JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013.március 27-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.
Jelen vannak:

Beke Imre polgármester
Boros Lajosné, Csendes Ferenc,
Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

Távolmaradását bejelentette:
Kovács Zsolt, Rásó Tibor képviselők
Beke Imre polgármester, köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket.
Megállapítja, hogy 7 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes,
az ülést megnyitja.
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Réz Szilárd és Boros Lajosné
képviselőkre, melyet a testület 7 igen szavazattal elfogadott.
Ezt követően előterjesztést tett a napirendi pontokra, melyet a képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el:
1./Előterjesztés a helyi környezet és természetvédelemről szóló 20/2009.
(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására
Elődterjesztő: Beke Imre polgármester
2./Ajánlattételi felhívás elfogadása a „Nádudvar település szennyvízelvezető
rendszerének , valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című
pályázathoz kapcsolódó költséghasznon elemzés módosításának
előkésztésére, és a projekttel megvalósuló ,valamint a meglévő/üzemelő
szennyvízközmű vagyonértékelésre, valamint a vagyonértékelésre épülő
Pótlási Terv készítésére a kapcsolódó feladatokkal.
Előterjesztés: Beke Imre polgármester
3./ Különfélék
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1./Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy:Előterjesztés a helyi környezet és természetvédelemről szóló 20/2009.
(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására
Elődterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a helyi környezet és
természetvédelemről szóló 20/2009. (XII.13.) önkormányzati rendelet
módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Korcsmáros Sándor ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke, a bizottság a
helyi környezet és természetvédelemről szóló 20/2009. (XII.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést megtárgyalta,
törvényességi szempontok figyelembevételével készült el. A képviselőtestületnek az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Vincze András jegyző, a rendelet-módosítására, a megváltozott jogszabály
miatt volt szükség, mivel az állattartó épületek elhelyezésének feltételeit a
helyi építési szabályzat állapíthatja meg, ezért szükséges az előterjesztésben
szereplő rendelet hatályon kívül helyezése. A helyi építési szabályzatot
viszont nem kell módosítani, mert az állattartó épületek elhelyezésére
vonatkozó feltételek már szerepelnek a szabályzatban.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy
a helyi környezet és természetvédelméről szóló 20/2009 (XII.13.)
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet fogadják
el:
A képviselő-testület a helyi környezet és természetvédelméről szóló 20/2009
(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot 7 igen
szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. (III.27.) számú önkormányzati rendelete
a helyi környezet és természetvédelméről szóló 20/2009.
(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdés meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi ön
kormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott fel
adatkörében eljárva a környezetvédelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a helyi környezet és természetvédelméről szóló 20/2009 (XII.13.) ön
kormányzati rendelet módosításáról következőket rendeli el:

-31. §.
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet és
természetvédelméről szóló 20/2009 (XII.13.) önkormányzati rendelete (továb
biakban: Rendelet) következő szakaszai hatályukat vesztik:
a) a Rendelet 24. §-a
b) a Rendelet 25. §-a
c) a Rende1et 27.§ (1)-a
d) a Rende1et 28.§-a
e) a Rendelet 29. §-a
f) a Rendelet 30. §-a
g) a Rendelet 31 §-a
2. §.
A Rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti.
3.§.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet a hatálybalépését kö
vető napon hatályát veszti.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Ajánlattételi felhívás elfogadása a „Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó költséghasznon elemzés
módosításának előkésztésére, és a projekttel megvalósuló , valamint a
meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésre, valamint a
vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére a kapcsolódó feladatokkal.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett ajánlattételi felhívás elfogadása a
„Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének , valamint
szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó
költséghasznon elemzés módosításának előkésztésére, és a projekttel
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valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére a kapcsolódó
feladatokra vonatozóan, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Elmondta, hogy 84 % -os támogatottságú a szennyvízberuházás, de van
lehetőség a támogatottsági szint növekedésére is,94 %-ig. Azt, hogy mennyi
lesz azt majd később tudjuk meg.
Ludman Lajos TVG kft. ügyvezetője, elmondta ,hogy van egy alap, 84 %-től
94 % támogatottságú lehet ez a projekt. Tehát 55 % EU önerő, 55 %-ra lehet
pályázni.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
alábbi határozati javaslatot fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Megbízási Szerződés a
„Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint
szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035”
című pályázathoz kapcsolódó költség-haszon elemzés módosításának
előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő
szennyvízközmű vagyonértékelésre, valamint a vagyonértékelésre épülő
Pótlási Terv készítésére a kapcsolódó feladatokkal megnevezésű
beszerzésnek a Mátrix Audit Kft., közbeszerzési tanácsadó által készített a
határozat melléklete szerinti ajánlati felhívást jóváhagyja.
Az ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági társaságoknak kell megküldeni:
Délvíz Zrt. (székhely: 7754 Bóly, Alkotmány u. 57. Tel.: 06/69/369-711, Fax:
06/69/368-015 email.: info@delviz.hu, képviseli: Schumann József Róbert
vezérigazgató)
Valid Solution Kft. (székhely: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 14. 2/8.
Levelezési cím: 1135 Budapest, Frangepán u. 7., Tel.: +36 70/341-6800, +36
70/341-6847, +36 1/230-3164 email.: info@validsolution.eu, képviseli:
Németh János ügyvezető)
Kp. Közbeszerzési, Mérnöki és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 2890 Tata, Görgey Artúr u. 2. I/4.: 06
70/773-5018, Fax: 06 34/481-540 email.: kpkfttata@gmail.com képviseli:
Kovács Péter ügyvezető)
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jóváhagyott ajánlatkérési felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Beke Imre polgármester
Melléklet

