JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. július 08-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
rendkívüli ülése alkalmából.
Jelen vannak: Beke Imre polgármester
Boros Lajosné,
Czibere Lajos,
Csendes Ferenc,
Dr. Danka József,
Korcsmáros Sándor,
Ludmanné Papp Ilona,
Réz Szilárd képviselők
Vincze András jegyző,
Dr. Sós Csaba aljegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Kertész Attila főépitész
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,
Távolmaradását bejelentette:
Kalmár Erzsébet képviselő
Beke Imre polgármester, megállapította, hogy 8 fő képviselő jelen van, így a testület
határozatképes.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Korcsmáros Sándor és
dr. Danka József képviselőkre, melyet a testület 8 igen szavazattal
elfogadott.
Ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt napirendi pontokra, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbiak szerint tárgyalja:
1./ Nádudvar Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

-22./A 26/2015. (III.20.) Ök. sz. határozattal elfogadott, az 0581/11, /12, /13, /17
hrsz. érintő Nádudvar Város Település Rendezési Tervének módosításával
kapcsolatban, a véleményezési szakaszban beérkezett vélemények kiértékelése,
azok elfogadása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./Előterjesztés
önkormányzati
rendkívüli
benyújtására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

költségvetési

támogatási

igény

4./ Szerződéses megállapodás „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének,
valamint szennyvíz tisztító telepének fejlesztése” című, EU-támogatással
megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Nádudvar település szennyvízelvezető
rendszer építés utáni meglévő útalapok helyreállítása, megerősítése” kivitelezési
feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5./ Előterjesztés a nádudvari civil szervezetek számára kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Ludmanné Papp Ilona az Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi
Bizottságának elnöke
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.
(II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat 2015.
évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.27.) önkormányzati
rendeletének
módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy a rendelet-módosítás az évben történt változásokról szól.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
a rendelet-módosítás a június 30-áig
beérkezett központi támogatások, pályázatok előirányzatait, bevételek – kiadások
változásait , a testület által a tartalékkeret terhére hozott döntéseket, stb.
tartalmazza.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szereplő 2015. évi költségvetési rendelet-módosítást fogadják el:
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendelet-módosítást 8 igen szavazattal
elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:

-315/2015. (VII.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nádudvar Város
Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §.
(1.)A képviselő testületi döntések következtében a 2. §. (1) bekezdésében
megállapított
Kiadási főösszege:
Bevételi főösszege:
nő,

629.597 eFt-tal
629.597 eFt-tal

így a Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi
Módosított kiadási főösszegét:
Módosított bevételi főösszegét:

3.605.597 eFt-ban
3.605.597 eFt-ban

Módosított költségvetési kiadási előirányzatát:
Módosított költségvetési bevételi előirányzatát:
A kiadások és bevételek különbségét:
állapítja meg.

3.111.370 eFt-ban
2.864.776 eFt-ban
246.594 eFt-ban

(2.)A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
Közhatalmi bevételek:
Működési bevételek:
Támogatások, támogatásértékű bevételek:
Felhalmozási bevételek:
Pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről:
Finanszírozási bevétel:
jogcímenkénti bontásban.

438.150 eFt
89.000 eFt
2.311.042 eFt
15.000 eFt
11.578 eFt
740.827 eFt

-4(3.)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
Személyi juttatások:
388.999 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok:
110.625 eFt
Dologi kiadások:
313.603 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai:
48.600 eFt
Támogatásértékű működési kiadás:
133.997 eFt
Pénzeszközátadás műk.célra államházt.kívülre:
96.908 eFt
Felújítási, beruházási kiadások:
2.006.080 eFt
Támogatási kölcsönök nyújtása:
1.000 eFt
Tartalék:
11.558 eFt
Finanszírozási kiadások:
494.227 eFt
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §
Az önkormányzat a módosítás utáni előirányzatát 1-11. sz. mellékletek mutatják.
3.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet a kihirdetését követő
napon hatályát veszti.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző
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2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A 26/2015. (III.20.) Ök. sz. határozattal elfogadott, az 0581/11, /12, /13, /
17 hrsz. érintő Nádudvar Város Település Rendezési Tervének módosításával
kapcsolatban, a véleményezési szakaszban beérkezett vélemények kiértékelése,
azok elfogadása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a 26/2015. (III.20.) Ök. sz. határozattal
elfogadott, az 0581/11, /12, /13, /17 hrsz. érintő Nádudvar Város Település
Rendezési Tervének módosításával kapcsolatban, a véleményezési szakaszban
beérkezett vélemények kiértékelése, azok elfogadására, melynek írásos anyaga a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kertész Attila főépítész, elmondta, hogy a múltkori ülésen elfogadott K-7
módosításának jogszabály szerinti komplett egyeztetési dokumentációjáról van szó,
az akkor beérkezett véleményezéseket, a tervet véleményezni kell. A Megyei
Főépítész hozzájárulásának figyelembevételével.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2015. (III.20.) Ök. sz.
határozattal elfogadott, az 0581/11, /12, /13, /17 hrsz. ingatlanokat érintő, a Város
Településrendezési tervének módosításával összefüggésben az egyeztetési
tervdokumentációt elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozatot írásban
továbbítsa Kertész Attila megbízott városi főépítész részére.
Határidő: 2015. július 8.
Felelős:

Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2015. (VII.08.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2015. (III.20.) Ök. sz.
határozattal elfogadott, az 0581/11, /12, /13, /17 hrsz. ingatlanokat érintő, a Város
Településrendezési tervének módosításával összefüggésben az egyeztetési
tervdokumentációt elfogadja.

