
Pályázati felhívás 
 

 

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Kiíró) nyilvános pályázatot 

ír ki Apc község önkormányzati kezelésű belterületi utak téli hó eltakarítási és síkosság 

mentesítési feladatok ellátására 2016. december 1. napjától határozatlan időre. 

 

Az ajánlatadás feltételei: 

1. Ajánlatot csak szakirányú tevékenységi körrel és megfelelő eszköz állománnyal 

rendelkező pályázó tehet. 

2. Ajánlatot csak a részletes pályázati kiírás szerint teheti meg a pályázó. 

3. A pályázó adataira, információkra vonatkozó kérdőívet teljes körűen kell kitölteni. 

4. A követelményrendszerben megfogalmazottaknak teljes körűen meg kell felelnie az 

ajánlatoknak. 

5. Ajánlatok érvényessége a pályázat benyújtási határidejét követő 90 nap. 

6. A hó eltakarítási és síkosság mentesítési tevékenység ellátására ajánlattevő a 

követelményrendszerben megjelölt feladatokra az ajánlatában szereplő ajánlati árával 

szerződési kötelezettséget vállal. 

7. A pályázatok beadása történhet személyesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy postán 

küldve az Apc Községi Önkormányzat 3032 Apc, Erzsébet tér 1. címre. 

Az ajánlatok leadási vagy beérkezési határideje: 2016. november 21. 12.00 óra. 

8. Az ajánlatokat egy eredeti és egy másolt példányban kell benyújtani zárt borítékban.  

9. A pályázat beadását megelőzően a kiíró igény szerint konzultációs lehetőséget biztosít. 

10. Az ajánlatok felbontása, értékelése: 

Az ajánlatokat a Pénzügyi- Ellenőrző és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság 

véleményezi. A döntést Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati 

határidőt követő nyilvános ülésén hozza meg. 

11. Érvénytelen az ajánlat, ha: 

-    kiírásban meghatározott benyújtási időpont után nyújtották be, 

-    az ajánlat érvényességi ideje 90 napnál rövidebb, 

-    a követelményrendszerben rögzítetteknek az ajánlat teljes körűen nem felel meg. 

12. Az érvénytelen ajánlatok a további értékelésben nem vesznek részt. 

13. Ajánlatok értékelése: A pályázati dokumentációban meghatározott alkalmassági 

követelmények és bírálati szempontok alapján a Kiíró az összességében legelőnyösebb 

pályázatot benyújtó pályázóval köt közszolgáltatási szerződést az elbírálást követő 8. 

napon. 

14. A nyertes pályázó kötelezett az ajánlatban megjelölt összeggel és határidővel a 

szerződésre. 

Teljesítés feltételei:     

1. Apc község Önkormányzati belterületi útjainak a „követelményrendszerben” 

meghatározottak szerinti téli hó eltakarítási és síkosság mentesítési tevékenységének 

maradéktalan, folyamatos, jó minőségi szinten elvégzett tevékenysége 2016. december 1. 

napjától határozatlan időre szól. A tevékenység folyamatos biztosítása pedig minden év 

november 1-től következő év március 31-ig tart. 

2. Amennyiben a vállalkozó feladatának nem tesz eleget, az Ő költségére az önkormányzat 

más vállalkozót is bevonhat a munkák elvégzésére.  



Fizetési feltételek, árak: 

1. A pályázó vállalási ajánlatot tesz futott km. díjra, vagy óradíjra, a 

követelményrendszerben megjelölt feladatokra. A síkosság mentesítésre felhasznált 

szóróanyag beszerzése a pályázó feladata. A síkosság mentesítési munkákhoz homok, 

salak, kőzúzalék, fűrészpor és só keveréke használható fel. 

2. Az ajánlatban megadott árak rögzített árak. 

3. A futott km, vagy óradíj és a felhasznált szóróanyag elszámolás a pályázó által vezetett 

menetlevél alapján történik. A menetlevelet a napi munkavégzést követően, munkanapon 

16 óráig, munkaszüneti nap esetén a következő munkanap 10 óráig a polgármester igazol. 

A leigazolt menetlevél, a kiszórt szóróanyag alapján, az elfogadott díjakkal számolt és 

kiállított számlát nyújtja be az ajánlattevő.  

4. A szerződést 2 hónapos felmondási idővel bármelyik fél kezdeményezésére felmondhatják 

a felek. Ezen eljárási mód alkalmával kártérítés a felmondó féltől nem követlehető. 

5. A kiíró a tevékenység megkezdéséhez, ellátásához előleget nem biztosít. 

6. A számla benyújtási határideje: tárgyhót követő hónap 5. napja előtt nem lehetséges. 

7. Kiíró a benyújtott és jóváhagyott számlát, mely az elvégzett munkák ellenértékét 

tartalmazza a kézhezvételtől számított 15 banki munkanapon belül átutalással egyenlíti ki. 

 

 

Apc Községi Önkormányzat 


