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Telefonszám: (26) 814-37 a
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Aj őnl attétel i felh ív a s

Az aiánlatké rő neve : P oM Í\Z VÁRo s Ö ru xo RuÁNYZATA
Címe: 2013 Pomáz, Kossuthu'23-25-
Telefon: 0 6-26 / BI4-37 4
E-mail címe: pomaz@pomaz.hu
Képviselő: Leidinger István polgármester

Beszerzés tárgya: Pomáz, orgona utca 11' számalatt lévő Marschalkó villa
műemléképület ( 1 6 1 0/ 1 hrsz.) tetőszerkezetének felújítása

Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:
o A villa épület részleges állványozása után a még megmaradt bádogos szerkezetek,

valamint orom deszkázatok részleges bontása.
o A faanyagvédelmi szakvéleménynek megfelelően a korhadt és sérült tetőszerkezeti

gerendák cseréje'
o Azösszes faszerkezet láng, rovar és gornba mentesítő kezelése, beleértve az összes

újonnan beépítendő faanyagot is.
o A padlástéri és emelet faflodémről (Pórfödém) Inányző palló terítés ideiglenes

pótlása osb lapokkal, mely a munkavégzéshez és a baleset elleni védekezéshez
sztikséges.

o A dél-keleti oldalon lévő utólagos tetőfelépítmény bontása és az észak-keleti
oldalon lévővel megegy ező tetőfelépítmény kialakítása.

o Az összes homlokzati nyílászárő ideiglenes lezárásavizállő falemez borítással'
o Az új horganylemezbádogozások és fiiggőeresz csatornák elhelyezése, valamint a

részleges bontott oromdeszkázatok pótlása.

Az árajónlattevő kérésére megkt;ldésre kerül az építési engedély, műszaki tervek tovdbbá a

faanyagvédelmi szakvélemény. Az órajánlattételhez előre egleztetett időpontban helyszíni
szemlét biztosítunk'

A szer ző dé s m e gh a tár ozása= e gy szeru szer ző dés

A szerződés időtartama= Szerződés hatályba lépésétől szÍtlnitott 70 nap.

A teliesítés helye: 2013 Pomáz,orgona utca 11' L6I0/Lhrsz'
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Vállalandó iótállás időtartam a= 24 hőnap

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
késedelmi kötbér minden késedelmes nap után, a nettó ellenszolgáltatás 0,5 Yo,

maximum 10 napig.
meghiúsulási kötbér a nettó ellenszolgá|tatás 70 %r-a.

9. Azellenszolgáltatásteliesítésénekfeltételei: hibátlanteljesítés

Az aján|athoz csatolandó dokumentumok:
a) Tevékenységet ígazoló dokumentumok
b) Cég esetén cégbíróságivégzés, egyéni vál|alkoző esetén vállalkozőíigazolvány
c) Aláírási címpéldány
d) A referenciák kérése: Műemlék épület felújításban szerzetttapasztalat
e) Arazatlanköltségtábla ]. számú melléklet

0 Összeférhetetlenségi nyílatkozat 2. s z ámú me ll ékl e t
g) Átláthatósági nyilatkozat 3. számú melléklet
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1,6.

A szám|ázás mó di a : átutalással, a telj esítési gazolást követően benyújtott szttrria
kézhezvételét követő 30 naptári napon belül

12. Azaián|atérvényességi ideje: legalább 70 nap

13. Az aiánlattétel benyúitási határideie: 202I.03'L8. 10,00 óra

14. Azaiánlattételbenyúitásánakcíme: ajanlat06@pomaz'hu

Az aián|attétel b e nyúi tásának mó di a :

Elektronikus úton a 14' pontban megjelölt e-mail címre az 1. számú melléklet
szerinti műszaki költségtáblázaton.
Az e-mail tárgyában kérjük rögzíteni: ,,Pomáz, Marschalkó villa
tető s z e r ke z e té n e k fe Iúj ító s a "

Az aián|at bontásának helye és ideie: Pomázi Polgármesteri Hivatal
20LL.03.IB' ]'0, ]. 5 óra