- 89 Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozatot írásban
továbbítsa Kertész Attila megbízott városi főépítész részére.
Határidő: 2015. július 8.
Felelős: Beke Imre polgármester

3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Önkormányzati rendkívüli költségvetési támogatási igény benyújtása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a
Önkormányzati rendkívüli
költségvetési támogatási igény benyújtására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, elmondta, hogy a támogatási igény benyújtása
folyamatos, de legkésőbb szeptember 30-ig kell benyújtani. Nekünk most aktuális,
most van olyan helyzetbe az önkormányzat. Elsősorban a ki nem fizetett számlák,
vagy lejárt tartozásokra nyújtható be a pályázat. Igy pld. a településüzemeltetési
feladatok ellátására, vagy a TVG-Nonprofit Kft tartozása működés terén, az is
benne van, közel 33 millió forintot tesz ki, és még az önkormányzati intézményekre
vonatkozóan is vannak benne feladatok. Az elbírálás folyamatos, de december 20-ig
döntenie kell, a minisztérium dönt. Tavaly 21 millió forintot kaptunk.
Czibere Lajos képviselő, a TVG-Nonprofit Kft.-ről van szó, és ezzel kapcsolatban
kérdésként vetette fel, hogy a korábbi testületi határozattal kapcsolatban született -e
intézkedés, van –e javaslat a változtatásra vonatkozóan?
Beke Imre polgármester, a jövő héten lesz róla szó, mert az elemző szabadságon
volt, most pedig az ügyvezető van szabadságon.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot az alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015.
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.sz. melléklete, valamint e
tárgykörben megjelent pályázati kiírás alapján támogatási igényt nyújt be
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a jogszabálynak és a
pályázati kiírásnak megfelelő formában, a szükséges mellékletek becsatolásával
nyújtsa be a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar megyei Igazgatósága részére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő

- 90 A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2015. (VII.08.)
önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2015.
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.sz. melléklete, valamint e
tárgykörben megjelent pályázati kiírás alapján támogatási igényt nyújt be
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a jogszabálynak és a
pályázati kiírásnak megfelelő formában, a szükséges mellékletek becsatolásával
nyújtsa be a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar megyei Igazgatósága részére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre polgármester

4./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Szerződéses megállapodás „Nádudvar település szennyvízelvezető
rendszerének, valamint szennyvíz tisztító telepének fejlesztése” című, EUtámogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszer építés utáni meglévő útalapok helyreállítása,
megerősítése” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv
feltételei szerint tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás elfogadása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a szerződéses megállapodás „Nádudvar
település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíz tisztító telepének
fejlesztése” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül
„Nádudvar település szennyvízelvezető rendszer építés utáni meglévő útalapok
helyreállítása, megerősítése” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC
Piros Könyv feltételei szerint tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás
elfogadására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásáról van szó, 40 milliós
ígérvény van a banktól, és azt az út helyreállítására használjuk fel. Ezért szakértő
ajánlotta, hogy legyen feltételes közbeszerzés. Mellé kell még tenni a vizközmü
társaságban lévő pénzt is , ha tudjuk.
Csendes Ferenc képviselő, érintettséget jelentett be, igy a szavazásban nem vesz
részt.
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Beke Imre polgármester, két határozati javaslat van, és javasolta a képviselőtestület tagjainak, hogy az előterjesztésben szereplő I.sz. határozati javaslatot az
alábbi határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerződéses megállapodás
„Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíz tisztító
telepének fejlesztése” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén
belül „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszer építés utáni meglévő útalapok
helyreállítása, megerősítése” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC
Piros Könyv feltételei szerint tárgyú közbeszerzésnek a Mátrix Audit Kft.,
közbeszerzési tanácsadó által készített ajánlattételi felhívását a határozat szerint
jóváhagyja.
AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ
ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Szerződéses megállapodás „Nádudvar település szennyvízelvezető
rendszerének, valamint szennyvíz tisztító telepének fejlesztése” című, EUtámogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszer építés utáni meglévő útalapok helyreállítása,
megerősítése” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv
feltételei szerint KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035

