Ajánlattételi felhívás
1. Az ajánlatkérő adatai:
Név: Újpesti Torna Egylet
Cím: 1044 Budapest, Megyeri út 13.
Kapcsolattartó:
Név: Móczár Anita
E-mail: moczar.anita@ute.hu
2. Az ajánlatkérés tárgya:
„Újpesti Torna Egylet Tábor utcai sporttelepén strandröplabda pálya kivitelezése”, amely az
alábbi feladatokat tartalmazza:
4 db strandröplabda pálya (16x8m) kialakítása, oldalt 4 méter, alapvonal mögött 5 méter kifutókkal,
amely megfelel az országos szakszövetség előírásainak, és légtere a játéktér felszínétől mérve legalább
7 m magasságig minden akadálytól mentes.
A játékterület felszíne:
- a pálya talaj vízszintes felületű sporthomok legyen, olyan sima és egyforma, amennyire
lehetséges, mentes minden olyan kőtől, kavicstól, kagylótól és bármilyen dologtól, ami vágást,
vagy egyéb sérülést okozhat a játékosnak
- a pálya felszíne semmilyen sérülési veszélyt nem okozhat a játékosnak
- a homok 40 cm mély legyen, finom szemcsékből álljon, és az alábbi táblázatban szereplő
homok összetételnek meg kell felelnie.

A pálya környezetének kialakítása:
A játékterület (a strandröplabda pálya és a kifutók) körül 5 méter magas labdafogó háló kialakítása
minimum 2 db bejárattal, 10 x 10 mm-es erősített labdafogóhálóval.
Strandröplabda pálya sporteszközei:
- a hálótartó mobil oszlop két, szabályozható magasságú, lekerekített és sima 2,55 méter
magasságú,
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a hálótartó oszlopokat leásható mobil tartószerkezetnek kell tartania,
a hálótartó oszlopokat burkolattal kell ellátni,
a strandröplabda háló 8,5 méter hosszú és 1 méter (+/- 3 cm) széles, 10 cm oldalmagasságú
négyzet alakú szemekből áll, amit alul-felül 5-8 cm széles szintszalaggal kell határolni. A
strandröplabda hálónak időjárás állónak kell lennie.
az 5 cm széles pályavonal színes, és a homok színétől élesen elütőnek kell lennie, ellenálló
szalagból készüljön és minden egyéb rögzítő eszköz lágy, rugalmas anyagú legyen
az antenna rugalmas 1,80 méter hosszú, 10 mm átmérőjű rúd. Üvegszálból vagy ehhez hasonló
anyagból késült. A két antennát egy-egy oldalszalag külső széle mellé kell a háló ellentétes
oldalán rögzíteni.
Pálya körüli labdafogó háló kiépítése opcióként.