Ajánlattételi felhívás
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
a Kbt. III. rész 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján
Megbízási Szerződés a „Nádudvar település szennyvízelvezető
rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035” című pályázathoz kapcsolódó költséghaszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel
megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű
vagyonértékelésre, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv
készítésére a kapcsolódó feladatokkal

1.) Ajánlatkérő neve:
Címe:
Kapcsolattartó:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Nádudvar Város Önkormányzata
4181 Nádudvar, Fő út 119
Beke Imre polgármester
+36 54/529-010
+36 54/528-551
nadudvar@nadudvar.hu

2.) Az ajánlatkérő nevében eljáró neve:
Matrix Audit Kft.
Címe:
4032 Debrecen, Kürtgyarmat u. 27.
Postacíme: 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
Telefon:
+36-52-502-552
Fax:
+36-52-502-557
E-mail:
vorosmarti.judit@matrixaudit.hu

3.) A közbeszerzési eljárás fajtája:
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás. a Kbt. III.
rész 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján

-64.) A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme:
A Kbt. 122. §. (7) bekezdésének a) pontjában szabályozott hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogszabályi feltétele.
5.) A dokumentáció beszerzésének feltételei:
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja az Ajánlattevők
rendelkezésére, melyet az Ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküld
Ajánlattevő részére. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele.
6.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Megbízási Szerződés a „Nádudvar település szennyvízelvezető
rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035” című pályázathoz kapcsolódó költséghaszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel
megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű
vagyonértékelésre, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv
készítésére a kapcsolódó feladatokkal
1. A Viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény szerinti a KEOP
beruházásban megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű
vagyonértékelésének elkészítése, és objektum szintű tételes vagyonleltár
(eszközleltár) készítése a mindenkori hatályos végrehajtási rendeletek szerint.
2. A vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítése. A költséghaszon elemzés
módosításának előkészítése (input adatok beszerzése, előállítása, javaslat a
CBA számítás módosítására) a mindenkori hatályos KEOP útmutató szerint,
valamint annak egyeztetése és elfogadtatása a KSZ-tel.
A beszerzés minőségi követelményei: A jelen közbeszerzés keretében
megvalósuló munkáknak meg kell felelnie a „Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének
fejlesztése” című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035” megvalósításához
kapcsolódó támogatói és a vonatkozó szakmai joganyagban foglalt
valamennyi követelménynek.
7.) A szerződés meghatározása: megbízási szerződés
A szerződés időtartama: A szükséges alapadatok, dokumentumok
Ajánlatkérő általi Ajánlattevőnek történő átadását követő 120 nap.
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8.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: napi 0,5%, de maximum 12% a szerződés nettó
összegére vonatkozóan
Meghiúsulási kötbér: 5% a szerződés nettó összegére vonatkozóan
Előleg-visszafizetési biztosíték: A szerződés elszámolható összegének
10%-án felüli előleg összege a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1b)
bekezdésében rögzített mértékig (maximum a szerződés elszámolható
összegének 30%-a), a Kbt. 126.§ (6) a) pontja, illetőleg a 4/2011 (I.28.)
Korm. rendelet 57.§ (1d) bekezdése szerinti formában (ajánlattevő vá
lasztása szerint). A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekez
dése értelmében a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1b) bekezdésé
ben foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési
eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján meg
kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biz
tosítéknyújtás kötelezettsége aló.
Amennyiben az ajánlattevő előleg számlát kíván benyújtani,
nyilatkoznia kell az ajánlatban arról, hogy az előleg visszafizetési
biztosítékot az előlegbekérő dokumentum benyújtásakor rendelkezésre
bocsátja.
9.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés finanszírozása a
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül az Európai
Unió, a Magyar Állam Központi Költségvetéséből és Ajánlatkérő saját
forrásából történik.
A támogatás szempontjából elszámolható költség összegéig a nettó
megbízási díj 84,013345 %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint
15,986655 %-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar (HUF).
Megrendelő előleget biztosít. A 4/2011 Korm. rendelet (1b) bekezdés alapján
az ajánlattevő előleg kifizetést kérhet (maximum a szerződés elszámolható
összegének 30%-a). A szállítói előleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011.
(I.28) Korm. rendelet 57. § (1b)-(1c) illetve (1e)-(1g) bekezdéseiben foglaltak az
irányadóak.
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A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő végszámla és az ahhoz
tartozó teljesítésigazolás ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon
belül átutalással kerül kiegyenlítésre szállítói finanszírozás keretében,
figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 4/2011. (I.28.)
Kormányrendelet 27. cím, Kbt. 130.§. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának alkalmazására.