17. Azaiánlatok etbírálásának szempontjai: összességében legelőnyösebb ajánlat

Értékelési szempontok Súlyszdm

] ' Nettó ajánlati ár összesen (HUF) (fordított

arónyosítás)

80

2. 70 nap teljesítési hatóridőtől rovidebb vállalt
t elj e s ít é s i hat ár i dő (nap) ffor dít o t t ar ányo s ít ás s al) *
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* A 2. értékelési
megadni.

nontnál' az a.iánl.atÍe'vő által vállalt tel .(t hatdridőt kériük



Az ajánlatok rész- és alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során

adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. A rész- és alszempontok esetén

az ajanlatoknak az elbírálás rész- és alszempontjai szerinti tartalmi elemeit a
ponthatórok kazc;tt értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési

pontszám maximumát adja' A többi ajónlat rész- és alszempont szerinti pontszáma

a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő

tizedes jegyre való kerekítés mellett.

A nontszámok kiszámítósa során módszer : fordított aránvosítós'

18

P : (Alegjobb /Avizsgált ) x (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskálafelső határa
P min: a pontskála alsó hatóra
A legjobb: a legelőnyosebb ajánlat tartalmi eleme

Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az osszesített pontszóma a legnag,,obb'

Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk:
a) az ajánlattétel díjmentes
b) az qánlatot elektronikus úton kell benffitani az alábbi e-mail címre:
ajanlat}í@pomaz.hu
c) Az ajánlatkérő kapcsolattartója, beosztása, elérhetősége: Schmidt Ildikó
v agy ongazdál ko dás i elő adő, 2 6 / 81' 4 -37 4

Ajánlatkérő az ár|ejtés lehetőségét kiköti.

A szerződéskötés határidei e 
= 
2021'.03.25

Az eredményhirdetés napja: 20zL.03'z2'

Pomáz Város Önkormányzata fenntart1a a jogot abeszerzési eljarás indokolás nélküli
érvénytel enné nyilvánít ásához.

Pomáz,202l. március 3
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Pomáz, orgona u'
MarschalkÓ-villa

Tetőszerkezet és fÖdém faanyagvédelmi szakkivitelezés árajánlata

PANNON.PROTECT
Faanyagvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2013Pomáz, Hunyadi u.5
Tel.: (26) 325-554; Fax: (26) 325-630; e-mail: kapcsolat@pannon-protect.eu
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Faanyagvédslml munkák

0 60 0001,00 klr 0 60 000,000 005 SzahÉlemény kesz{lése fedélszékröl

909 000 ', 484 70Í202,N mt 4 500 7 350,001 161

Állvany építésé több máer magasságban biztonságosan
vegzerrdő bármilyen munkához beleeÉve az össze'és
szászerelésl, v.mint a Íenntartást egy hétig

38n,OC 0 386 02i2 317
Tető és Íödéínszerkezet faanyagának lérgezése'
hár.lrlásá fáíádásá vácésé hpéníté-tttn íKitgíÍatt ía 101,00 m2 c

373 46476,00 m2 c 4 914,0C 03 3í8 Nehezen hozáférhetö Íaszelkezel faanyagának
kérgezése' bárdolása, faragása, vésése

0 552 552
TetŐ és ÍödémszerKezet' eresz és oromdeszl(ázat
Íaanyagának előkészítese VedőkezEléshez' felülettisziítiis, 506,00 m2 1 092,004 321

í 386'00 0 105 336324
Nehezsn hozzáférhetó faszorkezot faanyágának tisáÍtása'
íelül€tBlőkBszÍlóso védókez€láshez' felületti sáÍíás'
poltalanÍtás

76,00 m25

177,0C m2 660 0,00 116420 06 330
FelÚIet| vtdÖkgzelés anyagkd{tség€
Diffusit lC-B vá!őszenel í300 olm2)

966,00 0 170 982351
ret& és ácsszérkez€tek béépÍtett faanyaga ÍelÚleti
Vá{A'mÁnFk ml lnká.líiá hár.i.{ásqát érintett hélvp_kén

177,0C m2 07

1 218,00 s2 568I 352
rel&' és ácsszerkezetek beépített faanyaga fe|üleli
védelmének munkadija nehezen hozzáférhetö hel},en

