
Pilisborosjenői focipálya környéki sportlétesítmények 

és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  
 

 

 

1. AJÁNLATKÉRŐ 
 

Hivatalos név: Pilisborosjenő Község Önkormányzata  
Postai cím: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.  
Képviseli: Tömöri Balázs, polgármester  
Telefon: 06 30 467 7178  
E-mail: polgarmester@pilisborosjeno.hu 

 

 

2. A PÁLYÁZAT  
 

Beszerzés tárgya: Pilisborosjenői focipálya környéki sportlétesítmények és 
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés tervezésére irányuló pályázat  
 

Ajánlatkérő az ajánlat részeként vázlat-, illetve tanulmányterv benyújtását írja elő, 
amely alkalmas engedélyezési és kiviteli terv megalapozására. 
 

Pályázatot - ajánlatot nyújthat be, aki a kiírt felhívásra jelentkezett. A jelentkezett 
tervezőket jelen felhívásról elektronikus úton egyidőben értesíti az Ajánlatkérő. 
 

 

3. TERVEZÉSI ÜTEMEZÉS 
 

1. ütem: Pályázat – pályaművek benyújtása 

Pilisborosjenői focipálya környéki sportlétesítmények és kapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztés vázlat-, illetve tanulmánytervek építészeti pályázata 

 

Az 1. ütem nyertese köteles tervezési díj ellenében az alábbi tervezési munkákat 
ellátni: 
 

2. ütem: Engedélyes terv elkészítése 

 

3. ütem: Kiviteli tervek és az építés tárgyú közbeszerzési eljáráshoz szükséges 
műszaki dokumentáció elkészítése a 322/2015 (X.30.) kormányrendelet és annak 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal. 
 

 

4. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 
 

Pályázat meghirdetése 2021. április 23.  

Helyszíni szemle 2021. április 28. 15 óra 

mailto:polgarmester@pilisborosjeno.hu


Kérdések határideje 2021. május 3.  

Kérdésekre adott válaszok határideje 2021. május 6.  

Pályaművek-ajánlatok benyújtásának 
határideje 

2021. május 15. 

Pályázat eredményének kihirdetése  A Pályaművek-ajánlatok benyújtását követő 
15 napon belül  

 

 

 

5. FORMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

A benyújtandó Pályaműveknek az alábbi vázlat-, illetve tanulmányterveket kell 
tartalmaznia:  

a) a létesítmények elrendezésének alaprajza (1:200), 
b) jellemző látványrajz, 
c) a tanulmányterv műszaki leírása a jellemző anyagok meghatározásával.  

 

Az ajánlatban benyújtandó iratok:  
• Árajánlat 
• Pályázatot benyújtó szakemberek és tervezők megnevezése, kamarai 

nyilvántartási száma  
• Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feltételeinek elfogadásáról 
• Az I. számú melléklet szerinti tartalommal elkészített Pályamű  
• A kivitelezés becsült költsége 

 

Pályázat benyújtásának módja:  
 

A pályázatot elektronikus úton a hivatal@pilisborosjeno.hu e-mail címre kell 
beküldeni.  
 

Ajánlattételi határidő: 2021. május 15.   
 

6. PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA   
 

A beküldött pályázatokat a települési Tervtanács véleménye alapján a Képviselő-
testület bírálja el.  
Az elbírálás határideje 2021. május 30.  
A pályázat eredményéről a résztvevőket a polgármester elektronikus úton 
tájékoztatja.  
 

7. SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA 

 

A pályázat nyertesével Ajánlatkérő Tervezési szerződést köt.  
 

8. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

mailto:hivatal@pilisborosjeno.hu


Tervezési szerződés időtartama: szerződés annak megkötésétől a vállalt 
kötelezettségek teljesítéséig hatályos. 
Teljesítési határidő: 
2. ütem: Engedélyes tervek elkészítése és építési engedély kérelem benyújtása: 
Szerződéskötést követő 40 naptári napon belül 
3. ütem: Kiviteli tervek és az építés tárgyú közbeszerzési eljáráshoz szükséges 
műszaki dokumentáció elkészítése a 322/2015 (X.30.) kormányrendelet és annak 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal 
Szerződéskötést követő 100 naptári nap 

A tervező köteles továbbá az építés tárgyú közbeszerzési eljárás során 
közreműködni, eljárás során felmerülő kiegészítő tájékoztatás kérdésekre 
haladéktalanul választ adni, ajánlatok elbírálásában közreműködni. 
 

A kiviteli terv kifizetésére a polgármester által kiállított teljesítési igazolást követően 
kerülhet sor.  
 

9. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS  
 

Helyszíni bejárás:  
 

Az ajánlatkérő 2021. április 28. 15 órakor helyszíni bejárást tart. 
Találkozó helye: 2097 Pilisborosjenő, Prohászka Ottokár u. 2109. hrsz (Focipálya 
előtt)  
Kontakt személy: Bozsódi Borbála, képviselő 06 30 607 3069 

 

A szemlén, a kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az 
érdeklődők a helyszínt megtekinthetik. A helyszíni bejáráson bármely ajánlattételre 
felkért, vagy pályázatot - ajánlatot adni szándékozó szereplő részt vehet. 
A helyszíni bejárás során elhangzó lényegi információkat Ajánlatkérő 
jegyzőkönyvben rögzíti, a kérdésekre adott válaszokat írásban megerősíti. 
 

Kiegészítő tájékoztatás kérés:  
 

A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel 2021. május 3. 
napjáig fordulhatnak az Ajánlatkérőhöz, az alábbi címre: 
Hivatalos név: Pilisborosjenő Község Önkormányzata 

Postai cím: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. 
Képviseli: Tömöri Balázs, polgármester 
E-mail: polgarmester@pilisborosjeno.hu 

 

A határidőben feladott kérdéseket az Ajánlatkérő 2021. május 6-ig megválaszolja, és 
az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat az összes résztvevőnek 
írásban megküldi. 
 

A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat. 
A dokumentáció véglegesítése: A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának 
időpontjáig a dokumentációt a bírálati szempontok és az alkalmassági 
követelmények kivételével módosíthatja, kiegészítheti, illetve a pályázat 



lebonyolításától visszaléphet. Utóbbi esetben a Kiíró kártérítési felelősséggel nem 
tartozik. 
 

 

 

 

1. sz. melléklet:  
 

TERVEZÉSI PROGRAM  
 

Bevezető gondolatok 

Erre a területre egy olyan közösségi teret szeretnénk kialakítani, ahol mind a 
családosok, fiatalok, idősek és kirándulók jól érzik magukat. Strapabíró és praktikus 
berendezéseket szeretnénk létesíteni a nagyobb tömegek kiszolgálására. 
Készítettünk egy felmérést az érintettek körében, amelyek alapján a sportolni vágyók, 
a játszóteret használók és a kirándulók igényeit is szeretnénk összehangolni, és egy 
vizesblokk-öltöző megépítése mellett olyan sportpályákat (létesítményeket) kialakítani, 
amelyekre a helyieknek leginkább igényük van. 

A területen jelenleg meglévő elemek 

• Műfüves focipálya 
• Játszótér 
• Faló büfé  
• Parkoló 

A Faló büfé jelenlegi helyéről nem költöztethető át másik helyszínre, az aktuálisan 
parkolásra használt terület azonban újra gondolható.  

Elhelyezendő elemek 

1. „B” típusú sportpark 

Pilisborosjenő Önkormányzata pályázat útján elnyert „B” típusú sportparkot telepít a 
műfüves focipálya mellé. A sportpark alapterülete 12x12 m (eséstérrel együtt).  

További információ a “B” típusú sportparkról az alábbi dokumban: 
BMSK TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programról 

2. Vizesblokk és öltöző 

A leendő vizesblokk és öltözőhelyiség három különálló csoport igényeinek 
kiszolgálására épül, és szeretnénk a lehető leghelytakarékosabb módon 
megvalósítani, hogy minél több sportlétesítmény is helyet kaphasson a területen. 
Részei:   

• a játszóteret használó gyerekek és szülők számára mosdó és pelenkázó, 
• a kirándulók számára nyilvános WC-k,  
• takarítószertár,  

https://www.bmsk.hu/wp-content/uploads/V%C3%A9gleges_BMSK%20Sportpark_T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_m%C3%B3d_18.pdf


• a műfüves focipályát rendszeresen használó Utánpótlás Sport Club és a 
sportolók számára öltözőhelyiség, amelynek az előírt paramétereit a következő 
dokumentum öltözőre vonatkozó része tartalmazza (H kategória):  
http://dokumentumtar.mlsz.hu/02_Szabalyzatok/02_Labdarugas_uzemeltetesi
_szabalyzatok/01_Versenyeztetesi_szabalyzatok/ISZ/ISZ_2015_1_(20150707
).pdf 

 

További sportlétesítmények: 

Készítettünk egy igényfelmérést a helyi sportszervezetek és csoportok képviselőivel. 
Ennek eredményeként a fennmaradó területen mindenképp szeretnénk elhelyezni: 

• pétanque-pályát hozzá tartozó padokkal, 
• szabadtéri sakk asztalt/asztalokat padokkal, 
• rekortán streetball-pályát. 

További felmerült sportlétesítmények:  

• mászófal,  
• teqball pálya,  
• tollas/röplabda pálya mozgatható hálóval (ezt a pályát a közelben el tudjuk 

helyezni egy másik helyszínen is).  

A kivitelezés maximális költsége: 100 millió Ft  

 

Pilisborosjenő, 2021. április 23.  
 

 

Tömöri Balázs  
 polgármester 
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