10.) Annak meghatározása, hogy ajánlattevő tehet-e többváltozatú
ajánlatot:
Nem
11.) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyá
nak egy részére tehet-e ajánlatot: nem
12.) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlat.
{Kbt. 71. § (2) bek. a}
Ajánlati ár: (Ft-ban megadva) – az ajánlati ár megadása során
ajánlattevőnek figyelembe kell vennie, hogy a megadott ajánlati árnak
magában kell foglalnia az ajánlattételi felhívás 6. pontjában
megfogalmazott feladatok ellátásával és a szerződéses feltételek
elfogadásával felmerülő minden anyag-, díjköltséget, adót és járulékot,
továbbá minden egyéb felmerülő szokásos költséget. Ajánlatkérőnek nem
áll módjában az ajánlati áron túl további kifizetéseket teljesíteni.
13.) Kizáró okok:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik
ajánlattevő sem), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1)
bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik
ajánlattevő sem), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott
kizáró ok fennáll.
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3. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt,
alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt,
akivel szemben a Kbt. 56. § (1). illetve a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be (Kbt. 75.§(1)).
Kizáró okok megkövetelt igazolási módja:
1. Az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdés szerinti cégszerűen aláírt
nyilatkozattal kell igazolni az előírt kizáró okok fenn nem állását, valamint a
Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében a 310/2011 (XII.23.)
Korm rendelet 2.§ i) pont ib) alpontja és a 4 § f) pont fc) alpontja szerint kell
dokumentumot (nyilatkozatot) benyújtania.
2. Ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik Kbt. 56.§ (1) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3))
14.) Pénzügyi-gazdasági alkalmasság:
310/2011.(XII.23.) Kormány rendelet (továbbiakban Kr.) szerint:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
P/1.Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell nyilatkozatát a felhívás
megküldését megelőző 3 üzleti év vonatkozásában a a közbeszerzés tárgya
szerinti (RMT, MT, CBA készítése vagy viziközmű-vagyonértékelés, vagy EU-s
projekthez kapcsolódó szakértői, vagy viziközmű beruházáshoz kapcsolódó
pénzügyi tevékenység) nettó árbevételére vonatkozóan.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3)
bekezdésének alkalmazására.
Ajánlattevő és a közös ajánlattevők a Kbt. 55.§ (4) – (6) bekezdésében előírtak
alapján is megfelelhetnek.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás megküldését megelőző 3 üzleti
évben a közbeszerzés tárgya szerinti (RMT, MT, CBA készítése vagy
víziközmű-vagyonértékelés, vagy EU-s projekthez kapcsolódó szakértői, vagy
víziközmű beruházáshoz kapcsolódó pénzügyi tevékenység) nettó árbevétele
nem érte el az összesen 10 millió Ft-ot.
15.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
M.1. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 15. § (3)
bekezdése a) pontja alapján az ajánlati felhívás megküldését megelőző 36
hónap legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (RMT vagy MT vagy CBA
készítése vagy víziközmű-vagyonértékelés, vagy EU-s projekthez kapcsolódó
szakértői, vagy víziközmű beruházáshoz kapcsolódó pénzügyi tevékenységre)
referenciáit a Kr. 16. § (5) bekezdése szerint igazolva. A referencia
tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye)
• a felvilágosítást adó személy neve, telefonszáma
• az ellenszolgáltatás nettó értéke
• a szerződés teljesítésének időpontja
• a szerződés tárgya
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
M2. Azon szakembernek (szervezetnek) –különösen a minőség-ellenőrzésért
felelősnek- megnevezése, végzettsége, szakmai tapasztalatának ismertetése,
akit Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. (Szakmai önéletrajz, a
rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával, végzettséget, igazoló okiratok
másolatának csatolásával. A dokumentumoknak az alkalmasságnak való
megfelelést egyértelműen tartalmazniuk kell). (Kr. 15. § (3) bek. d) pont).
Ajánlattevő és a közös ajánlattevők a Kbt. 55.§ (4) – (6) bekezdésében előírtak
alapján is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

- 11 M.1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás
megküldését megelőző 36 hónapban szerinti RMT vagy MT vagy CBA
készítése vagy víziközmű-vagyonértékelés, vagy EU-s projekthez kapcsolódó
szakértői, vagy víziközmű beruházáshoz kapcsolódó pénzügyi tevékenység
tárgyú szolgáltatásra vonatkozó 1 db befejezett referenciával, melynek értéke
elérte a nettó 1 millió Ft.-ot.
M2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő az alábbi
végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel:
- Felsőfokú közgazdasági vagy pénzügyi végzettséggel
- legalább 3 éves EU-s projektekben való szakértői vagy viziközmű
beruházáshoz kapcsolódó pénzügyi szakértői tapasztalattal rendelkezik

16.) Ajánlattételi határidő:
Dátum: 2013. április 17.

Időpont: 10:00 óra

17.) Az ajánlat benyújtásának címe:
Cím: Matrix Audit Kft. - 4032 Debrecen, Poroszlay utca 27.
18.) Az ajánlattétel nyelve: magyar
19.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje:
Dátum: 2013. április 17.
Helyszín:

Időpont: 10:00 óra

Matrix Audit Kft. – 4032 Debrecen, Poroszlay utca 27.

20.) Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek. A Kbt. 62.§. (2)
bekezdésében meghatározott szervek és személyek lehetnek jelen az
ajánlatok bontásánál külön meghívás nélkül.
21.) Az ajánlati kötöttség időtartama: a tárgyalások lezárását követő 30
nap.
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A tárgyalások lezárásáig az ajánlatok módosíthatóak. A Kbt. 96. § (4)
bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének
időpontjától kötve van.
A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes
ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik.