1. KÖTET
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
Projekt megnevezése, száma:
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035: „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének,
valamint szennyvíz tisztító telepének fejlesztése”
EU-KA finanszírozás
Ajánlatkérő:
Nádudvar Város Önkormányzata
2015.
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Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Nádudvar Város Önkormányzata
4181 Nádudvar, Fő út 119.
Címzett:
Beke Imre polgármester
Telefon:
+36 54529010
E-mail:
nadudvar@nadudvar.hu
Fax:
+36 54480256
További információ a következő címen szerezhető be:
Matrix Audit Kft.
4032 Debrecen, Poroszlay út. 27.
Címzett:
Szegvári Szilvia
Telefon:
+36 52502556
E-mail:
szilvia.szegvari@matrixaudit.hu
Fax:
+36 52502557
A dokumentáció és a kiegészítő iratok a következő címen szerezhetők be:
Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út. 27.
Címzett: Szegvári Szilvia
Telefon: +36 52502556
E-mail: szilvia.szegvari@matrixaudit.hu
Fax: +36 52502557
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay u. 27.
2.) A közbeszerzési eljárás fajtája és jogcíme
Jelen építési beruházás a „Vállalkozási szerződés a „Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése”
című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül„ a
szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan,
FIDIC Piros Könyv feltételei szerint KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035” (TED 2013 /S 114
- 193928 2013/06/14) tárgyú beruházáshoz –továbbiakban Építési beruházáskapcsolódóan, annak kiegészítő építési beruházásaként – továbbiakban kiegészítő
építési beruházás- kerül megvalósításra, a Kbt. 18. § (3) bekezdése alapján, a Kbt.
Harmadik rész 122/A. §-a szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredményeképpen létrejött szerződés szerint.
Választott eljárás jogalapja:
- Építési beruházás becsült értéke:
- Kiegészítő építési beruházás becsült értéke:

1.377.201.704 HUF.
119.320.470 HUF

- A teljes beszerzés - építési beruházás+ kiegészítő építési beruházás- becsült értéke:
1.496.522.174 HUF.
A tárgyi kiegészítő építési beruházás becsült értéke kevesebb 272.800.000 forintnál,
továbbá kiegészítő építési beruházás becsült értéke nem haladja meg a Kbt. 18.§ (2)
bekezdése szerint megállapított teljes beszerzés - építési beruházás+ kiegészítő
építési beruházás - egybeszámított becsült értékének húsz százalékát.

