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Tárgy: Árajánlat kérés – Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 
 
 

Kérem, hogy az alábbi feltételek figyelembevétele mellett szíveskedjen ajánlatot adni a TOP-

2.1.3-16-FE1-2001-00018 számú, „Átfogó belterületi csapadékvíz-elvezetés helyreállítása” című 

projekt kapcsán Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése tárgyában. 

Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: 

Neve:     Tordas Község Önkormányzata 
Címe:     2463 Tordas, Szabadság utca 87. 
Adószáma:    15363097-2-07 
Hivatalos képviselő:   Juhász Csaba, polgármester 
Kapcsolattartó:    Tárkányi Ágnes 
Kapcsolattartó telefonszáma:  +36 22 467 502 
Kapcsolattartó e-mail címe:  igazgatas@tordas.hu  

Az ellátandó feladat meghatározása: 

Ajánlatkérő nyertes pályázattal rendelkezik a TOP-2.1.3-16-FE1-2001-00018 számú, „Átfogó 

belterületi csapadékvíz-elvezetés helyreállítása” című projekt kapcsán. 

Az ellátandó feladat a pályázati felhívás előírásainak megfelelően Engedélyezési és kiviteli 

tervek elkészítése  

Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése tevékenység: 

 engedélyezési tervdokumentáció elkészítése 

 az engedélyezési eljárás lefolytatása (Közútkezelői hozzájárulás, valamint E-közmű 

közműkezelői nyilatkozat beszerzése) 

 kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, mely alkalmas a közbeszerzés lefolytatására is 

 árazatlan költségvetési kiírás elkészítése 

 

Projekt becsült összköltsége: 100 millió Ft 

 

Megvalósítás ideje:  

  engedélyezési tervek elkészülte: 2022. április 30. 

  kivitelezési tervek elkészülte: 2022. május 31. 

 

Az ajánlat benyújtásának módja, helye: 

Az ajánlatot elektronikusan (e-mailben) vagy papír alapon (személyesen vagy postai úton) 

kell benyújtani az alábbi elérhetőségeken: 

 

 



E-mail:     igazgatas@tordas.hu  

Személyesen vagy postai úton: 2463 Tordas, Szabadság utca 87. 

 

 

Ajánlattételi határidő: Az ajánlat 2022. március 21. 10 óráig nyújtható be. 

 

Ajánlattételi kötöttség minimális időtartama:  

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. 

 

Feltételek, melyek fennállása esetén alkalmas az ajánlatot tevő szolgáltató a szerződés 

teljesítésére: 

 Az ajánlatot tevő szolgáltató bejegyzett tevékenységi körében az alábbi TEÁOR szám is 

szerepel: 7112. Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás; 

 

Ajánlatok értékelésének módszere:  

Ajánlatkérő a beérkezett árajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. 

 

Ajánlatok bírálati szempontja: a legjobb ár-minőség 

 Ár szempont: Legalacsonyabb ellenszolgáltatás. 

 Minőségi szempont: Az ajánlatot adó tevékenységét az árajánlat kéréshez viszonyítva 1 

évnél régebben végzi. 

 

Az ajánlatok összeállítása során a hivatkozott pályázati kiírásban foglaltakon túl figyelemmel kell 

lenni a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet releváns 

előírásaira is (különös tekintettel a szokásos piaci ár fogalmára és az ott leírt összeférhetetlenségi 

szabályok betartására.). 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás eredményeként ne kössön szerződést 

egyik ajánlattevővel sem. 

Ajánlatukat kérem, hogy a mellékelt sablon alapján szíveskedjenek elkészíteni. 

 
Melléklet: Árajánlat sablon 
 
 
Tordas, 2022. március 16. 
 
 
 Tisztelettel: 
 
 

  
…………………………………………. 

Tordas Község Önkormányzata 
Juhász Csaba 
polgármester 

 


