
AJÁNLATI FELHÍVÁS 

 

1., Ajánlatkérő neve, címe: 

FCV Sportszervező Kft.  

8440 Herend Kossuth köz 9.,  

Cgjsz.: 19-09-516533,  

Asz.: 24659471-2-19,  

ügyvezető: Rajki Tamás 

 

2., Az ajánlatkérés tárgya, mennyisége: 

A Veszprém, Március 15. úti 5. szám alatti Sportcsarnok (3057/78 hrsz.) 

sportparkettájának/használati felületének komplett cseréje az alábbi műszaki 

tartalommal: 

20x40 méteres aktív felületen és a határoló kifutókon történő komplex kivitelezés. 

Az ajánlatkérés pontos műszaki tartalmát az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja és 

részletezi. 

 

4., Szerződéskötés: 

Ajánlatkérő a sikeres ajánlatadást követően a kivitelezési munkára vonatkozóan 

vállalkozási szerződést kíván kötni.  

A vállalkozói szerződést tervezeti formátumban az ajánlatkérési dokumentáció 

tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét a szerződésben foglalt 

feltételrendszer áttanulmányozására. 

  

 

5., Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárásban az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték 

adásához. 

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Késedelmi kötbér mértéke: 200.000,- Ft/nap. 

Meghiúsulási kötbér mértéke: 10.000.000,- Ft. 

Jótállás időtartama: a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet előírásai szerint. 

 

6., A vállalkozási szerződés legkésőbbi teljesítési határideje: 

  2019. július 31. 

 

7., A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Március 15. u. 5., 3057/78. hrsz 

 

8., Az ajánlatkérési dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: 

Ajánlatkérő a kivitelezésre ajánlatkérési dokumentációt készített, melyet ajánlattevő 

bejelentkezést követően az alábbi weblapról töltheti le elektronikus úton.  

weblap: www.futsalveszprem.hu  



 

9., Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

Ajánlatkérő egyösszegű átalányáras vállalkozási szerződést köt a vállalkozóval.  

A szerződés finanszírozása részben önerőből, részben a társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti sportcélú támogatásból, és az 

ajánlatkérő forrásaiból történik, 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. 

Vállalkozó a vállalkozási díját minimum 2 db rész-számlával és 1 db (vég)számlával 

érvényesítheti. 

Ajánlattevő a (vég)számlát a nettó vállalkozási díj 100%-át elérő megvalósult teljesítés 

esetén nyújthatja be, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően.  

A számla benyújtásának feltétele, hogy ajánlattevő a TAO elszámolási rendnek 

megfelelően biztosítsa a szükséges dokumentumokat minden egyes rész-számla és a 

végszámla vonatkozásában is. 

A számlák kifizetése 30 napon belül történik meg a szerződésszerű teljesítés igazolását 

követően a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése szerint. 

Ajánlatkérő pénzügyi teljesítése a Vállalkozó bankszámlájára közvetlenül átutalással 

történik. 

 

10., Az ajánlat benyújtása: 

Ajánlattevő ajánlatát az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint kell 

összeállítania és benyújtania.  

Ajánlatkérő az Ajánlattevő által történő pontos műszaki tartalom megadása esetén, 

funkcionálisan és műszakilag egyenértékű többváltozatú (alternatív) ajánlat 

benyújtását is lehetővé teszi, azonban az alapváltozat megajánlása kötelező érvényű az 

ajánlattevő számára. Az alapváltozat meg nem ajánlása érvénytelenséget von maga 

után. 

 

11., Az ajánlatok bírálata: 

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatánál az ajánlati árat, az esetleges alternatív műszaki 

megoldást, valamint az ajánlattevő szakmai és pénzügyi alkalmasságát veszi 

figyelembe.  

Ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget, hogy amennyiben számára nem megfelelőek az 

ajánlatok úgy nem köt szerződést.  

 

  

12., Az ajánlatadás során csatolandó dokumentumok: 

 

12.1. Gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmények: 

Az alkalmasság minimumkövetelménye: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó 2 üzleti évében saját, vagy jogelődje mérleg 

szerinti eredménye egynél több üzleti évben negatív volt. 

 

12.2. Szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó alkalmassági követelmények: 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

A teljesítésbe bevonni kívánt szakember alkalmasság igazolásához szükséges 

jogosultságát Ajánlatkérő a közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi - amennyiben a 

nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen 



mód - a regisztrációt igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő 

benyújtásával igazolandó.  

 

 

13., Ajánlattételi határidők: 

 2019. február. 15. 1400 óráig 

 

14., Ajánlat benyújtásának helye: 

FCV Sportszervező Kft.  

8440 Herend Kossuth köz 9.  

 E-mail: rajki.tamas@futsalveszprem.hu;  

 

15., Az ajánlattétel nyelve: magyar 

 

16., A tárgyalás lefolytatásának menete, az ajánlatkérő által előírt alapvető tárgyalási 

szabályok: 

 Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás tartása nélkül bírálja el. 

 

17., A szerződéskötés tervezett időpontja és helye: 

 2019. február 20. 

FCV Sportszervező Kft.  

8440 Herend Kossuth köz 9.  

  

18., Egyéb információk: 

 

Ajánlattevő írásbeli információt kérhet az ajánlattétellel kapcsolatban legkésőbb 2019. 

február. 10. 1400 óráig beérkezően. A kérdéseket a FCV Sportszervező Kft. 8440 Herend 

Kossuth köz 9., (e-mail: rajki.tamas@futsalveszprem.hu) címezve kell eljuttatni e-mail 

útján. A feltett kérdések megválaszolása legkésőbb 2018. június. 13. 1400.-ig történik. 

- Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró a cégjegyzésre jogosult 

személy(ek) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolati példányát. Ha a 

kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró) személye nem azonos a cégjegyzésre 

jogosulttal, úgy a jogosultságot meghatalmazással kell igazolni. 

- Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő adatait a 

www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon 

az ajánlattevő adatai nem találhatóak meg, akkor az ajánlattételi határidőt 

megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerű 

másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges. 

- Ajánlat benyújtásának módja: Az ajánlatokat egy eredeti példányban papír alapon 

kinyomtatott összeállított formában (roncsolás mentes kötésben kell benyújtani), 

valamint 1 példányban pendrive-on az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében 

*.pdf formátumban beszkennelve (az elektronikus másolati példánynak a papír 

alapú példánnyal mindenben megegyezőnek kell lennie) kérjük benyújtani. Az 1 

példány (nyomtatott) ajánlatot az 1 példány pendrive-val együtt 1 db lezárt 

csomagolásban kérjük benyújtani. A csomagolásra rá kell írni az alábbi 

szövegeket: „Veszprém, Március 15. úti Sportcsarnok Sportparketta csere” című 

projekt kivitelezési munkái” valamint „Tilos felbontani az ajánlattételi határidő 

lejártáig!” 
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- Amennyiben a benyújtott papír alapú példány és elektronikus példány között 

eltérés van, úgy ajánlatkérő az eredeti papír alapú példányban (nyomtatott 

formában) benyújtott ajánlatot tekinti mérvadónak. 

 

 

 

Veszprém, 2019. január 10. 

 

 

FCV Sportszervező Kft. 

 