22.) A tárgyalás lefolytatásának menete és ajánlatkérő által előírt
alapvető szabályok
 A tárgyalás arra irányul, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes
ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.
 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi a Kbt. 98. § (1)
bekezdése értelmében
 A Kbt. 98. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattételi felhívás
ban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttség
gel nem terhelt (első) ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizs
gálja, hogy azok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a
dokumentációban meghatározott feltételeknek. A tárgyalások megkez
dését megelőzően ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő szerződés tel
jesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint az aján
lat kizáró ok fennállása miatt érvénytelenségét.
 A tárgyaláson azon Ajánlattevő vehet részt, aki a szerződés teljesítésére
alkalmas és akinek az ajánlata kizáró ok fenn nem állása miatt érvé
nyes.
 Az ajánlati ár tekintetében a tárgyalás alapvető célja, hogy a megaján
lott ellenszolgáltatás összege megfeleljen az Ajánlatkérő rendelkezésére
álló anyagi fedezet mértékének.
 Fentiek alapján Ajánlatkérő lehetőség szerint egyfordulós tárgyalást
tart, a tárgyalást a pozitív döntés hiányában újabb forduló követheti.
 A tárgyalást Ajánlatkérő az Ajánlattevőkkel együttesen folytatja le, írá
sos formában.
 A tárgyalásról a helyszínen jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a je
lenlévő ajánlattevőnek alá kell írnia.
 Ajánlattevő az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan az Ajánlatkérő
számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet.
 Amennyiben Ajánlattevő nem jelenik meg a tárgyaláson, vagy részéről
nincs jelen képviseleti jogkörrel bíró személy, vagy ha Ajánlattevő nem
tesz újabb ajánlatot, úgy az eredeti ajánlata kerül elbírálásra.
 Miután befejeződött a tárgyalás a Bírálóbizottság összeállítja döntési ja
vaslatát a Döntéshozó felé.
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23.) Tárgyalás időpontja:
Dátum: 2013. április 24.
Helyszín:

24.)

Időpont: 10:00 óra

Matrix Audit Kft. – 4032 Debrecen, Poroszlay utca 27.

Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) bekezdését: nem

25.) Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről:
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről (az írásbeli összegezés
megküldésével) a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja
26.) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés megküldése napját követő
tíz napos időtartam lejártát követően.
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat, illetve a rész ajánlattétel lehetőségét
kizárja. Ajánlattevő csak és kizárólag jelen felhívásban és dokumentációban
meghatározott minőségi és mennyiségi meghatározások szerinti/tartalmú
ajánlatot terjeszthet elő.
27.) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott projektre vo
natkozó adatok
Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint
szennyvíztisztító telepének fejlesztése
Projektszám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050
28.)

Egyéb információk:

28.1 Hiánypótlás lehetőségének biztosítása:
Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosít lehetőséget a hiánypótlásra.
28.2 Az ajánlatok benyújtásának módja, és formai előírások
a. Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlatkérő nevében eljáró Matrix Au
dit Kft. részére a 4032 Debrecen, Poroszlay utca 27. címre közvetlenül
vagy postai úton kell benyújtani: munkanapokon 9:00-15:00 között, az
ajánlattételi határidő lejártának napján: 9:00-10:00 óra között
- 14 -

A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn
belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor
kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
b. Az ajánlatokat egy eredeti és kettő másolati példányban, valamint 1
pld. digitális adathordozón (eredeti ajánlat szkennelve) zárt, sértetlen
borítékban kell leadni. A példányokon meg kell jelölni, hogy „eredeti” illet
ve „másolat”. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány
számít mértékadónak. Ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia szükséges a
tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya, a
papír alapú, EREDETI példánnyal megegyezik.
A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat – „Nádudvar
település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító
telepének fejlesztése
” vagyonértékelés - Tilos felbontani az ajánlattételi határidő
lejártáig.”
c. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a cso
mót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le
kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni,
úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán legyen.
d. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növe
kedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldala
kat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot
(ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismérték
ben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) elfogadja,
ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható.
e. Az ajánlatot az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel el
látva kell benyújtani. A tartalomjegyzék az ajánlat elején kerüljön becsa
tolásra.
f. Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot,) a végén alá kell
írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan sze
mélynek, vagy személyeknek aki(k) erre jogosultak.
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g. A részletes formai feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

28.3 Kiegészítő tájékoztatás
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben
valamint a Kbt. 122.§ (5) bekezdése az irányadók.
28.4 Az ajánlat felbontásakor a Felolvasólap lap minta szerinti adatok
kerülnek ismertetésre (a Kbt. 60.§ (6) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (3)
bekezdése szerinti adatok).
28.5 Irányadó idő
Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
28.6 Árfolyam
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál
az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem
jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi
bankja) által az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes
árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.
28.7.
Ajánlati képesség
Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz
csatolni kell:
 az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégel
járásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintákat annak igazolására, hogy az
ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az
alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazda
sági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.
 Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
 A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogo
sult személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű ma
gánokiratba foglalt meghatalmazást.
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28.8. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitá
sára a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkod
hat.
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által
rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során
ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen
nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként
megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások
vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő
nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a
szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához
felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban
foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát,
amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére
kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely
az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok
érvényesítésével nem térült meg.
28.9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a
Kbt. 60. § (3) bekezdésére vonatkozóan.
28.10.
Az ajánlatban ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 60. § (5) bekezdé
sére vonatkozóan.
28.11.
Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban
szükséges csatolni. Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordítás
ban csatolandók. A fordítás tekintetében, a Kbt. 36.§ (3) bekezdése az
irányadó.
28.12.
Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján nyertes aján
lattevő visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel köti meg a szerződést.
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28.13.
Tájékozódási kötelezettség
Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő a Kbt. 54.§- a értelmében
tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó kötelezettségekről. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ezen
tekintetben.
Azon szervezetek (hatóságok) neveit és címeit, amelyektől a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
kötelezettségekről tájékoztatás kérhető, az Ajánlattételi dokumentáció
tartalmazza.
28.14.
Ajánlat költsége
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes
költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga
semmilyen, a Felhívásban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás
eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az
ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban
semmilyen követelésnek nincs helye.
28.15.
Az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban a
„Kbt.” rövidítés alatt a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
értendő és ajánlattevőnek e törvény előírásainak megfelelően kell eljár
nia és ajánlatát elkészítenie. A közbeszerzési eljárás során megkötött
szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni
28.16.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során
keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás
nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átad
ható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgo
zására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja
meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső
alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az
általa megjelölt személyre.