- 93 Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel, a Kbt. 18. § (3) bekezdés alapján, a Kbt. Harmadik
rész 122/A. §-a szerinti - hirdetmény közzététele-és tárgyalás nélküli - közbeszerzési
eljárást folytat le.
3.) A szerződés tárgya
3.1.) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Szerződéses megállapodás „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének,
valamint szennyvíz tisztító telepének fejlesztése” című, EU-támogatással
megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Nádudvar település szennyvízelvezető
rendszer építés utáni meglévő útalapok helyreállítása, megerősítése” kivitelezési
feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint KEOP1.2.0/09-11-2011-0035
3.2.) A szerződés típusa és a teljesítés helye:
Szerződéses megállapodás (vállalkozási szerződés)
Építési beruházás - tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: MAGYARORSZÁG
Nádudvar közigazgatási területe (érintett utcák részletezését az 5. kötet tartalmazza.)
3.3.)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Szerződéses megállapodás „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének,
valamint szennyvíz tisztító telepének fejlesztése” című, EU-támogatással
megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Nádudvar település szennyvízelvezető
rendszer építés utáni meglévő útalapok helyreállítása, megerősítése” kivitelezési
feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint KEOP1.2.0/09-11-2011-0035.
4.) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
További tárgyak: 45233220-7
5.)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
6.)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
7.)Szerződés szerinti mennyiség
7.1.)Főbb mennyiségek:
A projekt célja: Nádudvar település szennyvízelvezető rendszer építés utáni meglévő
útalapok helyreállítása, megerősítése több utcában. Jelen közbeszerzési eljárás
eredményeképpen létrejövő szerződésen belül az építési munkák eredményeképpen
megvalósítandó létesítmények, építmények együttese a létesítmény, továbbiakban:
Létesítmény.
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felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául
szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a
ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának):
- meglévő útalap réteg kiemelése 10,0 cm vastagságban:
50.668,95 m2;
- új útalapok építése:
50.668,95 m2
- útpadka felületek feltöltése, füvesítése:
25.812,82 fm.
Jelenleg rendelkezésre áll a kivitelezésre alkalmas tender tervdokumentáció. A tárgyi
létesítmény kivitelezése nem útépítési engedély köteles tevékenység.
Nyertes Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást az
Ajánlattételi dokumentáció részeként kiadott műszaki előírások (3. kötet) és kiviteli
tervdokumentáció (5. kötet), a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi
és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett
megvalósítani. Továbbá nyertes Ajánlattevő kötelessége minden olyan dokumentum,
többek között a megvalósulási terv elkészítése, beszerzése és átadása a
Megrendelőnek,
vizsgálat
és
próba
elvégzése,
amely
a
Létesítmény
használatbavételéhez szükséges.
A részletes feladat meghatározást, az elvégzendő munkákra vonatkozó részletes
műszaki információkat jelen Ajánlattételi dokumentáció 3. és 5. kötete tartalmazza.
A projekt támogatás szempontjából nem elszámolható költségeket is tartalmaz az
ajánlattételi dokumentációban (2. kötet) részletezett projektelemek és mennyiségek
tekintetében. Tartalékkeret nem áll rendelkezésre.
Kiegészítő beruházás becsült értéke: 119.320.470 HUF, melyből támogatás
szempontjából elszámolható 14.826.400 HUF, támogatás szempontjából nem
elszámolható 104.494.070 HUF. A támogatás szempontjából nem elszámolható
költségeket Ajánlatkérő 100%-ban saját forrásból biztosítja.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha az eljárást megindító
felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció, vagy az árazatlan
költségvetési kiírások meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és
akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 48. § (3)
bekezdésében hivatkozott 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése
alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
8.) A szerződés időtartama:
A tárgyi projekt teljesítésének határideje tekintetében 2015. szeptember 15.-ei
teljesítési véghatáridőt köt ki Ajánlatkérő, mely határidő a szerződés teljesítése
szempontjából kötbér terhes határidő. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
9.) A szerződéssel kapcsolatos feltételek:
9.1.) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások:
Az Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként nem kell Ajánlati Biztosítékot benyújtaniuk.
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Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték
(teljesítési biztosíték):, szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított
ellenszolgáltatás 2%-a, a Kbt. 126.§ (6) a) pontja alapján biztosítva. A szerződés
teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot a szerződés
hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátani, és a Létesítményre vonatkozó
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő munkanap végéig hatályban
kell maradnia.
Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatban kikötött biztosíték (jólteljesítési biztosíték)
szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2%-a, a
Kbt. 126.§ (6) a) pontja alapján biztosítva. A szerződés hibás teljesítésével
kapcsolatban kikötött biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában (a
Létesítmény műszaki átadás- átvételi eljárás lezárásának időpontjában) kell
rendelkezésre bocsátani, és jótállási idő előre becsült lejáratát (FIDIC 11.9. alcikkely
szerinti Teljesítés igazolás kiállításának időpontját) követő munkanapon, a garanciát
nyújtó intézmény nyitvatartási idejének végéig hatályban kell maradnia.
Előleg-visszafizetési biztosíték: Az ajánlatkérő legfeljebb a szerződés –támogatás
szempontjából-elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg
igénylésének lehetőségét biztosítja előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása mellett, a
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) a) és (2)-(6) bekezdései szerint. A nyertes
Ajánlattevő, az általa igénybe vett előleg vonatkozásában, a szerződés elszámolható
összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás
összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló előlegvisszafizetési biztosítékot köteles rendelkezésre bocsátani, a. Kbt. 126.§ (6)
bekezdése b) pontja alapján, a következők szerint:
