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Pályázati felhívás árok- és úttisztításra 
 
A pályázat tárgya: 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete 87/2016 (VI.27.) sz. határozata 
alapján nyílt pályázatot hirdet, az önkormányzat tulajdonában álló külterületi utak és árkok 
tisztítására. A pályázat részét képezi a pályázat melléklete, mely az érintett ingatlanok hrsz.-ait 
tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő adatai: 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 
8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.  
Telefon: 06 (93) 386-017, Fax: 06 (93) 386-037, E-mail: info@zalakomar.hu 
 
A nyertes pályázó vállalja: 
 

1) A tisztítási munkálatokat a mellékletben szereplő hrsz.-on 2016. augusztus 1-től 2016. az 
előre egyeztetett ütemben és határidőben végzi. 

2) A tisztítás megkezdése előtt az érintett ingatlanok telekhatárát saját költségén 
földmérővel kiméreti, a munkálatok ezen kijelölés alapján végezhetők. 

3) A munkálatokat a vállalkozó lehetőség szerint a vízfolyás medrében, ill. az ingatlanok 
határain belül végezheti. 

4) A tisztításhoz használt munkaterületet, útszakaszt a munkavégzés után le kell tisztítani, 
azt eredeti állapotban helyreállítani, az okozott károkat megtéríti, a vízfolyást a 
keletkezett uszadéktól megtisztítani. 

5) A szomszédos területekre boruló fákat a vállalkozó köteles letakarítani, az esetlegesen 
másoknak okozott károkért teljes felelősséggel tartozik és köteles helyt állni, a part 
menti tulajdonosokkal való egyeztetés a vállalkozó feladata. Az esetlegesen nem az 
ingatlanokhoz tartozó fák kivágása esetén teljes felelősséggel tartozik. 

6) A tisztítást a vállalkozó a területeken található összes kitermelt famennyiség fejében 
végzi, azzal, hogy a megrendelő részére a munkálatok megkezdése előtt előleget fizet. A 
nyertes pályázóval kötendő szerződés aláírásával a teljes kitermelt fa mennyiség 
vállalkozó tulajdonát képezi, a faértékesítéssel kizárólag csak vállalkozó rendelkezik. 

7) A munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok 
betartása a vállalkozó felelőssége, a termelésnél esetlegesen okozott károk megtérítése a 
vállalkozót terheli. 

8) A kitermelt faanyag elszállítása kizárólag az önkormányzat ellenőrzése után lehetséges, 
szállítólevél aláírásával. 

9) Az önkormányzat a tisztítás folyamán előzetes bejelentés nélkül bármikor ellenőrizheti 
a vállalkozó munkavégzését, a kamion súlyát. 

10)  A vállalkozó köteles a megrendelőt a munka befejezéséről tájékoztatni. 

Az ajánlati árat az alábbiak szerint kell megadni: 
… forint/kamion (24 tonna/kamionnal számolva) 
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Pénzügyi elszámolás: 
 

Vállalkozó előleget köteles fizetni az önkormányzat számára a tisztítási munkálatok 
megkezdése előtt. A faanyag elszállítása abban az esetben lehetséges, amennyiben a befizetett 
előleg fedezetet biztosít rá. Az önkormányzat az elszállított faanyagról a vállalkozó részére 
számlát állít ki. A munkálatok befejezése után a fel nem használt előleg a vállalkozó számára 
visszajár. 

A PÁLYÁZAT TÉNYLEGES BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 
2016. július 22. 12 óra 

 
A benyújtás módja személyesen, zárt borítékban történik. Pályázatokat 1 eredeti példányban, a 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13. címen kell benyújtani 
fenti határidőig. A pályázati borítékok bontása az önkormányzat képviselő-testületi zárt ülésén 
a polgármester jogosult, majd a beérkezett ajánlatokat a képviselő-testület bírálja el. 
 
Az eljárás során meghatározott bírálati szempontok: 
 

1. Ajánlati ár. 
2. Fizetett előleg mértéke. 
3. Fizetett kaució mértéke. (okozandó károk megtérítésére) 
4. A tisztításhoz szükséges munkagépek rendelkezésre állása. 

 
Érvénytelen az ajánlat, ha 

 az ajánlattételi határidő után nyújtották be, 
 az ajánlattevőnek vagy a hozzá közvetlenül kapcsolódó vállalkozásnak az 

önkormányzatokkal/állammal szemben tartozása áll fenn, 
 nem felel meg e „Pályázati felhívásban" foglaltaknak. 

 
AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 

2016. július 30. 
 

A kiírók jogosultak az elbírálási határidőt egy alkalommal legfeljebb 15 nappal 
meghosszabbítani, melyről az ajánlattevőt írásban értesítik. 
 

Szerződéskötés: a kiírók a döntésről valamennyi ajánlattevőt a testületi ülésen vagy írásban 
értesítenek. Kiíró a pályázat nyertesével határozott idejű vállalkozási szerződést köt. A 
szerződés az ajánlatkérésben szereplő feltételek és a benyújtott nyertes ajánlatban szereplő díj 
alapján kerül összeállításra. 

A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 
2016. augusztus 1-ig. 

 
A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén kiíró a soron következő helyezettel szerződést köthet. 
 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: 
Csárdi Tamás polgármester: 06 (30) 536-7089, polgarmester@zalakmar.hu 
 
Zalakomár, 2016. június 27. 
 

Csárdi Tamás  
 polgármester 