29.)Az ajánlatkérő jelen eljárás kapcsán nem teszi lehetővé gazdasági
társaság, illetve jogi személy létrehozását.
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A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2013.
(III.27.) Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Megbízási Szerződés a
„Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint
szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035”
című pályázathoz kapcsolódó költség-haszon elemzés módosításának
előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő
szennyvízközmű vagyonértékelésre, valamint a vagyonértékelésre épülő
Pótlási Terv készítésére a kapcsolódó feladatokkal megnevezésű
beszerzésnek a Mátrix Audit Kft., közbeszerzési tanácsadó által készített a
határozat melléklete szerinti ajánlati felhívást jóváhagyja.
Az ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági társaságoknak kell megküldeni:
Délvíz Zrt. (székhely: 7754 Bóly, Alkotmány u. 57. Tel.: 06/69/369-711, Fax:
06/69/368-015 email.: info@delviz.hu, képviseli: Schumann József Róbert
vezérigazgató)
Valid Solution Kft. (székhely: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 14. 2/8.
Levelezési cím: 1135 Budapest, Frangepán u. 7., Tel.: +36 70/341-6800, +36
70/341-6847, +36 1/230-3164 email.: info@validsolution.eu, képviseli:
Németh János ügyvezető)
Kp. Közbeszerzési, Mérnöki és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 2890 Tata, Görgey Artúr u. 2. I/4.: 06
70/773-5018, Fax: 06 34/481-540 email.: kpkfttata@gmail.com képviseli:
Kovács Péter ügyvezető)
Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a
jóváhagyott ajánlatkérési felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: Azonnal
Felelős:
Beke Imre polgármester
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Ajánlattételi felhívás
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás

a Kbt. III. rész 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján
Megbízási Szerződés a „Nádudvar település szennyvízelvezető
rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035” című pályázathoz kapcsolódó költséghaszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel
megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű
vagyonértékelésre, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv
készítésére a kapcsolódó feladatokkal

1.)Ajánlatkérő neve:
Címe:
Kapcsolattartó:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Nádudvar Város Önkormányzata
4181 Nádudvar, Fő út 119
Beke Imre polgármester
+36 54/529-010
+36 54/528-551
nadudvar@nadudvar.hu

2.)Az ajánlatkérő nevében eljáró neve:
Matrix Audit Kft.
Címe:
4032 Debrecen, Kürtgyarmat u. 27.
Postacíme: 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
Telefon:
+36-52-502-552
Fax:
+36-52-502-557
E-mail:
vorosmarti.judit@matrixaudit.hu
3.) A közbeszerzési eljárás fajtája:
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás. a Kbt. III.
rész 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján
4.) A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme:
A Kbt. 122. §. (7) bekezdésének a) pontjában szabályozott hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogszabályi feltétele.
5.)A dokumentáció beszerzésének feltételei:
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja az Ajánlattevők
rendelkezésére, melyet az Ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküld
Ajánlattevő részére. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele.
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6.)A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Megbízási Szerződés a „Nádudvar település szennyvízelvezető
rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035” című pályázathoz kapcsolódó költséghaszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel
megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű
vagyonértékelésre, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv
készítésére a kapcsolódó feladatokkal
1. A Viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény szerinti a KEOP
beruházásban megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű
vagyonértékelésének elkészítése, és objektum szintű tételes vagyonleltár
(eszközleltár) készítése a mindenkori hatályos végrehajtási rendeletek szerint.
2. A vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítése. A költséghaszon elemzés
módosításának előkészítése (input adatok beszerzése, előállítása, javaslat a
CBA számítás módosítására) a mindenkori hatályos KEOP útmutató szerint,
valamint annak egyeztetése és elfogadtatása a KSZ-tel.
A beszerzés minőségi követelményei: A jelen közbeszerzés keretében
megvalósuló munkáknak meg kell felelnie a „Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének
fejlesztése” című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035” megvalósításához
kapcsolódó támogatói és a vonatkozó szakmai joganyagban foglalt
valamennyi követelménynek.
7.)A szerződés meghatározása: megbízási szerződés
A szerződés időtartama: A szükséges alapadatok, dokumentumok
Ajánlatkérő általi Ajánlattevőnek történő átadását követő 120 nap.
A teljesítés helye: Nádudvar város közigazgatási területe
8. )A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: napi 0,5%, de maximum 12% a szerződés nettó
összegére vonatkozóan
Meghiúsulási kötbér: 5% a szerződés nettó összegére vonatkozóan

- 21 Előleg-visszafizetési biztosíték: A szerződés elszámolható összegének
10%-án felüli előleg összege a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1b)
bekezdésében rögzített mértékig (maximum a szerződés elszámolható

