
Pályázati felhívás 

Pályázat tárgya

Vilonya  Község  Önkormányzata  pályázatot  hirdet  Vilonya  Község  teljes  közigazgatási
területére  kiterjedően  a  településképi  arculati  kézikönyv  elkészítésére,  a  településképi
rendelet-tervezet valamint az azzal kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletek módosítására
vonatkozó  rendelet-tervezetek  elkészítésére.  A  településképi  arculati  kézikönyvnek  és  a
rendelet-tervezeteknek meg kell felelni a vonatkozó hatályos jogszabályoknak. A pályázat az
előírtak  elkészítésére,  valamint  az  elkészítésekhez  szükséges  hatósági  és  lakossági
egyeztetések, továbbá képviselőtestületi döntések előkészítésének lefolytatására is kiterjed. A
bonyolítás teljes eljárás keretében történik. 

Pályázat jellege

A pályázat nyílt pályázat.

Eljárás nyelve:

 Magyar

Pályázati ajánlat beadási formája, benyújtás helye

A pályázatokat  zárt borítékban kell eljuttatni  Vilonya Község Önkormányzatához. A zárt
borítékba szükséges egy másik zárt borítékot elhelyezni, melyben egy eredeti és egy másolati
példányban a pályázati anyag kerül elhelyezésre (második boríték). A második borítékon fel
kell tüntetni a „Településkép arculati kézikönyv és településképi rendelet 2017. pályázat”
megjelölést. A pályázatok benyújthatók személyesen vagy beküldhetők postán a 8194 Vilonya
Kossuth  u.  18.  címre.  A kitöltött  felolvasó  lapot  és  a  pályázati  felhívás  mellékleteit  az
ajánlathoz csatolni szükséges!

Pályázati ajánlat beadási ideje

A beérkezési határidő 2017. június 26. 10.00 óra.

A pályázatok nyilvános bontására 2017. június 26. 16.00 órakor kerül sor, a 8194 Vilonya
Kossuth u. 18.  cím alatti hivatalos helyiségben. A benyújtott pályázatok módosítására eddig
az időpontig van lehetőség. 

Pályázat feltételei

Pályázhat bármely  gazdálkodó  szervezet  –  ideértve  az  egyéni  vállalkozót  is  -,  amely  a
pályázati kiírás tárgyában megjelölteket vállalja és annak elkészítéséhez szükséges szakmai
képesítéssel rendelkezik. 

A Pályázat kötelező tartalmi elemei:



 az ajánlattevő 1-3. melléklet szerinti adatai, nyilatkozatai és az aláírási címpéldány
 ajánlattevőnek ajánlatához szükséges a szerződés- tervezetet csatolnia.

Fenti  adatok  valamelyikének  hiányában,  illetve  késedelmesen  benyújtott  pályázat
érvénytelen.

Az eredményhirdetés helye és tervezett időpontja:
Az ajánlatkérő tárgyalás tartása nélkül bírálja el  az ajánlatokat.  Az elbírálás eredményéről
minden pályázónak értesítést küld pályázat kiírója.

Szerződéskötés

Szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés
A teljesítés helye: Vilonya Község közigazgatási területe
Az ellenszolgáltatással kapcsolatos feltétel: Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A részszámla
benyújtására az egyes részmunkafolyamatok befejezését  követően van lehetőség.  Az aláírt
teljesítésigazolással  ellátott  számla  kiegyenlítése  15  napos  fizetési  határidővel,  átutalással
történik.  Az  Önkormányzat  a  pályázati  feltételeknek  megfelelő,  és  a  pályázat  szakmai
tartalma alapján az összességében legkedvezőbb árajánlatot tevő pályázóval köt szerződést. A
szerződés megkötésére az Önkormányzat nem kötelezhető.

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2017.07.04. 11.00 óra

Kapcsolat

Ajánlatkérő helyszíni bejárásra és egyeztetésre lehetőséget biztosít, a pályázattal kapcsolatban
felvilágosítás  Fésüs  Sándor  Polgármester  Úrtól  kérhető,  aki  e-mailen  keresztül  a
vilonya@invitel.hu  címen,  míg  telefonon  a  06-70-6566295  számon,  vagy  személyesen
előzetes egyeztetés alapján.  

Pályázat eredménytelensége, módosítása

Vilonya  Község  Önkormányzata,  mint  ajánlatkérő  jogosult  a  pályázati  felhívást  indoklás
nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani. Vilonya
Község  Önkormányzata  mind  a  pályázati  felhívás  visszavonásáról,  mind  az  esetleges
módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő az ajánlatkérő Vilonya Község
Önkormányzatától  semmilyen  címen  nem  igényelhet  térítést  ajánlatának  megtételével
összefüggő  esetleges  költségei  megtérítésére,  függetlenül  a  pályázat  eredményességétől,
illetve eredménytelenségétől.  

