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Telefonszám: (26) 814-37 4
E-mail : schmidt. ildiko @pomaz.hn

AJÁNLA'lTÉreu rruívÁs

1. Ajánlatkérő neve: Pomáz Város onkormányzata
Címe: 2013 Poméz, Kossuth Lajos u.23-25.
Telefon : 26 I 81 4-3 00 F ax:26 I 325 -640

E-mail címe : pomaz@pomaz.hu

Képviselő : Leidinger István, polgármester

2. Beszerzés tárgya:
PomázVaros Önkormányzatánakfulajdonában áIlo,2013Pomén,Huszárutca3' 16891194

helyrajzi számí ingatlanon találhatoPomázi MűvelődésíHáz és Könyvtár villrámvédelmi

rendszerének kivitelezési munkáIataira, anyagköltséggel együtt, az alábbí részletezés

szerint:

Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészítetttartőra,
falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatu műanyag gégecső kivitel).

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe hűzvavagy vezetékcsatornába fektetve, tézvezetőve|, a
szerelvényekhez csatlakoző vezetékvégek bekötése nélkiil, keresztmetszet: 10-16 mm2
PannonCom-Kábel H07V-K 45Ol75Ov Ix|6 mmz, hajlékony rézvezetővel (Mkh)

Villámhárító felfogó vezető szerelése, előre elkészítetttartőszerkezetre, koracélból körvezető D8

Villám- és érintésvédelmi há|őzattartozékainak szerelése, felfogórud szívócsúccsal saját
arryagában 0,5 m-es acélrud, 8 mm, köracélcsatlakozóval.

Villám- és érintésvédelmi hálőzattartozékainak szerelése, felfogórud szívócsúccsalPrösper 3 m-
es alumínium rúd, 16 mm, köracél

Villám- és érintésvédelmi háIőzattartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése
bádog perem kapocs.

Villám- és érintésvédelmi hálőzatÁrtozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése
Ereszcsatorna kapocs 8/10 mm koracélhoz.



Villám- és érintésvédelmi hálőzattartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló
összekötő) Prösper vizsgálő összekötő, 2 csavaros, 8/1O-es koracélhoz.

Villám- és érintésvédelmi hálozatl'artozékainak szerelés multikapocs szerelése l0l16

Villámvéd elmíhá,Iőzat tartószerkezeteinek szerelése, |evezető téglaszerkezetbe rögzített
bilinccsel vezetéktartó, 10 mm körvezetőhöz, J.P .4900000

Villám- és érintésvédelmi háiőzatok,tulfeszültség-levezető elhelyezése, kalapsínre szerelhető
kivitelben, feszültségmentes kapcsolótérben, hálőzatokvédelmére, 3 fázisu,5 vezetős (B+C
fokozat)

Kéményrö g zítő szerkezet
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Villám- és érintésvódelmi hálőzatlartozékainak szerelése, fiildelő rud vagy cső, rudfijldelő,
toldható, 2 m hosszú,20 mm átm., szondacsúccsal, ütővéggel és köracél csatlakozóval.

3. A szerződés meghatározása: egyszerű vá|la|kozői szerződés

4. A teljesítés határidej e: 202I. l 0.30

5. A teljesítés helye: Pomá.zi Művelődési Haz és Könyvtár , 2013 Pomiz, Huszár utca 3.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
- Késedelmi kötbér: amennyiben a Megbízott eseti megbizásra vonatkozó teljesítési

határidőben olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, az esetimegbizási díj 10%-a l nap

kötbért köteles ftzetni.
- Meghiúsulási kötbér: Meghiúsulási kötbér megftzetésére abban az esetben köteles a

Megbízott az eseti megbizás 30oÁ-a összeg erejéig, ha a szetződés teljesítése olyan okból

váIt lehetetlenné, amelyért a Megbízott tehető felelőssé. A Szerzódő Felek

meghiúsulásnak, tekintik, amennyiben a Megbizott15 naptái napon tuli késedelembe esik.

Ennek elérése esetén a Megbizőt megilleti a szetződés felmondásán ak a jo ga.

7 . Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: hibátlan teljesítés

8. Az aján|athoz csatolandó dokumentumok:

- a 499 l 2017 ' (XII. 29.) Korm. rendelet 3. $ - a szerinti szakképesítést tanúsító
bizonyitvány és a működési engedély bemutatása' becsatolása

- egyéni váIlalkoző esetében:

o vállalkozői igazokány másolata,
o igazo\ás, hogy a pályázőnak az Önkormányzattal szemben nem áll fenn lejrírt

köztartozása

- jogi személy esetében:

o a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folyatásának általános
szab áIy airől 2009 . évi LXXVI. törvény szerinti rcgisztr áciő igazolása,
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o a cégbíróságáltal kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
o a|éúrási címpéldány
o igazo|ás, hogy a páIyézőnak az onkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt

köztartozása

a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás
az ajánlaltevő nyilatkozatát arről, hogy nem á11 végelszámolás alatt, és ellene csőd,

i l l etve felszámolási elj árás ni ncs fo lyamatb an

összeférhetetlenségi nyilatkozat
átláthatő sági nyil atko zat a p ály ázati felhívás 3 . szÍmlú mel l ékl ete sz erint

9. Az aján|attételi felhívás alapján a szám|ánáts módja: átutalással, a teljesítési gazolást

követően benyújtott számlakézhezvételét követő 30 naptári napon belül

10. Az ajánlat érvényességi ideje: Legalább 60 nap

11. Az ajánlattétel benyújtási határidej e: 202I.07 .|6. 12:00 őra

12. Az aján|attétel benyújtásának módja: Kérjük az email tárgy szövegrészében

rógziteni: ,,Ajánlat a Pomári Művelődési Há!;z és Könyvtár villámvédelmi
munkálatainak kivitel ezésér e"

13. Az ajánlat bontásának helye és ideje: Pomtzi Polgármesteri Hivatal,

Varosfej lesztési és Városüzemeltetési Osztály, 202L07 .1 9. 1 4 : 00 óra

14. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: összességében legelőnyösebb ajánlat

x Á 2. értékelési szempontnál az a.iánlartevő által vállalt teljesítési határidőt ké\iük

megadni.