összegének 30%-a), a Kbt. 126.§ (6) a) pontja, illetőleg a 4/2011 (I.28.)
Korm. rendelet 57.§ (1d) bekezdése szerinti formában (ajánlattevő vá
lasztása szerint). A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekez
dése értelmében a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1b) bekezdésé
ben foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési
eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján meg
kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biz
tosítéknyújtás kötelezettsége aló.
Amennyiben az ajánlattevő előleg számlát kíván benyújtani,
nyilatkoznia kell az ajánlatban arról, hogy az előleg visszafizetési
biztosítékot az előlegbekérő dokumentum benyújtásakor rendelkezésre
bocsátja.
9.)Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés finanszírozása a
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül az Európai
Unió, a Magyar Állam Központi Költségvetéséből és Ajánlatkérő saját
forrásából történik.
A támogatás szempontjából elszámolható költség összegéig a nettó
megbízási díj 84,013345 %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint
15,986655 %-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar (HUF).
Megrendelő előleget biztosít. A 4/2011 Korm. rendelet (1b) bekezdés alapján
az ajánlattevő előleg kifizetést kérhet (maximum a szerződés elszámolható
összegének 30%-a). A szállítói előleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011.
(I.28) Korm. rendelet 57. § (1b)-(1c) illetve (1e)-(1g) bekezdéseiben foglaltak az
irányadóak.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő végszámla és az ahhoz
tartozó teljesítésigazolás ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon
belül átutalással kerül kiegyenlítésre szállítói finanszírozás keretében,
figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 4/2011. (I.28.)
Kormányrendelet 27. cím, Kbt. 130.§. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának alkalmazására.
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10.)
Annak meghatározása, hogy ajánlattevő tehet-e többválto
zatú ajánlatot: Nem
11.)
Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tár
gyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem
12.)

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlat.
{Kbt. 71. § (2) bek. a}

Ajánlati ár: (Ft-ban megadva) – az ajánlati ár megadása során
ajánlattevőnek figyelembe kell vennie, hogy a megadott ajánlati árnak
magában kell foglalnia az ajánlattételi felhívás 6. pontjában
megfogalmazott feladatok ellátásával és a szerződéses feltételek
elfogadásával felmerülő minden anyag-, díjköltséget, adót és járulékot,
továbbá minden egyéb felmerülő szokásos költséget. Ajánlatkérőnek nem
áll módjában az ajánlati áron túl további kifizetéseket teljesíteni.
13.)

Kizáró okok:

1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik
ajánlattevő sem), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1)
bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik
ajánlattevő sem), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott
kizáró ok fennáll.
3. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt,
alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt,
akivel szemben a Kbt. 56. § (1). illetve a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be (Kbt. 75.§(1)).
Kizáró okok megkövetelt igazolási módja:
1. Az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdés szerinti cégszerűen aláírt
nyilatkozattal kell igazolni az előírt kizáró okok fenn nem állását, valamint a
Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében a 310/2011 (XII.23.)
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Korm rendelet 2.§ i) pont ib) alpontja és a 4 § f) pont fc) alpontja szerint kell
dokumentumot (nyilatkozatot) benyújtania.
2. Ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik Kbt. 56.§ (1) bekezdése
szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3))
14.) Pénzügyi-gazdasági alkalmasság:
310/2011.(XII.23.) Kormány rendelet (továbbiakban Kr.) szerint:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
P/1.Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell nyilatkozatát a felhívás
megküldését megelőző 3 üzleti év vonatkozásában a a közbeszerzés tárgya
szerinti (RMT, MT, CBA készítése vagy viziközmű-vagyonértékelés, vagy EU-s
projekthez kapcsolódó szakértői, vagy viziközmű beruházáshoz kapcsolódó
pénzügyi tevékenység) nettó árbevételére vonatkozóan.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3)
bekezdésének alkalmazására.
Ajánlattevő és a közös ajánlattevők a Kbt. 55.§ (4) – (6) bekezdésében előírtak
alapján is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás megküldését megelőző 3 üzleti
évben a közbeszerzés tárgya szerinti (RMT, MT, CBA készítése vagy
víziközmű-vagyonértékelés, vagy EU-s projekthez kapcsolódó szakértői, vagy
víziközmű beruházáshoz kapcsolódó pénzügyi tevékenység) nettó árbevétele
nem érte el az összesen 10 millió Ft-ot.
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15.)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
M.1. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 15. § (3)
bekezdése a) pontja alapján az ajánlati felhívás megküldését megelőző 36
hónap legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (RMT vagy MT vagy CBA
készítése vagy víziközmű-vagyonértékelés, vagy EU-s projekthez kapcsolódó
szakértői, vagy víziközmű beruházáshoz kapcsolódó pénzügyi tevékenységre)
referenciáit a Kr. 16. § (5) bekezdése szerint igazolva. A referencia
tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye)
• a felvilágosítást adó személy neve, telefonszáma
• az ellenszolgáltatás nettó értéke
• a szerződés teljesítésének időpontja
• a szerződés tárgya
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
M2. Azon szakembernek (szervezetnek) –különösen a minőség-ellenőrzésért
felelősnek- megnevezése, végzettsége, szakmai tapasztalatának ismertetése,
akit Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. (Szakmai önéletrajz, a
rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával, végzettséget, igazoló okiratok
másolatának csatolásával. A dokumentumoknak az alkalmasságnak való
megfelelést egyértelműen tartalmazniuk kell). (Kr. 15. § (3) bek. d) pont).
Ajánlattevő és a közös ajánlattevők a Kbt. 55.§ (4) – (6) bekezdésében előírtak
alapján is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás
megküldését megelőző 36 hónapban szerinti RMT vagy MT vagy CBA
készítése vagy víziközmű-vagyonértékelés, vagy EU-s projekthez kapcsolódó
szakértői, vagy víziközmű beruházáshoz kapcsolódó pénzügyi tevékenység
tárgyú szolgáltatásra vonatkozó 1 db befejezett referenciával, melynek értéke
elérte a nettó 1 millió Ft.-ot.

