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                                                                 178/2021(VII.15) számú önkormányzati határozat melléklete 

 

Ügyiratszám: 01/1404-1/2021 

Ügyintéző: Fodor Vivien 

Telefonszám: 0626814309 

E-mail: fodor.vivien@pomaz.hu 

 

  

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

a kijelölt helyszínek forgalomszervezési felülvizsgálatára KÉ-K, illetve KÉ-KK 

szakterületen tervezési jogosultsággal rendelkező mérnök bevonásával  

1. Ajánlatkérő neve: POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Címe: 2013 POMÁZ, Kossuth Lajos utca 23-25. 

Telefon: 26/814-300    

E-mail címe: pomaz@pomaz.hu 

Képviseli: Leidinger István polgármester 

 

2. Beszerzés tárgya: Pomáz Város belterületére vonatkozóan a forgalomtechnikai jellegű 

problémák forgalomszervezési felülvizsgálata a 266/2013 (VII.11.) számú Korm. 

rendelet szerint KÉ-K, illetve KÉ-KK szakterületen tervezési jogosultsággal 

rendelkező mérnök bevonásával, ennek keretében  

➢ a forgalomszervezési vizsgálathoz szükséges adatok, információk és 

dokumentációk beszerzése, 

➢ átfogó vizsgálat a fenti konkrét probléma-felvetések megalapozottságára 

vonatkozóan, figyelemmel a 104/2017 (V.17.) számú Ök. határozattal elfogadott 

pomázi forgalomtechnikai tervre (Pomáz Város közútjainak, gyalogos és kerékpáros 

útvonalainak forgalomtechnikai felülvizsgálata, aktualizálása – (pomaz.hu), 

➢ megalapozott esetekben a megvalósítható módosító javaslatok kidolgozása 

indoklással és anyagigény illetve költségigény tervezéssel az alábbi helyszíneken: 

 

 

 

2.1. Lakó-és pihenő övezet kitáblázásának felülvizsgálat: 

- Tiszolcy-telep utcái 
 

 

3. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

- Késedelmi kötbér: amennyiben Megbízott a megbízásra vonatkozó teljesítési 

határidőben olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, az eseti megbízási díj után 1 
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százalék/ nap kötbért köteles fizetni, de legfeljebb a teljes nettóvállalkozási díj 20 (húsz) 

százaléka. 

-Meghiúsulási kötbér: Meghiúsulási kötbér megfizetésére abban az esetben köteles a 

Megbízott a megbízási díj után 20 % erejéig, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált 

lehetetlenné, amelyért a Megbízott tehető felelőssé. A Szerződő Felek meghiúsulásnak, 

tekintik, amennyiben a Megbízott 20 naptári napon túli késedelembe esik. Ennek elérése 

esetén a Megbízót megilleti a szerződés felmondásának a joga. 

  

4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: hibátlan teljesítés 

 

5. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: 

➢ a szakképesítést tanúsító diploma, működési engedély másolatának becsatolása és 

nyilatkozat a tervezési jogosultságról a 266/2013 (VII.11.) számú Korm. rendelet 

szerint KÉ-K, illetve KÉ-KK szakterületen, 

➢ egyéni vállalkozó esetében:  

o vállalkozói nyilvántartási szám 

o igazolás, hogy a pályázónak az Önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt 

köztartozása, 

➢ jogi személy esetében:  

o a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és regisztrációjának igazolása, 

o aláírási címpéldány,  

o igazolás, hogy a pályázónak az Önkormányzattal szemben nem áll fenn lejárt 

köztartozása, 

- a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás, 

- az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, és ellene csőd, 

illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, 

- összeférhetetlenségi nyilatkozat, 

- átláthatósági nyilatkozat. 

 

6. Az ajánlattételi felhívás mellékletében megadottak alapján a számlázás módja: 

átutalással, a teljesítésigazolást követően benyújtott számla kézhezvételét követő 30 

naptári napon belül 

 

7. Az ajánlat érvényességi ideje: Legalább 90 nap 

 

8. Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2021.08.04. 13:00 óra 

 

9. Az ajánlattétel benyújtásának módja: Kérjük az e-mail tárgy szövegrészében 

rögzíteni: „Ajánlat a Pomáz Város Önkormányzatához bejelentett lakossági 

forgalomtechnikai kérdések felülvizsgálatának elkészítésére” 

 

 

10. Az ajánlat bontásának helye és ideje: Pomázi Polgármesteri Hivatal, I. emeleti 

Díszterem, 2021.08.05. 

 

11.  Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: Legalacsonyabb ár 
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12. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk:  

a) az ajánlattétel díjmentes 

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

ajanlat05@pomaz.hu 

 

13. Az Ajánlatkérő az árlejtés lehetőségét kiköti. Nincs árlejtés. 

 

14. A szerződéskötés határideje: az eredmény kihirdetésétől számított 30 naptári napon 

belül. 

15. Az eredményhirdetés napja: 2021. augusztus havi rendes testületi ülés 

 

Pomáz Város Önkormányzata fenntartja a jogot a beszerzési eljárás indokolás nélküli 

érvénytelenné nyilvánításához. 

 

 

Pomáz, 2021. július 15. 

 

 

……………………………………………….. 

Leidinger István polgármester 
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Pomáz Város belterületére vonatkozó átfogó forgalomszervezési felülvizsgálatok elkészítése 

tárgyú ajánlattételi felhívásának melléklete 

 

AJÁNLATTÉTEL 

Az alábbi A, B, C, D pontban felsorolt forgalomtechnikai jellegű problémák 

forgalomszervezési felülvizsgálata a 266/2013 (VII.11.) számú Korm. rendelet szerint KÉ-

K, illetve KÉ-KK szakterületen tervezési jogosultsággal és referenciákkal rendelkező 

mérnök bevonásával, ennek keretében  

➢ a forgalomszervezési vizsgálathoz szükséges adatok, információk és dokumentációk 

beszerzése. 

➢ átfogó vizsgálat a fenti konkrét probléma-felvetések megalapozottságára vonatkozóan, 

figyelemmel a 104/2017 (V.17.) számú Ök. határozattal elfogadott pomázi 

forgalomtechnikai tervre (Pomáz Város közútjainak, gyalogos és kerékpáros útvonalainak 

forgalomtechnikai felülvizsgálata, aktualizálása – pomaz.hu) 

➢ megalapozott esetekben a megvalósítható módosító javaslatok kidolgozása indoklással és 

anyag-igény illetve költségigény tervezéssel, 

 
 

A. Lakó-és pihenő övezet kitáblázásának felülvizsgálat: 

- Tiszolcy-telep utcái 

 

 

 

 

Ajánlati ár mindösszesen: 

 

nettó:…………………………..Ft+ÁFA 

 

 

Kelt: …..……………………, ……………. év ……………………… hónap 

 

        ……… …………………………… 

                                                                                                                cégszerű aláírás 