A pályázati felhívás közzétéve 2017. június 9-26. között:
1. Vilonya Község Önkormányzata hivatalos honlapján (www.vilonya.hu)
2. Berhida Város Önkormányzata hivatalos honlapján (www.berhida.hu)
3. A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal valamint a Vilonyai Kirendeltség 

hirdetőtábláin

Vilonya, 2017. június 8. Fésüs Sándor
polgármester

http://www.vilonya.hu/
http://www.berhida.hu/


1. melléklet

Felolvasó Lap

Vilonya  Község  teljes  közigazgatási  területére  vonatkozó  településképi  arculati
kézikönyv elkészítésére, a településképi rendelet-tervezet valamint az azzal kapcsolatos
helyi  önkormányzati  rendeletek  módosítására  vonatkozó  rendelet-tervezeteknek  a
hatályos jogszabályok által előírt elkészítése

Ajánlattevő neve:____________________________________________________________

Ajánlattevő székhelye, címe:___________________________________________________

Ajánlat  értéke  összesen  (amelynek  tartalmaznia  kell  az  egyéb  vonatkozó
jogszabályokban  meghatározott  tervfajták  költségét  pl.:  örökségvédelmi
hatástanulmány; környezeti hatásvizsgálat):

________________Ft+______________% ÁFA=________________Ft

Alulírott_______________________________(cég bélyegző lenyomata) kinyilatkozom, hogy

az ajánlatban vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket teljesítem; az ajánlati ár összegét a

pályázati felhívásban megismert információk alapján megtartom.

Kelt:________________, 2017. ___________hó______nap

_________________________________

Cégszerű aláírás



2. melléklet
PÁLYÁZÓ CÉG BEMUTATÁSA
Vilonya  Község  teljes  közigazgatási  területére  vonatkozó  településképi  arculati
kézikönyv elkészítése,  a  településképi  rendelet-tervezet  valamint az  azzal  kapcsolatos
helyi önkormányzati rendeletek módosítására vonatkozó rendelet-tervezetek a hatályos
jogszabályok által előírt elkészítése 

A vállalkozó (ajánlattevő

Cégszerű megnevezése:

Cégformája:

Székhelye:

Levelezési címe:

Számlavezető pénzintézete:

Bankszámlaszáma:

Adószáma:

Vállalkozói eng. száma:

A cég Kamarai nyilvántartási száma:

Vezetőjének neve, telefonszáma:

Jelen eljárásban a képviseletére kijelölt személy neve, telefonszáma:

Kijelölésre jogosult személy cégszerű aláírása:

Elektronikus elérhetőség (e-mail cím):

Kelt:

                                                                                                     ……………………………

                                                                                                               ajánlattevő



3. melléklet
PÁLYÁZÓ CÉG BEMUTATÁSA
Vilonya  Község  teljes  közigazgatási  területére  vonatkozó  településképi  arculati
kézikönyv elkészítése,  a  településképi  rendelet-tervezet  valamint az  azzal  kapcsolatos
helyi önkormányzati rendeletek módosítására vonatkozó rendelet-tervezetek a hatályos
jogszabályok által előírt elkészítése

Nyilatkozat, az ajánlati felhívásban szereplő feltételek megismeréséről:    

        
Nyilatkozat az tervezett szolgáltatás műszaki és szakmai alkalmassági feltételekről: 

Nyilatkozat  a  hatályos  jogszabályok  alapján,  az  adott  tervezési  tevékenység  végzésére
vonatkozó jogosultságról:

Nyilatkozat a személyes adatok ajánlatkérő által történő kezeléséről:

Nyilatkozat arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdés
b)  pontjában  szereplő  átlátható  gazdálkodó  szervezet,  amely  megfelel  a  következő
feltételeknek:

• tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa ……… %-ban
én ………………………… vagyok.

• az Európai Unió tagállamában, Magyarországon rendelkezem adóilletőséggel,

• a  ……………………-ben  közvetlenül  vagy  közvetetten  több  mint  25%-os
tulajdonnal,  befolyással  vagy  szavazati  joggal  bíró  személy,  jogi  személyiséggel  nem
rendelkező gazdálkodó szervezet nincs.

A csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás kapcsán:

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti,  hatvan
napnál régebben lejárt esedékességű köztartozásról:

A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2011. évi CIV.
törvény 5 §-a (1) bekezdésében foglaltakról:

Kelt:

                                                                                                     ……………………………

                                                                                                               ajánlattevő


	Pályázati felhívás