- 25 -

M2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő az alábbi
végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel:
- Felsőfokú közgazdasági vagy pénzügyi végzettséggel
- legalább 3 éves EU-s projektekben való szakértői vagy viziközmű
beruházáshoz kapcsolódó pénzügyi szakértői tapasztalattal rendelkezik

16.)

Ajánlattételi határidő:

Dátum: 2013. április 17.
17.)

Időpont: 10:00 óra

Az ajánlat benyújtásának címe:

Cím: Matrix Audit Kft. - 4032 Debrecen, Poroszlay utca 27.
18.)

Az ajánlattétel nyelve: magyar

19.)

Az ajánlat felbontásának helye, ideje:

Dátum: 2013. április 17.
Helyszín:

Időpont: 10:00 óra

Matrix Audit Kft. – 4032 Debrecen, Poroszlay utca 27.

20.) Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek. A Kbt. 62.§. (2)
bekezdésében meghatározott szervek és személyek lehetnek jelen az
ajánlatok bontásánál külön meghívás nélkül.
21.)

Az ajánlati kötöttség időtartama: a tárgyalások lezárását követő
30 nap.
A tárgyalások lezárásáig az ajánlatok módosíthatóak. A Kbt. 96. § (4)
bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének
időpontjától kötve van.
A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes
ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik.
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22.)

A tárgyalás lefolytatásának menete és ajánlatkérő által előírt
alapvető szabályok

 A tárgyalás arra irányul, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes
ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.
 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi a Kbt. 98. § (1)
bekezdése értelmében
 A Kbt. 98. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattételi felhívás
ban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttség
gel nem terhelt (első) ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizs
gálja, hogy azok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a
dokumentációban meghatározott feltételeknek. A tárgyalások megkez
dését megelőzően ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő szerződés tel
jesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint az aján
lat kizáró ok fennállása miatt érvénytelenségét.
 A tárgyaláson azon Ajánlattevő vehet részt, aki a szerződés teljesítésére
alkalmas és akinek az ajánlata kizáró ok fenn nem állása miatt érvé
nyes.
 Az ajánlati ár tekintetében a tárgyalás alapvető célja, hogy a megaján
lott ellenszolgáltatás összege megfeleljen az Ajánlatkérő rendelkezésére
álló anyagi fedezet mértékének.
 Fentiek alapján Ajánlatkérő lehetőség szerint egyfordulós tárgyalást
tart, a tárgyalást a pozitív döntés hiányában újabb forduló követheti.
 A tárgyalást Ajánlatkérő az Ajánlattevőkkel együttesen folytatja le, írá
sos formában.
 A tárgyalásról a helyszínen jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a je
lenlévő ajánlattevőnek alá kell írnia.
 Ajánlattevő az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan az Ajánlatkérő
számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet.
 Amennyiben Ajánlattevő nem jelenik meg a tárgyaláson, vagy részéről
nincs jelen képviseleti jogkörrel bíró személy, vagy ha Ajánlattevő nem
tesz újabb ajánlatot, úgy az eredeti ajánlata kerül elbírálásra.
 Miután befejeződött a tárgyalás a Bírálóbizottság összeállítja döntési ja
vaslatát a Döntéshozó felé.

23.)

Tárgyalás időpontja:

Dátum: 2013. április 24.
Helyszín:

Időpont: 10:00 óra

Matrix Audit Kft. – 4032 Debrecen, Poroszlay utca 27.
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Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) bekezdését: nem

25.) Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről:
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről (az írásbeli összegezés
megküldésével) a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja
26.) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés megküldése napját követő
tíz napos időtartam lejártát követően.
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat, illetve a rész ajánlattétel lehetőségét
kizárja. Ajánlattevő csak és kizárólag jelen felhívásban és dokumentációban
meghatározott minőségi és mennyiségi meghatározások szerinti/tartalmú
ajánlatot terjeszthet elő.
27.)

Az Európai Unióból származó forrásból támogatott projektre vo
natkozó adatok
Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint
szennyvíztisztító telepének fejlesztése
Projektszám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050
28.)

Egyéb információk:

28.1 Hiánypótlás lehetőségének biztosítása:
Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosít lehetőséget a hiánypótlásra.
28.2 Az ajánlatok benyújtásának módja, és formai előírások
a.

Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlatkérő nevében eljáró
Matrix Audit Kft. részére a 4032 Debrecen, Poroszlay utca 27. címre
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani: munkanapokon 9:00-15:00
között, az ajánlattételi határidő lejártának napján: 9:00-10:00 óra között
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn
belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor
kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

b.

Az ajánlatokat egy eredeti és kettő másolati példányban, va
lamint 1 pld. digitális adathordozón (eredeti ajánlat szkennelve)
zárt, sértetlen borítékban kell leadni. A példányokon meg kell jelölni, hogy
„eredeti” illetve „másolat”. A példányok esetleges eltérése esetén az
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eredeti példány számít mértékadónak. Ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoz
nia szükséges a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott
példánya, a papír alapú, EREDETI példánnyal megegyezik.
A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat – „Nádudvar
település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító
telepének fejlesztése
” vagyonértékelés - Tilos felbontani az ajánlattételi határidő
lejártáig.”
c.

Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell
fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a
matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá
kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán le
gyen.

d.

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalan
ként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartal
mazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot
és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az et
től kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldal
szám) elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértel
műen azonosítható.

e.

Az ajánlatot az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegy
zékkel ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzék az ajánlat elején kerül
jön becsatolásra.

f.

Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot,) a vé
gén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak
vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre jogosultak.

g.