- a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában: az ajánlattevőként
szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az
ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával),
bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, vagy
- a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető
tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel
rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy
garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti
állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
Az előleg visszafizetési biztosítékot az előlegbekérő dokumentum benyújtásával egy
időben kell rendelkezésre bocsátani.
Késedelmi kötbér: a szerződésben kikötött teljesítési véghatáridő vonatkozásában, a
nyertes ajánlattevőnek felróható okból történő késedelmes teljesítése esetén
érvényesít Ajánlatkérő, melynek mértéke: 120.000 Ft/nap. Ajánlatkérő legfeljebb a
késedelem kezdetétől számított 30 naptári napra jogosult késedelmi kötbér
érvényesítésére. Amennyiben a lemaradás mértéke - nyertes Ajánlattevőnek felróható
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ebben az esetben a nyertes Ajánlattevő viseli a szerződés nem teljesítéséből adódó
következményeket. Ebben az esetben az Ajánlatkérő jogosult arra, hogy a
fennmaradó, vagy a hiányzó munkálatokat harmadik személlyel a nyertes
Ajánlattevő költségére és veszélyére elvégeztesse.
Meghiúsulási kötbér: Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott szerződéses
feltételek nyertes ajánlattevőnek felróható okból történő nem teljesítése esetén,
nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, mely mértéke a szerződés
szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a.
Jótállási kötelezettség: teljes körű jótállás a sikeres átadás-átvételtől számítva 36
hónap.
Jótállási kötelezettsége alapján Nyertes ajánlattevő a kifogás kézhezvételétől
számított 3 munkanapon belül, a létesítmény biztonságát érintő hiba esetén
haladéktalanul köteles a helyszínen hibavizsgálatot tartani és a hiba
megszüntetése/kárelhárítás érdekében szükséges intézkedéseket a műszakilag
indokolt legrövidebb időn belül megkezdeni és befejezni.
Amennyiben nyertes Ajánlattevő a jótállási időszak alatt a jótállási kötelezettségeit
nem, nem megfelelően vagy nem határidőre teljesíti, Ajánlatkérő jogosult a munkát
más vállalkozóval elvégeztetni, és felmerült költségeit a nyertes ajánlattevő felé
érvényesíteni.
Ajánlattevőnek biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt.
126. § (5) bekezdés szerint az ajánlatban nyilatkozni kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződés-tervezet
tartalmazza.
Egyéb rendelkezés:
Amennyiben a fenntarthatósági vállalás (AF 9.5. pont) nem teljesül vagy hibásan
teljesül, Ajánlatkérő az ebből származó kárát teljes mértékben áthárítja
Ajánlattevőre. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó előírások
részletes szabályait az Ajánlattételi Dokumentáció rögzíti.
9.3) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés fix, egyösszegű átalányáras szerződés.
Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés támogatás szempontjából
elszámolható költségeit a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázati
forrásból KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035 azonosító számú elnyert projekt keretén
belül 94,703300 % -ban az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és
5,296700%-ban Ajánlatkérő finanszírozza.
A projekt –támogatás szempontjából elszámolható költségek tekintetében- közvetlen
szállítói finanszírozású.
A projektben tartalékkeret nem áll rendelkezésre.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a Forint.
A támogatás szempontjából elszámolható és nem elszámolható költségeket nyertes
Ajánlattevőnek külön-külön kell leszámláznia.
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A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteinek az
ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől, illetve - amennyiben az
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe - a
pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30
napon belül átutalással, - támogatás szempontjából elszámolható költségek
tekintetében szállítói kifizetés keretében- kerülnek kiegyenlítésre az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek megfelelően a 4/2011.
(I.28.) Kormányrendelet 27. címben meghatározott szállítói kifizetés feltételei, a Ptk.
6:130 § (1)-(2), a Kbt. 130. § (4), (6) bekezdésében foglaltak szerint.
Alvállalkozó igénybevétele esetén a számlák átutalással, az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek megfelelően a 4/2011. (I.28.)
Kormányrendelet 27. címben meghatározott szállítói kifizetés feltételei, a Kbt. 130. §
(3) bekezdésében foglaltak alapján, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban
és a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak szerint kerülnek kiegyenlítésre.
Az ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelő összegben –az
előlegszámlán túl- egy részszámlát, és egy végszámlát fogad be. Ajánlatkérő
végszámla (100 %-os készültségnél, azaz a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki
átadás-átvételi eljárás lezárása esetén) benyújtására ad lehetőséget. A teljesítés
elismerésére és az igazolás kiadására a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
feltétételek irányadók.
A beszerzés tárgyát képező beruházás nem engedélyköteles építési tevékenység,
ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a
"egyenes ÁFA" szabályai szerint történik, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény. 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az ÁFÁ-t az ajánlatkérőként
szerződő fél fizeti meg.
A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő
előleg kifizetését kérheti (maximum a szerződés elszámolható összegének 30%-a.) A
szállítói előleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet 57/A. § (2)(4) és a (6) bekezdéseiben, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
Ajánlattevő köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával
és tartalmával összhangban felhasználni.
Vállalkozó az Előleget a végszámlából köteles visszafizetni figyelemmel a 4/2011.
(I.28.) Korm. rendelet 57/A § (6) pontjában foglaltakra is.
A számlázásra és a számlák kifizetésére vonatkozó részletes feltételeket a
Dokumentáció tartalmazza.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
- Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011.
(XII.23.) Kormányrendelet;
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan
annak 36/A. §-a;
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet;