3. Jelen beszerzés jogalapja:
Ajánlatkérés tárgyát képező beruházás becsült értéke, az összeszámítási szabályokat is figyelembe
véve nem éri a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény a 70.
§-ában megállapított 2020 január 1-jétől 2020. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti, építési
beruházásokra vonatkozó közbeszerzési értékhatárt, így a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló1996. évi LXXXI. törvény 22/C § (6) bekezdés e.) pontban
és a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve nyílt ajánlattételi
felhívást tett közzé a honlapján.
4. Az ajánlattételre vonatkozó egyéb feltételek:
 Részekre történő ajánlattétel lehetőségét ajánlatkérő kizárja.
 Ajánlatkérő a tárgyi beruházás megvalósítására ajánlatot kér.
 Az alternatív ajánlattétel lehetőségét ajánlatkérő kizárja.
 Ajánlattevő ajánlatához, az ajánlatának beadásától számított 60 napig kötve van. A nyertes
ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról történő értesítés megküldését követően
60 nappal meghosszabbodik.
5. A szerződésre vonatkozó információk
Ajánlatkérő a jelen beszerzés eredményeképpen vállalkozási szerződést kíván kötni. A szerződés
tervezetét az Ajánlatkérő valamennyi ajánlattételre felkért ajánlattevő részére rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a beszerzés során nem kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel, így az
ajánlattevőknek a szerződéses feltételek elfogadásáról nyilatkozni kell.
6. Teljesítési határidők: 2021. május 31. napja, azzal, hogy Megrendelő előteljesítést elfogad.
7. Alkalmassági feltételek:
a) Az ajánlattevő nem áll csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt, illetve a bíróság
nem indított kényszertörlési eljárást (igazolási mód: ajánlattevői nyilatkozat az ajánlatban).
b) Az ajánlattevő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerinti köztartozásmentes
adózónak minősül (igazolási mód: ajánlatkérő külön felhívására hatósági igazolás
benyújtása az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető, azaz a
legalacsonyabb vállalkozói díjat megajánló ajánlattevő részéről, abban az esetben, ha
ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában).
c) Ajánlattevőnek az átláthatósági nyilatkozat megtételéhez szükséges nyilatkoznia tényleges
tulajdonosi köréről
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8. Az ajánlattétel módja és határideje:
a) Elektronikus úton a moczar.anita@ute.hu címre történő megküldéssel. A levél tárgyában
kérjük feltüntetni az alábbiakat: „Újpesti Torna Egylet Tábor utcai sporttelepén
strandröplabda pálya kivitelezése”

b) Az ajánlathoz a következő dokumentumokat kell csatolni:
1) Ajánlattevői nyilatkozat a beszerzés és a szerződés feltételeinek elfogadásáról
2) Ajánlattevő tényleges tulajdonosi nyilatkozata
9. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell továbbá az alábbiakról:
a) Tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő szerződéskötési kötelezettséget nem vállal, és fenntartja
magának a jogot, hogy a beszerzést a szerződéskötésig indokolás nélkül eredménytelenné
nyilvánítsa, amely esetben az ajánlattevők semmilyen kártérítési igényt, így különösen biztatási
kárt (sérelemdíj) nem érvényesíthetnek az ajánlatkérővel szemben és az ajánlatadással
kapcsolatos költségeik megtérítésére semmilyen jogcímen nem tarthatnak igényt.
b) Az ajánlattételi dokumentációhoz mellékelt vállalkozási szerződés tervezetet megismerte,
annak tartalmát elfogadja.
c) Ajánlatának beadását megelőzően a helyszínt az átadott adatok alapján megismerte, a
vállalkozási szerződéstervezet alapján ellátandó feladatokat megismerte, és az ajánlatában
foglalt vállalkozói díjat ez alapján határozta meg, többletmunka elszámolására nem jogosult.
10. Értékelési szempont:
- legkedvezőbb nettó ajánlati ár
11. Ajánlattételi határidő:
Az érdeklődő ajánlattevők részére ajánlatkérő a műszaki dokumentációval együtt megküldi.

12. Az ajánlatok bírálata:
Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat, az ajánlatok beadását követően megvizsgálja. Amennyiben
az ajánlat hiányos és emiatt jelen ajánlattételi felhívásnak nem felel meg, úgy ajánlatkérő
ajánlattevőt - megfelelő határidő tűzésével - hiánypótlásra hívja fel.
Amennyiben az ajánlat a hiánypótlást követően sem felel meg a jelen ajánlattételi felhívásnak, úgy
ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
Ajánlatkérő a bírálat eredményéről az ajánlattevőket az ajánlati kötöttség ideje alatt értesíti.

13. Egyéb információk:
Ajánlatkérő az előzetesen megadott határidőig jelentkezésüket benyújtó ajánlattevők részére küldi
meg az ajánlatkérést, ajánlattételi dokumentációt, a pontos ajánlattételi határidő megjelölésével.
A szerződéskötés időpontjáról a nyertes ajánlattevő külön értesítést kap, amelynek tervezett
időpontja az eredményhirdetést követő 30 napon belüli.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beszerzési eljárás alatt az elektronikus úton (e-mail) történő
kommunikációt alkalmazza.

3