Az ajónlatok rész- és alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható

pontszám alsó és felső határa: 0-]00 pont. A rész- és alszempontok esetén az

ajánlatoknak az elbíráIós rész- és alszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok

kazatt értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumót

adja' A többi ajánlat rész- és alszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez

viszonyított arány szeriní kerül mególlapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés

mellett.

Ertékelési szempontok Súlvszdm

]. Nettó ajánlati á'r osszesen (HUF) (fordított
arányosítás)

80

2' 60 nap teljesítési határidőtől rövidebb vállalt
t e l i e s ít é s i hat ár idő (nap ) (for dít o t t ar ónyo s ít ás s al) *

20

A pq4tszámok kiszámítósa során alkrllmazandó módszer.' íordított aráqlosítás.
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P : (Alegjobb /Avizsgált ) x (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált aiánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskóla felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az Ósszesített pontszáma a legnagyobb

15. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk:
a) az aján|attétel díjmentes

b) az ajanlatot elektronikus úton kell benyújtani az alábbi e-mail címre:

ajanlat}í@pomaz.hu
c) az ajánlatkérő kapcsolatartőja: Yincze István, beosztása: osztáiyvezető, elérhetősége:

26/814-387

16. Az Ajrínlatkérő az ár|ejtés lehetőségét kiköti

17. Az eredményhirdetés napja: 2021.07.20

18. A szerződéskiités határideje: 202l.07 .27 .

Pomáz Város onkormányzata fenrfiart1a a jogot a beszerzési eljrárás indokolás nélküli
érvénytelenné nyilvánít ésáútoz.

Pomá.z,202I.június 14.

Leidinger István
polgármester



Pomázi Míivel dési Ház vil!ámvédelmi rendszer kiépítésének munkálatai anyagkciltséggel

A tétel ára iisszesen (HUF)

MunkadíjAnyag

Egységre juto (HUF)

MunkadíjAnyag

Egységnyi
mennyis g

6m

8m

400 m

3db

1db

200 db

15 db

Tételkiírás

Hajlékonyfalri mrianyag piáncélcsti (betonba onthet ) elhelyezése
el re elkészíte,tttart ra, falhoronyba, nt tt betonba(
k<ipenyburkolatri mtÍanyag gégecs kivitel). Névleges méret: 16

S zi getelt v ezeték elhelyez és e véd cs b e huzv a v agy
vezetékcsatornába fektetve, rézveze,tovel, 1 a szerelvényekhez
csatlakozo vezetékvégek bek<itése nélkiil, keresztmetszet: 1 0- 1 6

*-' PaorronCom-Kábel H07V-K 45Ol7 5Ov lxl 6 mm2, hajlékony
tézvezetovel (Mkh)

Villámharít felfo g v ezeto szerelése' el re elkészített
tart szerkezetre, koracélb l ktirvezet D8

Vill ám - és érinté svédelmi háI zat tarto zékainak sz erel ése' fel fo g rud
szív csriocsalsaját anyagában 0,5 m-es acélrud, 8 mm, koracél
csatlakozrival.

Vill ám- és érintésvédelmi hál zat tarto zékainak szerel és e, fel fo g rud
szív csriccsal Prtisper 3 m-es alumínium r d, 16 mm, kciracél

Vill ám- és érinté svédelmi háI zat tartozékainak sz erel és e,

bádogszegély, es csatorna bekotése bádog perem kapocs.

Vill ám- és érintésvédelmi hál zat tarto zékainak szerel é s e,

bádogszegély, es csatorna bek<itése Ereszcsatorna kapocs 8/10 mm
koracélhcz.

Ssz.

1

2

3

4

5

6

7



6db

7db

50 db

50 db

1db

'1 kit

Vill ám- és érintésvédelmi há|o zat tarto zékairrak szerel é s e, fo l del
rud vagy cs, rudfoldel, toldhat, 2m hosszri, 20 mm átm.,

szondacsriccsal, tit véggel és k<jracél csatlakoz val.

Vill ám- és érinté svédelmi hál' zat tarto zékainak szerel é s e' mérésr

hely kialakítása (vizsgál osszek t ) Prosper vizsgál <isszektit , 2
csavarcs' 8/1 0-es koracélhoz.
Villám- és érintésvédelmi háI zat tartozékainak szerelés
multikapocs szerelése I0l 16

Villtámvéd elmí hál zat tart szerkezeteinek szerelése, Iev ezet
téglaszerke zetbe rogzített bilinccsel vezetéktart , 1 0 mm
korvezet hoz, I.P. 4900000
Villám_ és érintésvédelmi há| zatok, fulfesztiltség-levezet
elhelyezése, kalapsínre szerelhet kivitelben, fesztiltségmentes
kapcsol térb en, hál zatok védelmér e, 3 fázísű, 5 vezettjs (B+C
fokozat)
Kéményro gzít szerkezet

Munkanem osszesen nett :

Afa tartalom:
Munkanem sszesen brutt :

I

9

10

11

12
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