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NYÍLT AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
 
 

1. Ajánlatkérő elérhetőségei: 
Szervezet:         Tiszavasvári Sportegyesület 
Cím:         4440 Tiszavasvári Városháza tér 4. 
Tel:         +36 42 275 138 
Adószám:         18792526-2-15 
 
Kapcsolattartó: Nácsa Balázs 
Tel:         +36 42 275 138, +36 30 206 9148 
e-mail cím:       nacsa.balazs@tiszater.hu 
 
 
2. A beszerzés tárgya: 
A beszerzés tárgya a Tiszavasvári Sportegyesület Sportfejlesztési Programjában szereplő 
műfüves pálya kialakítása tervdokumentáció alapján.  
A fejlesztés forrása látvány-csapatsport támogatás (TAO támogatás). 
Ajánlatkérő ez úton tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy jelen beszerzési eljárást feltételes 
beszerzési eljárásként indította meg.  
A feltételes eljárás alkalmazásának oka, hogy Ajánlatkérő a fejlesztéssel kapcsolatosan 
rendelkezik a Magyar Labdarúgó Szövetség jóváhagyó határozatával, azonban a TAO 
támogatás feltöltése még folyamatban van.   
Amennyiben a TAO támogatás feltöltése nem történik meg, Ajánlatkérő az eljárást 
eredménytelenné nyilváníthatja. Eredményes   eljárás   esetén   a   nyertes   ajánlattevővel   
megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele a TAO támogatás teljes feltöltöttsége.  
 
 
3. A teljesítés helye: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonát képező Sportpálya 
4440 Tiszavasvári Fehértói u. 2/B., HRSZ 2438 
 
 
4. A teljesítés határideje: szerződéskötéstől számított 12 hónap. 

 
 

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 
A nyertes ajánlattevő 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a 
kivitelezési tevékenység teljesítésigazolása alapján az alábbi ütemezés szerint:  

- 1 db részszámla a kivitelezés 50%-os készültségi szintjének elérésekor, műszaki 
ellenőri teljesítésigazolás alapján 

- 1 db végszámla a kivitelezés 100%-os készültségi szintjének elérésekor, műszaki 
ellenőri teljesítésigazolás alapján  
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6. Az ajánlatok értékelési szempontjai 
Jelen Felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb 
bruttó ajánlati ár szempontja alapján bírálja el Ajánlatkérő.  
 
 
7. Alkalmassági szempontok 
Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben: 

- jogosult a tárgy szerinti tevékenység folytatására és 
- sportlétesítmény-fejlesztés vagy építőipari kivitelezés területén legalább két éve 

működő vállalkozás és 
- ajánlata a megadott határidőig beérkezik. 

 
 

8. Ajánlattételi határidő: 2022. november 8. (kedd) 16:00 óra 
 
 
9. Ajánlat benyújtása: 
Az ajánlattétel akkor tekinthető teljesítettnek, ha az ajánlattételi határidőig elektronikus 
úton benyújtásra kerülnek az ajánlatok. 
E-mail cím: nacsa.balazs@tiszater.hu 
 
 
10. Az ajánlattevők által benyújtandó dokumentum 

• Kitöltött, cégszerűen aláírt 1. sz. melléklet – Ajánlati lap 
 
 

11. Egyéb információk: 
Az ajánlattételi szakaszban kiadott dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, 
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan kérhetőek. Ajánlatkérő az ajánlattételi 
szakaszban az alábbi dokumentumokat bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére: 
• 1. sz. melléklet – ajánlati lap 
• tervdokumentáció (műleírás, helyszínrajz, alaprajz, metszet, nézet) 
 
Ajánlatkérő a teljesítés helyének megtekintését – helyszíni bejárás során – biztosítja, 
előzetes egyeztetés alapján. 
 
 
12. Nyílt ajánlattételi felhívás közzétételének napja: 2022. október 24.  
 

 
 
 