76,00 m'

126 0002,04 m' 154 000 63 000,00 308 0009 362
Faanyag 10%{nak mélwedelme fúrtlyukag telÍtessel

(Diffuslt lC-B 70 g/dm3)

25 300 0Foliiloti v&ökezelés anyagkdtsége
A.ldlf Ra) 

'o 
n^ V&{Áq7ed í2n ó/m2t

506,00 rír2 50 0,0010 328

488 796506,00 m2 0 966,00 011 351
Iet(i- és ácsszerkezetek beéPltett Íaanyaga teluleü
uá.ialménék munkádlia mmelóz6 védelem a te|i6

í29 36011,00 lmg ( 11 760,00 0í0 116
Epítesi tormelék' bárdolasi ÍoÍgáos' kéreg stb. líhordása
az épi]let padlasteréböl' tetöteréből és konténerbe
lu-litéqé

0,00 445786 (Égéskeslettető felületi Vedelem Íelhordásának anyagára

(Ugnotol kornplex 450 g/m'?)
506,00 m2 88112 378

506,00 m' c 756,0c 0 382 53€í3 382
Lignotol komplex es transpáront egoskesleltetÖ

Felhordása ha a teljes fdület >600 m2

Ácsmunkák

20,00 m2 0 1 218,00 0 24 36t14 352
ldeiglenes JáróÍel0lét l(észítése padlásÍÓdlÍnBn iltl€
desáí€ ÉB 22 mm oSB táblák dh€l}tszésóvel áró és
mztÁfiirlómpn

0 22302
BorítoÍtgerendéE íödém rÓsaeges v. teues elbontása a
cé|nyugaü homlolcat bejáráa felől tgljés 9,00 m2 0 2478,0415 273

Frrnnon- Kft"



Pomáz, Orgona u.
Marschalkó-villa

Tetőszerkezet és födém faanyagvédelmi szakkivitelezés árajánlata
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16 142
Elbont&Ía kerÚlő elgmek, borílott geÍendás ftidém'
oszlopok cseréje, faragása ered€ti mint4ára

1,80 m" 129 00C 124 650,00 232200 224 37t

17 282

uetnyugan nompxzal paotasoeou\ro\ra araKrroII nylasanaK
rekonslrukciója a Északkeleti homlokzat letóablak
nyílásának mlnláJára, ablakszerkezet Íogadására kész

1,00 klt 14a25a 195 650,00 u8254 195 65C

18 440

VízállÓ' mÚgyiantáyal stabilazát latorgácsÍap (osB)
elhdyezese nllászárÓk idoigleíles e}takarása Vfu ott
(nutolatlan) kivitelben, Vlzáló faforgácsbp (OSB)'
z50or125ofl2 mm mérotü' szellóző nyílások nltásával'
('íii.aón c7diÁt Uí^ktrAÍ trÁeílÁc<él

45,00 m2 3 290 1 950,00 148 050 87 tso

TétóÍedő munkák

19 289 cserépfedés bontása 50,00 ííl' c 1764,00 0 88 200

20 2U retőlécezés bontása hodfaíkú cseÍépíedésnél 30,0c m2 c 756,0C 0 n 68(

21 454
Lécezés kettös hldÍarkÚ caerépÍedés alá (FenyŐ
:sarárt|ón 3_6 5 m 25'50 mm] 30,0c m' 59€ 1 974,0C 17 880 5922.C

22 289 oserépíedés potlása 50.0c
^2

1 52C 17U,OC 76 000 88 20(

Bádogos munkák

23 480

Hián}zó íLiggó€reszcsatoma szerelése a délny4Jgati

hornlokzaton, félk<jrszelvényü, bármilyen kiterÍtett

szélességb€n, hoÍganylsmezböl FiiggdeIeszcsatoÍna H
0,65' félkör szelványű, Ksz: 33 cm

19,00 frn 3 290 1 950,00 62 510 37 05C

24 481

FÜggóereszcsáorna klegészítö szerelvenyek e|helyezése'
félkóÍszelvény], bármil]€n kiteÍített szélességben,
horganylemezból csatornaszöglet, H 0,65 mm kör kit.szél'
33 cm