A részletes formai feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

28.3 Kiegészítő tájékoztatás
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben
valamint a Kbt. 122.§ (5) bekezdése az irányadók.
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28.4 Az ajánlat felbontásakor a Felolvasólap lap minta szerinti adatok
kerülnek ismertetésre (a Kbt. 60.§ (6) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (3)
bekezdése szerinti adatok).
28.5 Irányadó idő
Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
28.6 Árfolyam
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál
az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem
jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi
bankja) által az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes
árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.
28.7.
Ajánlati képesség
Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz
csatolni kell:
 az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégel
járásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintákat annak igazolására, hogy az
ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az
alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazda
sági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.
 Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
 A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogo
sult személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű ma
gánokiratba foglalt meghatalmazást.
28.8. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitá
sára a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint támaszkodhat.
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által
rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során
ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen
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nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként
megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások
vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő
nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a
szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához
felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban
foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát,
amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére
kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely
az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok
érvényesítésével nem térült meg.
28.9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a
Kbt. 60. § (3) bekezdésére vonatkozóan.
28.10.
Az ajánlatban ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 60. § (5) bekezdé
sére vonatkozóan.
28.11.
Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban
szükséges csatolni. Az idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű fordítás
ban csatolandók. A fordítás tekintetében, a Kbt. 36.§ (3) bekezdése az
irányadó.
28.12.
Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján nyertes aján
lattevő visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel köti meg a szerződést.
28.13.
Tájékozódási kötelezettség
Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő a Kbt. 54.§- a értelmében
tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó kötelezettségekről. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ezen
tekintetben.
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Azon szervezetek (hatóságok) neveit és címeit, amelyektől a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
kötelezettségekről tájékoztatás kérhető, az Ajánlattételi dokumentáció
tartalmazza.
28.14.
Ajánlat költsége
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes
költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga
semmilyen, a Felhívásban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás
eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az
ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban
semmilyen követelésnek nincs helye.
28.15.
Az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban a
„Kbt.” rövidítés alatt a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
értendő és ajánlattevőnek e törvény előírásainak megfelelően kell eljár
nia és ajánlatát elkészítenie. A közbeszerzési eljárás során megkötött
szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni
28.16.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során
keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás
nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átad
ható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgo
zására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja
meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső
alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az
általa megjelölt személyre.

29.)Az ajánlatkérő jelen eljárás kapcsán nem teszi lehetővé gazdasági
társaság, illetve jogi személy létrehozását.
30.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. március 28.

- 32 EGYEBEK:

1./
Ludmanné Papp Ilona képviselő, kérdésként vetette fel, hogy a
fizikoterápiának és a gyógytornának meg van –e a működési engedélye?
Beke Imre polgármester, válaszában elmondta, hogy mind a két
szolgáltatásra van ÁNTSZ által kiadott érvényes működési engedély.
2./
Ludmanné Papp Ilona képviselő, az esélyegyenlőségi terv, mikor kerül a
képviselő-testület elé megvitatásra?
Vincze András jegyző , április 04-én lesz a következő testületi ülés, annak
egyik napirendi pontjaként szerepel Város Önkormányzat települési
esélyegyenlőségi programjának (települési esélyegyenlőségi
helyzetelemzésének és intézkedési tervének) elfogadása.
Boros Lajosné képviselő, az esélyegyenlőségi program az iskola pályázathoz
kötelező elem, ezért is szükséges mihamarabbi elfogadása.
3./
Juhász Sándor képviselő, tudomása van arról, hogy az utcanevek változni
fognak, de még nem kaptak konkrét tájékoztatás. Amennyiben megérkezik a
lakosságot tájékoztatni kell. Ennek anyagi vonzata is lesz.
Vincze András jegyző, tegnap érkezett meg a Magyar Tudományos
Akadémia Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztályától a közterületek
névviselésével kapcsolatos tájékoztatás, mely szerint a Ságvári Endre,
Hámán Kató, Tolbuhin, Zalka Máté, Fürst Sándor Sallai Imre, Úttörő,
Felszabadulás utcák a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. Törvény hatálya alá tartoznak.
A Mónus Illés közterület nem tartozik ezen törvény hatály alá. A Marx Károly
közterület sem tartozik a fenti törvény alá, azonban használata aggályos.
A Shönherz Zoltán megnevezésű közterület sem tartozik a törvény hatálya
alá, viszont használata aggályos.
Ha ezzel kapcsolatban elkészül az anyag, akkor a testület elé kerül
megvitatásra.
Beke Imre polgármester, az okmányiroda itt van helyben, igy nem kell
elutazni a lakosságnak.
Boros Lajosné képviselő, véleménye szerint vissza kell adni a régi
utcaneveket.
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Ludmanné Papp Ilona képviselő, a lakosság biztos nem fog ennek örülni,
mivel anyagi vonzata is van ennek a dolognak. Jobb lenne virágneveket adni,
az nem változik.
Beke Imre polgármester, az utcanév változtatással kapcsolatban fog készülni
előterjesztés, melyet a képviselő-testület elé hoznak megvitatásra.

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, az ülést 8 órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Réz Szilárd
Boros Lajosné
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013. március 27-ei rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:
-

a 6/2013. (III.27.) önkormányzati számú rendeletet, a helyi
környezet és természetvédelemről szóló 20/2009.(XII.13.)
Önkormányzati rendelet módosításáról,

-

az 59/2013. (III.27.) önkormányzati számú határozatot, a
szennyvízelvezető rendszer ajánlattételi felhívás elfogadásáról
vagyonértékelésre épülő pótlási terv készítéséről,

