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1. számú melléklet 

Pályázati kiírás 
 

Ajánlatkérő: Szentendre Város Önkormányzat 2000 Szentendre, Városház tér 3. Képviseli: dr. Dietz 
Ferenc polgármester. 
 
Konstrukció: A nyertes pályázó saját költségen Szentendre Város Önkormányzat területére sportpályát 
épít, majd azt üzemelteti. Az üzemeltetés időtartama legfeljebb 10 év. A futamidő végén az 
önkormányzatot vételi jog illeti meg jelképes 1 Ft-os maradványértéken a pályára és tartozékaira. 
Amennyiben a pálya a futamidő végén rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, akkor az üzemeltető az 
önkormányzat felhívására köteles a pályát és alépítményeit saját költségen elbontani és az eredeti 
állapotot helyreállítani. A Szentendrei Sportcélú Kft-t a felek által közösen megállapított időtartamban 
(heti, vagy havi x óra) átruházható használati jog illeti meg pályára annak állagmegóvása mellett.   
 
Műszaki tartalom: 
1 db „Futsal” (20 x 40 m) műfüves, fedett, palánkkal, világítással ellátott labdarugó pálya létesítése  
Műfűvel szembeni elvárások: 

Minimum 40 mm szálhosszúság 
III. generációs kivitel minimum, de többlet pontszám a FIFA licencet kínálók részére 
Garancia a műfűre min. 10 év 
Csíkozás nem festve, anyagában színezett műfűből min. kétféle színnel 

 
Palánk magasságára vonatkozó elvárás: Min. 120 cm 
 
Fedéssel kapcsolatos elvárás: a pálya biztonságos, folyamatos használatát tegye lehetővé.  
 
Egyéb elvárások: A műfű karbantartására szakcéggel karbantartási szerződés, vagy saját karbantartó 
eszköz alkalmazása kötelező. 
 
A világításra vonatkozó elvárások: 4 db „futsal” kandeláber, vagy egyeztetett egyéb egyenértékű 
megoldás. 
 
Helyszín: A szentendrei 8503, 8504, 8505 helyrajzi számú ingatlan. Az izbégi sporttelepen a „Futsal” 
pálya olyan elhelyezése történik meg, amely az esetleges későbbi fejlesztéseket nem gátolja. 
 
Ajánlattételi határidő a felhívás megjelenésétől számított 20. munkanap. 10.00 óra. 
Ajánlatok bontása az ajánlattételi határidő időpontjában.  
Első tárgyalás időpontja az ajánlattételi határidő napját követő 5. munkanap. 10.00 óra. 
Eredményhirdetés, szerződéskötés az eljárás menetétől függően később kerül megjelölésre, melyről a 
résztvevők írásban kapnak tájékoztatást.   
Eljárási cselekmények helyszíne: 2000 Szentendre, Városház tér 3. I. emelet Kistárgyaló.  
 
Kivitelezés időtartama: Legfeljebb 90 nap 
 
Bírálati szempontrendszer: 

1. Részszempont: Nyertes pályázó által fizetendő területhasználati díj bruttó Ft-ban megadva
 súlyszám: 10 

2. Részszempont: Szentendrei Sportcélú Kft-nek átadott üzemeltetési órák száma havonta 
 súlyszám: 8 

3. Részszempont: A legfeljebb 10 évhez képest rövidebb szerződéses időtartam  
 súlyszám: 6   

4. Részszempont: A telepített műfű FIFA licenc szerinti     súlyszám: 
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Pontozás részszempontonként 1-100 pont, majd a súlyszámmal megszorozva és a súlyszámmal alkotott 
szorzatokat ajánlatonként összeadva alakul ki az ajánlati pontszám, nyertes a legtöbb pontszámot elérő 
ajánlattevő. 
Pontozás módja: 1-3 részszempont relatív értékarányosítás, 4. részszempont: igen válasz 100 pontot ér, 
nem válasz 1 pontot ér. 
 
Az ajánlathoz csatolandó: 

1. Ajánlati nyilatkozat a bírálati szempontrendszerre vonatkozó megajánlásokkal  
2. Kivitelezés műszaki tartalma, látványterve és ütemterve 
3. Az üzemeltetés megvalósítási koncepciója   
4. Ajánlattevő cégkivonata 
5. Ajánlattevő képviselőjének aláírási címpéldánya 
6. Szerződés tervezet 

 
A hiánypótlás egy alkalommal, teljes körben lehetséges. 
 
Ajánlatkérő a pályázatot bármely szakaszában indokolás és kártalanítási kötelezettség nélkül 
eredménytelenné nyilváníthatja. A pályázat elkészítésének költsége és kockázata az ajánlattevőket terheli. 
 


