
7. NAPIREND Ügyiratszám: BSZ/          /2019. 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

a Képviselő-testület 2019. november 21-i nyilvános ülésére 

 

Tárgy: Beszerzési eljárás indítása téli hótolásra, valamint az utakat 

síkosságmentesítésére 

 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

 

Előkészítette: dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző 

Sánta Helga pénzügyi ügyintéző 

 

 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

A téli hótolásra, valamint az utakat síkosságmentesítésére vonatkozó vállalkozási szerződés 2019. 

december 31-ével lejár. Ugyanakkor a téli hónapokban ezen szolgáltatás folyamatos biztosítása 

elengedhetetlen, így indokolt az új vállalkozási szerződés megkötése. 

 

Az önkormányzat hatályos beszerzési szabályzata értelmében az ajánlattételre felkért gazdasági 

szereplőket és a beszerzési eljárás bírálati szempontját a képviselő-testület határozza meg, illetve az 

eredeti ajánlat postán történő benyújtását elő kell írni. 

 

A 8. pont értelmében az ajánlatkérés történhet postai levélben vagy e-mailben. A fentiek alapján 

bírálati szempontnak a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot javaslom, míg az ajánlattételre 

felkérendő gazdasági szereplőket az alábbiak szerint indítványozom: 

 

 Név: Cím: 

1. Nivegy Trans Kft. 8272 Szentantalfa, 0116/9 hrsz. 

2. Pintér Ferenc e.v. 8300 Tapolca Barackvirág u. 19. 

3. Tóth Csaba e.v. 8271 Mencshely Petőfi u. 36. 

 

Az ajánlatkérés tervezetét mellékelem. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a beszerzési szabályzat alapján a téli hótolási munkák ellátása, 

valamint az utakat síkosságmentesítése tárgyában lefolytatandó 

beszerzési eljárásban az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel 

ajánlattételre: 

 

 Nivegy Trans Kft. 

 Pintér Ferenc e.v. 

 Tóth Csaba e.v. 

 

A beszerzési eljárás bírálati szempontja a legalacsonyabb árat 

tartalmazó ajánlat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Zánka, 2019. november 13. 

 dr. Sebestyén László 

polgármester 



TERVEZET 

 

Ajánlatkérő neve, címe                                             Tárgy: Ajánlatkérés  

 

Tisztelt Címzett! 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata beszerzési szabályzata alapján beszerzési eljárást folytat le. A 

beszerzés támogatásból/önerőből kerül finanszírozásra. 

 

1./ Az ajánlatkérés tárgya, mennyisége, főbb feladatok: 

A vállalkozó köteles Balatonszepezd község belterületében lévő utakon – a téli időjárási viszonyok 

függvényében – tolólappal a havat hólapáttal eltolni, valamint az utakat síkosságtól mentesíteni. Ezzel 

kapcsolatosan vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a megrendelő egyes megrendeléseit mind szóban 

(telefonon), mind elektronikus úton (e-mailben) fogadja és a megrendelt munkát haladéktalanul – 30 

percen belül – megkezdi, illetve a közlekedés lehetőségét folyamatosan biztosítja 

 

2./ A teljesítés helye, határideje: Balatonszepezd község belterületi utcái, a téli időjárási viszonyok 

függvényében 

 

3./ Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A hótolási és síkosságmentesítési feladatok 

szerződésszerű elvégzése. 

 

4./ Az ajánlatok értékelési szempontja: ajánlatkérő legjobb ajánlatnak a legalacsonyabb árat 

tartalmazó ajánlatot / a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tekinti.  

 

5./ Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 

igazolási mód: Nem követelmény 

 

6./ Ajánlattételi határidő: 2019. december 1. 

 

7./ Az ajánlatok benyújtásának módja, címe: Az ajánlatokat két eredeti példányban cégszerűen aláírva 

személyesen vagy postán kérjük benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a Zánkai Közös 

Önkormányzati Hivatal Balatonszepezdi Kirendeltség 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27. szám alatti 

címére, a polgármesternek címezve. E-mailen érkezett árajánlatok is érvényesek azzal a kikötéssel, 

hogy Ajánlattevő postai úton is megküldi az árajánlatát. A benyújtási határidő után érkezett 

ajánlatokat Ajánlatkérő a bírálat során érdemi vizsgálat nélkül kizárja. A borítékon kérjük feltüntetni 

az „AJÁNLAT HÓTOLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA” feliratot.  

 

8./ Az ajánlat részeként következő iratokat / nyilatkozatokat kell benyújtani: 

– ajánlattevő az ajánlatkérésben szereplő feltételeket megismerte és elfogadja 

– az ajánlatkérésben szereplő feladatok ellátására a megfelelő szakértelemmel rendelkezik, a 

szükséges kapacitások a rendelkezésére állnak.  

– a cég nem áll csőd, felszámolás vagy végelszámolás alatt 

– Ajánlattevőnek az Ajánlatkérővel szemben nyilvántartott helyi adó tartozása nincs. 

 

9./ Az ajánlattétel nyelve magyar, és ezen kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.  

 

10./ Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a bontás napjától számított 15 nap 

 

11./ Az ajánlatkérés postai úton kerül kiküldésre a mai napon, az ajánlattételhez a szükséges 

mellékletek egyidejű megküldésével. 

 

Az ajánlatnak az árat „nettó + áfa”, és „összesen” bontásban kell tartalmaznia. 

 

Balatonszepezd, 2019.                   hó              nap 

 

dr. Sebestyén László 

       polgármester 