2,OA db 4 585 680,00 I 170 1 360

25 482
Lefolyócsó sz€relése kör keresámetsz€ttel' baÍmilyon
kiterített szélességgel, hoÍganyemezböl Horgany
lsÍolyócső H 0,65 mm, körszeMnyü' Ksz:33 cm

4,00 fm 3290 1 950,00 13 160 7 800

Felületképzés

26 489

Külső fafdü|€tek' ereszdeszka, ororndeszkák' csüngó
szaruvégek lazúrozá'sa, gyalult, tisáÍtott folÜleten'
oldószeres luúnal' két rétegben' lagolt felÜls'len Sadolin
Extra vastaglazúr íenyőzdd' EAN: 5903525220050

82,0C m2 690 I 235,00 56 580 101 278

Osszesen 2 568 706 5 312 528
Anvaq és munkadíi összesen 7 881 234
Altalános Íorqalmi adó Q7%| 2 12' 933

Mindösszesen 'l0 009 í67

PANNON-PROTECT X )i"?
Faanyagvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. / *r

Tel': (26) g25-554|r"-' É3;3iJf.1:'J#,ri'"l.:olar@pannon-prote6P&urn ,nlpro{ct Kft'



























Rovat megnevezése Rovat-szám
Pomáz Város 

Önkormányzata

172/2019. (XI.20.) sz. Ök.határozat Marschalkó villa tetőszerkezetének felújítás önrész… 6 500 000

PM CSAPVÍZGAZD 2018/65. sz. támogatási szerződés, vízelvezető hálózat fejlesztése Bodza-Beniczky-Dankó-Alma-Középhegy-Mogyoró és Hegyalja utcák… 47 433 025

Mátyás kir. utca Jókai u. és Toldi u. közötti szakaszának felújítása és csapadékvíz elvezetését szolgáló létesítmény felújítása *0002901224*BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁ K, HIDAK FELÚJÍTÁSA Önkormányzatok támogat.… 29 999 999

59/2020.(X.18.) Önk.Hat. Klímavédelmi konferencia rendezésének támogatására céltartalék elkülönítés… 100 000

…

Céltartalékok K513 84 033 024

Szlovák Ház Híd … 6 000 000

Wc az állomásra 5 000 000

Közvilágítás lebonyolítás költsége 4 000 000

Közvilágítás fejlesztés új oszlopok, vezetékelés , ahol nem lehet, ott napelemes 5 000 000

Közösségi közlekedés beindítása 5 000 000

Utcabútorok, padok, virágosítás, Klisza dombon padok, asztalok is 4 000 000

MLSZ pálya kapu, elektromos rákötés, parkosítás 1 181 102

Bodza utca (Orgona utcánál) vízelvezető árok javítása 200 000

Dávid híd festés 60 000

Schieszl híd festés 60 000

Pataksor híd  javítás 200 000

Pataksor   Vár utcai vízlevezető tisztítása 200 000

Pataksor víznyelő tisztítás, korlát javítás 150 000

Bodza-Beniczky  lépcső javítás 500 000

Német iskola  lépcső kavítás, buszváró és zebra akadálymentesítése 600 000

Miszler lépcső-Beniczky zebra megközelítése, akadálymentesítése 300 000

Diófa u. Orgona u.  nyomós kút helyreállítása, parkostíása 300 000

Vízelvezetések 9 000 000

Járda építések 5 000 000

Energetikai korszerűsítések előkészítése 9 002 900

Tesla szobor 1 000 000

Német iskola B épület tetőjavítás 1 000 000

biológiai szúnyoggyérítés 2 000 000

Útépítés 58 097 840

Földutak javítása 2 188 976

Kripta tetőjavítási munkák 1 000 000

Esetlegesen nem teljesülő bevételek 15 000 000

TARTALÉK | Általános tartalék "MŰK" 664 739

Általános tartalékok 136 705 557

Tartalékok összesen 220 738 581

Pomáz Város Önkormányzat

Általános- és céltartalékok (Ft)

34. melléklet az 4/2021(III.12.) önkormányzati rendelethez