- 98 - A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet;
- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet.
9.4.) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági
társaság, illetve jogi személy:
Gazdálkodó szervezet alapítását nyertesség esetén Ajánlatkérő nem teszi lehetővé,
lehetőségét kizárja.
9.5.) Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltétel meghatározása:
Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások:
— kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása, zöld beszerzés
(hosszú élettartamú termékek beszerzése, lehetőség szerint környezetbarát
termékjellel rendelkező termékek vásárlása, a termékek túlcsomagolásának
elkerülése, energia hatékony berendezések előnyben részesítése, helyi gyártók
előnyben részesítése, továbbá bármely beszerzésnél a szerződéstartalmazza, hogy a
megbízóval történő kommunikációban és az egyes feladatok elvégzése során az
elektronikus utat kell előnyben részesítenie vállalkozónak, a szerződés teljesítése
során a dokumentálás elektronikus adathordozón történik és csak a felek által
elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra, az építés során elvárás a
kivitelezővel szemben, hogy amennyiben lehetséges, minősített hulladék alapanyagot
használjon, továbbá felhasználásra kerüljenek a bontásból származó azon anyagok,
melyek eleget tesznek az összetétellel és felhasználással szembeni
követelményeknek, az építési munkák helyigényét, hatásterületét minimalizálni kell.)
— környezettudatos rendezvény-körülmények alkalmazása: (rendezvények,
egyeztetések, megbeszélések során a papír alapú kellékek, meghívók,
dokumentumok, nyomtatványok a lehető legszűkebb terjedelemben kerüljenek
nyomtatásra és ezekhez is újrahasznosított alapanyag kerüljön felhasználásra,
kétoldalas nyomtatásban.),
— esélytudatos kommunikáció alkalmazása: ( a kivitelezéshez kapcsolódó nyilvános
eseményeken és kommunikációban az esélytudatosságot igyekezni kell kifejezni,
szegregáció közvetítése,csoportokra vonatkozó meglévő előítéletek növelése nem
megengedett).
10.)Részvételi feltételek
10.1.)Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok)
Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő
sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll.
2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő
sem), akivel szemben az 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
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az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) és
2) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 12. § alapján az Ajánlattevőnek ajánlatában csak nyilatkoznia kell,
valamint az 56. § (1) bekezdésének k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 2. § i) pont ib) alpontja, illetve nem magyarországi letelepedésű
Ajánlattevőnek a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. §
(1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak jelen felhívás megküldésének
napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
A kizáró okok igazolása tekintetében – a magyarországi letelepedésű ajánlattevők
esetében - irányadó a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014.
május 16.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában
hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató.
A kizáró okok igazolása tekintetében – az Európai Unióban és az Európai Gazdasági
Térségben letelepedett ajánlattevők esetében - irányadó a Közbeszerzési Hatóság
által (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 01.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság
útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban
és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők
vonatkozásában” tárgyú útmutató.
10.2.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell
becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie:
P.1. A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján
csatolnia kell az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző utolsó 3 (három)
lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje, számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóját mellékletek nélkül (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország
joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által előírt időszakról szóló
beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámoló
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beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges;
A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján, abban az esetben
amennyiben ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem
rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési kivitelezés)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért
nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a
P.1. pontjával kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében
megjelenített Kr. 14.§ (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének
pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az (1) bekezdésben
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. (Kr. 14.§ (4a) bekezdés)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő:
P.1. Ha az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző utolsó 3 (három) lezárt
üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján a mérleg
szerinti eredménye több mint egy évben negatív volt.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alkalmazásában a később
létrejött gazdasági szereplők esetén a működés ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(útépítési vagy útfelújítási kivitelezési tevékenység) származó árbevétele nem éri el az
általános forgalmi adó nélkül számított 70.000.000,- Ft-ot.
Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55.§ (4)-(6) bekezdései szerint is
megfelelhetnek.
A P.1 pont alkalmassági feltételei kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági
szereplőkre, így közös ajánlattevők esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike
felel meg, tekintettel a Kbt. 55.§ (4) bekezdésére.
Amennyiben Ajánlattevő a P.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek más
szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor ebben az esetben az a
szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához
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ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért. (Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja)
10.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Az ajánlattevőnek a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi
dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek
megfelelnie:
M.1. A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése a) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 (öt) évben teljesített
építési szerződéseinek ismertetése a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 16. § (3)
bekezdésében meghatározott módon.
Az igazolásban meg kell adni:
- a megépített létesítmény megnevezését,
- az elvégzett munkák felsorolását, leírását
- az ellenszolgáltatás nettó összegét,
- közös vállalkozásként teljesített szerződés esetén a tagok által teljesített
ellenszolgáltatások összegeit, és a tagok által külön-külön teljesített műszaki
tartalom meghatározását,
- a teljesítés idejét és helyét,
- a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot,
amiből az alkalmasság egyértelműen megállapítható.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó
referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben
részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében
köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges
felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett
teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
Ebben az esetben a referencia igazolásból – a kötelező tartalmi elemeken túl - a fenti
kritériumoknak is (úgy mint, a teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia
igazolás kiállítható-e az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, a
teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt-e
valamint az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya)
egyértelműen ki kell derülniük!
A referencia igazolásnak, az alkalmasságnak való megfelelést egyértelműen
tartalmazniuk kell.)
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megjelenített 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pont
előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő
megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a
megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. (310/2011. (XII.23. ) Korm.
rendelet 17. § (1a) bek.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő:
M.1. Ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 (öt) évben
nem teljesített (befejezett és műszaki átadás-átvétellel lezárt) legalább 1 db, útépítési
vagy útfelújítási kivitelezési munkák elvégzésére irányuló építési szerződést, mely
szerződés ellenértéke elérte vagy meghaladta a nettó 70.000.000,- Ft-ot.
Az alkalmassági követelménynek a Kbt. 55.§ (4)-(6) bekezdései szerint is
megfelelhetnek.
Az előírt referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot
igazol. (A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés)
Amennyiben Ajánlattevő az M.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek más
szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor ebben az esetben az a
szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában
foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a
szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419 §-ban foglaltak szerint kezeként felel az
ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az
ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
10.4.) Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) bekezdését: Nem
11.) Értékelési szempontok:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Kbt. 71.§ (2) a) pont)
12.) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
13.) Adminisztratív információk
13.1.) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének
feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2015. július 17. 10:30 óra
A dokumentációért fizetni kell: nem
Ajánlatkérő a Kbt. 52.§ (3) bekezdése alapján a dokumentációt térítésmentesen
bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére, melyet az eljárást megindító felhívással
egyidejűleg megküld Ajánlattevők részére. Ajánlatkérő az ajánlattételi
dokumentációt, a zöld szempontokat figyelembe véve elektronikus adathordozón (CDn) bocsájtja Ajánlattevő rendelkezésére.
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A dokumentáció nyilvánosságra nem hozható.
14.) Ajánlattételi határidő
2015. július 17. 10:30 óra
15.) Az a nyelv amelyen a pályázat benyújtható
magyar
16.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes
ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik.
17.) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015. július 17. 10:30 óra
Helyszín: Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út. 27.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 62.§ (2) bekezdése
alapján meghatározott személyek. A bontási eljárás a Kbt. 62. § (1); (3)-(4) valamint
(6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint történik.
18.) Kiegészítő információk
18.1.) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
„Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíz tisztító
telepének fejlesztése” KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035.
19.) Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
20.) További információk
20.1.) Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás:
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben foglaltak Kbt. 122.§. (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel - valamint a dokumentációban
