítására jön létre.

Megiegvzés: Az ajánlatkérő fenntartja magának azt
eredménytelennek nyilvánítsa.

Budapest, )O "lS.....1.2-.-. CO...,......

a jogot, hogy az ajánlatkérést

7



Erzsébeti Spartacus MTK

tr,lptr-ÉrLBrsr

l. erÁNrarrBvőI}{yILATKozAT

2. arÁrvreu revÉr

3. gÁNrarrÉrBLIDoKuMENTÁclóÁrvÉrBLÉNErrrcyzóKöNwE

4. erÁNleruaoÁsÁNerrrcyzőKöNwE

Aj ánlattéteti dokumentáció



Erzsébeti Spartacus MTK Aj ántattételí dokume ntáciő

Aj ánlattevőí nyil atkozat
Alulírott , mint a(z) 

,(székhely: ) Ajánlattevő cégtregyzésre jogosult
kéPviselője, azErzsébetÍ SPartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület (]2!4Budapest, AdyEndre u, 150), mint Ajánlatkérő, a természetben a 1203 Budapest, Zodony utca l,(HRSZ:170l87/81) számon nYilvántartott telephelyen megvalósuló ,,pesterzsébeti Jégcsarnok
felújítása" Projekt esetében kiírt ajánlatkérési eljárás kapcsán, az ajánlatkerésben és azajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondosáttekintése után kijelentem, hogy az ajánlatkérésben és az ajánlattételi dokumentációbanfoglalt valamennyi feltételt - a határidőket is beleértve - megismertiik, megértetttik és azokata jelen nYilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérésben és az ajánlattételi dokumentációban
ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk az egyértelmű ajánlattéte1vonatkozásában.
Kijelentem, hogY a tárgYi ajánlatkérésben és az ajánlattételi dokumentáció által kéít, és azajánlatrészeként általunk benyújtott dokumentumok valós információk attartalmaznak.

Kijelentem, hogY ajánlatunk fel nem tiintetett árelemeket nem tarta1maz, és azellenszolgáltatás Összege tartalmazza az ajánlatkérésben meghatározott, a kiválasztottaiilatteYí;'lel megkÖtésre kerülő szerződés lényeg§s 
-ieltételeiben 

rögzítettek szerintiteljesítésből adódó valamennyi költséget.

Tudomrásul Veszem, hogY az Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkerésben foglaltak szerint

Kijelentem, hogY az.Ajánlattevő jogosult a targyi ajánlatkérés napján ajánlatot tenni, mertmegfelel az aján|at6résb,en megfogáhazott fe(tétetómen Kijelentem, hogy az Ajánlattevőlegalább két éve műkÖdő gazdisagi társaság és megfelel az ajánlatkerésben meghatározottgazdasági és PénzÜgYi, valamint műizaki, illetve szaúai ultatmusragi feltételeknek.

Kijelentem, az ajánlat itt fel nem ttintetett árelemeket nem tartalm az, és az ellenszolgáltatásösszege tartalmazza a szerződéstervezetben rögzítettek szerinti teljesítésből adódá valamennyiköltséget.

Kijelentem, hogY al9nnyiben nyertességiink esetén a szerződést megkötjük, ésajánlatkérésben és az ajánlattételi dokumentációban rögzítetteknek megfelelően, valam int azáltalunk megajánlott ellenszolgáltatás és egyéb feltételei mellett maradéktalanul teljesítjük.

Kelt:

Ajánlattevő cégszení aláiráÁ
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a.rÁlvr,.ltr r,nvÉr,

,,Pesterzsébeti Jégcsamok felújítása''

Ajánlattevő:

Név:

Székhely:

Cg:

Képviseli:

pt + ÁpA

, 
i :::::::::::: ::: :"-"f;i,í: T:::::":: ]:::::: :: :::::::lTi- u.o

Ajánlott kivitelezői díj az összes fenti munkálatra összesen:

,., +ÁFA, azaz,. ...,., Ft+ÁPa
Egyösszegű átalányár, a mellékelt költségvetésben részletezettek szerint.

A kivitelezés átadás-átvételének vállalt hatírideje:

Erzsébeti Spartacu§ MTK

Ajánlat tárgya:

Ajanlattevő a fentiek szerint ajánlatot tesz a programban foglalt létesítmény felújításával kapcsolatosmunkák kivitelezésének elkészítés ére, azAjánlatkérő által jíváhagyott műszaki tartalomnak, valamintaz érvénYes jogszabálYoknak, szabványoknak megfelelően, első osaatyu minőségben.

Ajánlott kivitelezői díj :, 
::::] :T:::::^:"::T;;::íl]ill*:ilil:::: rt+Áre

, 
::::::,7::::::::::::::"íilT:::::*,::: ::::T::: pt+Ále

o }(azártház modemizálása

Kelt:

aláírás:

aláíró neve:

cégnév:

Ajánlattevő
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TENDERDoruvrrNrÁctó ÁrvÉrnr,ÉNnx .rncyzóröNyvE
,,Pesterzsébeti Jégcsarnok felújítása''

Áfvevő:

Név;

Székhely:

Cg:

Képviseli:

TENDER tárgya:

,,pesterzsébeti Jégcsarnok felújítás a" - bervházások kivitelezése

Alulírott a tárgYi nYilr PálYátzati tenderdokumentaciót a mai napon átvettem az alábbitartalommal:o Nyílt pályázati felhívás
o Mellékletek
o Árazatlanköltségvetéskiírás
o szerződés tervezet

Budapest,

alátrás:

aláíró neve;

cégnév:

Ajánlattevő

Aj ánlattételi dokumentáció

11



Erzsébeti §partacus MTK

tr

tr

tr

tr

tr

tr

D

tr

!
!
tr

tr

Aj ánlattételi dokumentáció

e.rr(Nr,.lr maoÁ sÁN ax lncy zóröN yvr
,,Pesterzsébeti Jégcsarnok felújítása''

Ajánlattevő:

Név:

Székhely:

Cg:

Képviseli:

Ajánlat tárgya:

,,pesterzsébeti Jégcsarnok felújítása" - beruházások kivitelezése

Alulírott aárgyinyiltpályázati ajánlatot a mai napon átadtam az alábbitartalommal:

o Ajánlattételinyilatkozat

o Ajánlati levél

. Átazottköltségvetéskiírás

. Cégszerűen aláirtkivitelezési ütemterv

. Cégszerűen aláírt pénzügyi ütemtervo kötelező mellékletek

o Cégbíróságinyilvántartásikivonat

o 2016, 2017 , 2018 lezért ílzleti évek mérlege és eredmény kimutatásának másolata
o Aláírási címpéldrány

o NAV igazolás aköztartozásmentességről

o Szakember képzettségét igazoló okirat
o Referencialista

. Az ajánlattevő rövid bemutatása

Budapest,

aláírás:

aláíró neve:

cégnév:

Ajánlattevő Átvevő
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