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F E L H Í V Á S   A J Á N L A T T É T E L R E 

 
1. Az ajánlatkérő és a pályázati felhívás tárgyának megjelölése 

A Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. (röv. cégneve: Létesítményeket 
Üzemeltető Nonprofit Kft, székhelye: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J, adószáma: 18607701-
2-11, tel: +36-20 442 8789, e-mail: tassi.jozsef@lunkft.hu, továbbiakban: Társaság), mint 
ajánlatkérő ajánlatot kér az alább megnevezett, „Oroszlány, Závory Zoltán utcai 
szennyvízelvezető hálózat kivitelezési munkái”-ra: 

2. Az ajánlatkérés részletes mennyisége és műszaki tartalma: 

A mellékelt tervdokumentáció és tételes árazatlan költségvetés szerint 

SZENNYVÍZELVEZETÉS főbb mennyiségek 
1. Szennyvízelvezető gerincvezeték D 200 (MSZ 1401 szerinti KGEM-SUPER tokos SN 4) 365,0 
fm. 
2. Szennyvízelvezető bekötővezeték D 160 (MSZ 1401 szerinti KGEM-SUPER tokos SN 4) 144,0 
fm. 
3. Szennyvízelvezető nyomóvezeték d 90 (PE100V SDR 17,6 [10 bar]) 199,0 fm. 
4. Ø 100 méretű előregyártott beton tisztítóakna 10,0 db. 
5. D 200 méretű műanyag telekhatáron belüli tisztítóakna 14 db. 
6. Szerelvényakna (150 x 210 x 160 cm belméret) 1 db. 
7. Szennyvízátemelő aknaműtárgy (Ø 160 x 398 cm belméret) 1 db. 
8. Védőcső bekötővezeték védelmére D 200 (MSZ 1401 szerinti KGEM-SUPER tokos SN 4) 20,0 
fm 
 

3. Helyszíni bejárás/koordináció: 2021. május 11. 10 óra (Találkozás az Ajánlatkérő 2840 
Oroszlány, Bánki Donát utca 2/J. szám alatti székhelyén.). Amennyiben a helyszíni bejáráson részt 
kívánnak venni, kérjük 2021. május 10.00. 16.00 óráig e-mailben szíveskedjenek jelezni, a 
tassi.jozsef@lunkft.hu elérhetőségen. 

4. Ajánlattételi feltételek: 

Ajánlattételi határidő: 2021. május 14. napja 13.00 óra 

Ajánlattétel módja: 

A kitöltött, aláírt Felolvasólapot, a tételes költségvetést, elektronikus úton, színes, szkennelt 
példányban kell megküldeni a palyazat@lunkft.hu e-mail címre. Az e-mail tárgyában szerepelnie 
kell az ajánlattevő rövidített nevének és a pályázat címének („Oroszlány, Závory Zoltán utcai 
szennyvízelvezető hálózat kivitelezési munkái”). 

Az ajánlatok titkosságát az ajánlatkérő biztosítja az ajánlattételi határidő lejártáig. 

Az ajánlathoz csatolni kell a képviselő alírás mintája/aláírási címpéldánya vagy meghatalmazott 
képviselő eljárása esetén annak érvényes és hatályos meghatalmazása színes szkennelt példányát. 

Alá nem írt vagy cégjegyzésre nem jogosult vagy nem meghatalmazott által aláírt ajánlat nem 
fogadható el. 

Azonos feltételeket megajánló két vagy több ajánlat esetén a nyertes ajánlattevő személyéről -
tárgyalásos eljárásra történő áttérés választása lehetőségével- az ügyvezető dönt. 

Érvénytelen ajánlat 

- amely nem határozza meg egyértelműen az ajánlati árat, 
- amelyet nem a felhívásban megadott módon és határidőben nyújtottak be, 
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- amelyhez nem csatolták a felhívás szerint kötelezően csatolandó mellékletet. 

Az ajánlati árat egy összegben kérjük meghatározni. 

A pályázat nyertese az, aki a legalacsonyabb összegű ajánlatot teszi, feltéve, hogy eleget tesz 
a pályázati felhívásban vállalt további kötelezettségeknek. 

Amennyiben a pályázat nyertese visszalép, úgy Társaságunk jogosult a soron következő 
ajánlattevőnek a szerződés megkötésére ajánlatot tenni vagy új pályázatot kiírni. 

Az ezen ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció szerinti okiratok értelmezésére a magyar 
nyelv szabályai az irányadóak. 

5. Eredményhirdetés 

Az ajánlatok felbontása (megnyitása) a Társaság székhelyén 2021. május 14 napján 13 óra 30 
perckor zártkörűen történik. 

A pályázat eredményéről az ügyvezető dönt. 

Az elbírálás eredményéről az ajánlattevők 2021. május 17. napján 13.00 óráig írásban e-mailben 
kapnak tájékoztatást. 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy eljárást érvénytelennek vagy eredménytelennek 
nyilváníthassa. 

6. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2021. május 18. 

7. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési 
felelősséggel tartozik. 

8. Munkaterület várható átadása: 2021. május 18. 

9. Kivitelezési határidő: Az útpályát érintő munkarészekre 2021. június 20., a teljes munkára 2021. 
július 30. (előteljesítés lehetőségével). A megépítendő vezetékek nyomvonala a Závory Zoltán utca 
útpályája alatt halad. Tekintettel arra, hogy 2021. június végétől megkezdődik az útpálya 
felújítása,a kivitelezés kapcsán 2021. június 20-ig minden olyan munkafolyamattal végezni kell, 
ami az útpályát érinti. 

10. A Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult számlák benyújtására: 

A munka teljes körű elvégzése esetén, a sikeres átadás-átvételi eljárást, illetve a megrendelő által 
igazolt teljesítés igazolást követően benyújtott számla ellenében. 

Megrendelő a számla szerinti vállalkozói díj teljesítésére a számla kiállítását követő 30 napon belül, 
átutalással köteles. 

11. Ajánlatkérő felelős képviselője: 

Tassi József Viktor ügyvezető, +36-20/442 8789, tassi.jozsef@lunkft.hu  

 
A részletes ajánlattételi dokumentációt a tassi.jozsef@lunkft.hu e-mail címre küldött 

elektronikus igénylésre válaszolva küldjük meg 
 
 
Oroszlány, 2021. május 7. 
 
 
 Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. 
 képv. Tassi József Viktor ügyvezető s.k. 