foglaltak az irányadók.
Az ajánlatkészítési időszakban ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez, az építési
helyszín szabadon megtekinthető.
20.2.) Ajánlatok benyújtása:
- Az Ajánlatokat személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az
alábbiakban megadott időpontig és címre.
- Az ajánlatok benyújtásának helye: Matrix Audit Kft. Debrecen, Poroszlay út. 27.
- 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 kézbesítésének esetleges
késedelméből, elvesztéséből eredő kockázatokat az Ajánlattevő viseli.
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csomagolásban, 1 papír alapú példányban, továbbá a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (CD/DVD teljesen kész
papír alapú ajánlat beszkennelve) kell benyújtani.
- Amennyiben papír alapú és az elektronikus másolati példány között eltérés van,
úgy ajánlatkérő papír alapú példányt tekinti irányadónak.
- A papír alapú 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 legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel
kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy
képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot
és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) elfogadja,
ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az
ajánlatot az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani.
A tartalomjegyzék az ajánlat elején kerüljön becsatolásra.
A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat – „Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszer építés utáni meglévő útalapok helyreállítása,
megerősítése” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros
Könyv feltételei szerint KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035 valamint "Az
ajánlattételi határidő lejártáig felbontani TILOS!".
- Ha a csomagolást nem jelölik meg az előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem
vállal felelősséget a benyújtott Ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az
ilyen okból idő előtt felbontott Ajánlatot érvénytelenné minősítik.
20.3.) Hiánypótlás:
Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosít lehetőséget a hiánypótlásra.
20.4.) Az ajánlatok értékelése:
Az egyösszegű ajánlati ár esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.
20.5.) Irányadó idő:
Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
20.6.) Fordítás:
Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű
dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani.
Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. (Kbt. 36. § (3).
Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
20.7.) Árfolyamok:
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek referenciák esetében azok teljesítésének (műszaki átadásátvételének) időpontjában, árbevételre vonatkozó adatok esetében az adott naptári év
utolsó banki napján, a beszámoló(k) tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára
az
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teljesítésének (műszaki átadás-átvételének) időpontjában, árbevételre vonatkozó
adatok esetében az adott naptári év utolsó banki napján, a beszámoló(k) tekintetében
az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül
átváltásra a fentiek szerint.
20.8.) Tájékozódási kötelezettség:
Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén
és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza
azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét),
amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. (Kbt. 54.§ (1) bek.)
20.9.) Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni
kell:
Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- az ajánlatban aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást,
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a 310/2011. (XII.23.) Kor.
Rendelet 7.§-a szerint, Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy
Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozata csatolandó.
20.10.) Alvállalkozók megjelölése:
A Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
— a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
— b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak
működni.
A nyilatkozatok nemleges tartalom esetén is csatolandóak! Az alvállalkozó alatt a
Kbt. 4. § 2. pontjában meghatározott gazdasági szereplőt kell érteni.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26.§ rendelkezéseire.
20.11.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a
Kbt. 60. § (3) bekezdésére vonatkozóan. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlat
benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat
eredeti aláírt példányát kell tartalmazni.
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bekezdésére vonatkozóan. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattevő kisés középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e.
20.12.) Felelősségbiztosítás:
A 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 9. §-ban foglaltaknak megfelelően, nyertes
ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási (CARContractors’ALL Risk, felelősségbiztosítás) szerződést kell kötnie vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni tárgyi projektre vonatkozóan, amelyben a
harmadik fél biztosításának értékhatára minimum 10.000.000 HUF/év és minimum
5.000.000 HUF/káreseményenként.
A felelősségbiztosítás megkötését vagy kiterjesztését igazoló dokumentum
bemutatása a szerződéskötés feltétele. A kötvény másolatát szerződéskötés után 28
napon belül köteles vállalkozó megrendelőnek eljuttatni.
20.13.) 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 átadható felhasználási jogot szerez, mely
kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására 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.
20.14.) A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési
szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében
határozott meg szigorúbb feltételeket:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P.1. pont
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M.1. pont
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy ezen pontok tekintetében a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20.§ (4) bekezdése szerint a minősített
Ajánlattevőknek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére vonatkozó
alkalmasságát.
20.15.) Az eredeti példányban benyújtandó dokumentumok körét a dokumentáció
szabályozza.
20.16.) Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes
Ajánlattevővel történő szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő
nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül a 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján.
20.17.) Amennyiben ajánlattevő az eljárást megindító felhívás Gazdasági és
pénzügyi alkalmasság P.1. pontjában illetve az eljárást megindító felhívás Műszaki,
illetve szakmai alkalmasság M.1. pontjában előírt alkalmassági feltételek igazolása
során más szervezet kapacitására támaszkodik, akkor legkésőbb szerződéskötés
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szervezet között - a Ptk. LX. Fejezet szerinti kezességi jogviszonynak.
20.18.) Közös ajánlattétel:
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
20.19.) A jelen felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdések
tekintetében a 2011. évi CVIII. Törvény (Kbt.), előírásai az irányadóak.
20.20.) Irányadó Jog:
A jelen Eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
20.21.) Az eljárás eredményéről szóló értesítés:
Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket aKbt.77. § (2) bekezdése
szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről.
20.22.) Szerződéskötés:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 124. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően
az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 124. § (5) bekezdés szerinti]
időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés
nem köthető meg - a Kbt. 124. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az
írásbeli összegezés megküldését követő 10 napos határidő lejárta előtt.
20.23)
a) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40.§ (3) bekezdése
vonatkozásában, hogy Ajánlatkérő a Támogatási Szerződésben foglalt támogatási
összeg egyes költségsorok közötti átcsoportosítására (amely átcsoportosított
támogatási összeg fog részben - 14.826.400 HUF összegben - fedezetet biztosítani
jelen beszerzés finanszírozására) vonatkozó támogatási szerződés módosítási
kérelmet fog benyújtani az illetékes Közreműködő Szervezethez. Ezzel
összefüggésben Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vonatkozó Támogatási
Szerződés módosítására irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az
Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként
hivatkozhat [Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pont, Kbt. 124. § (9) bekezdés], valamint
Ajánlatkérő jogosult a Támogatási Szerződés benyújtott módosításának elfogadását
és ennek alapján a Támogatási Szerződés megkötését, a tárgyi közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépése felfüggesztő feltételeként is
kikötni.
b) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40.§ (3) bekezdése
vonatkozásában, hogy Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő
vállalkozási szerződés fentebbi a) pont szerinti támogatáson felüli (nettó 104.494.070
HUF) pénzügyi fedezetének (finanszírozásának) megteremtése érdekében az OTP
Bank Nyrt. pénzintézethez kérelmet fog benyújtani a hiányzó fedezet (104.494.070
HUF) finanszírozása érdekében. Ezzel összefüggésben Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy a vonatkozó kérelem el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb
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Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként
hivatkozhat [Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pont, Kbt. 124. § (9) bekezdés], valamint
Ajánlatkérő jogosult a vonatkozó kérelem elfogadását és ennek alapján a kötendő
finanszírozási szerződés (hitelszerződés) megkötését, a tárgyi közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépése felfüggesztő feltételeként is
kikötni.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a fentebbi a) és b) pontok közül
mindkét feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy Ajánlatkérő hatályba tudja léptetni a
kötendő vállalkozási szerződést.
21.) Jelen felhívás megküldésének időpontja: 2015. ………………………….
Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a jóváhagyott
ajánlatkérési felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
1 főképviselő érintettség miatt nem szavaz.
A képviselő testület a fenti határozati javaslatot 7igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2015. (VII.08.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerződéses megállapodás
„Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíz tisztító
telepének fejlesztése” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén
belül „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszer építés utáni meglévő útalapok
helyreállítása, megerősítése” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC
Piros Könyv feltételei szerint tárgyú közbeszerzésnek a Mátrix Audit Kft.,
közbeszerzési tanácsadó által készített ajánlattételi felhívását a határozat szerint
jóváhagyja.
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ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Szerződéses megállapodás „Nádudvar település szennyvízelvezető
rendszerének, valamint szennyvíz tisztító telepének fejlesztése” című, EUtámogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszer építés utáni meglévő útalapok helyreállítása,
megerősítése” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv
feltételei szerint KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035

1. KÖTET
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

Projekt megnevezése, száma:
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035: „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének,
valamint szennyvíz tisztító telepének fejlesztése”
EU-KA finanszírozás

Ajánlatkérő:
Nádudvar Város Önkormányzata
2015.
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Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Nádudvar Város Önkormányzata
4181 Nádudvar, Fő út 119.
Címzett:
Beke Imre polgármester
Telefon:
+36 54529010
E-mail:
nadudvar@nadudvar.hu
Fax:
+36 54480256
További információ a következő címen szerezhető be:
Matrix Audit Kft.
4032 Debrecen, Poroszlay út. 27.
Címzett:
Szegvári Szilvia
Telefon:
+36 52502556
E-mail:
szilvia.szegvari@matrixaudit.hu
Fax:
+36 52502557
A dokumentáció és a kiegészítő iratok a következő címen szerezhetők be:
Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út. 27.
Címzett: Szegvári Szilvia
Telefon: +36 52502556
E-mail: szilvia.szegvari@matrixaudit.hu
Fax: +36 52502557
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay u. 27.
2.) A közbeszerzési eljárás fajtája és jogcíme
Jelen építési beruházás a „Vállalkozási szerződés a „Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése”
című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül„ a
szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan,
FIDIC Piros Könyv feltételei szerint KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035” (TED 2013 /S 114
- 193928 2013/06/14) tárgyú beruházáshoz –továbbiakban Építési beruházáskapcsolódóan, annak kiegészítő építési beruházásaként – továbbiakban kiegészítő
építési beruházás- kerül megvalósításra, a Kbt. 18. § (3) bekezdése alapján, a Kbt.
Harmadik rész 122/A. §-a szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredményeképpen létrejött szerződés szerint.
Választott eljárás jogalapja:
- Építési beruházás becsült értéke:
- Kiegészítő építési beruházás becsült értéke:

1.377.201.704 HUF.
119.320.470 HUF

- A teljes beszerzés - építési beruházás+ kiegészítő építési beruházás- becsült értéke:
1.496.522.174 HUF.
A tárgyi kiegészítő építési beruházás becsült értéke kevesebb 272.800.000 forintnál,
továbbá kiegészítő építési beruházás becsült értéke nem haladja meg a Kbt. 18.§ (2)
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építési beruházás - egybeszámított becsült értékének húsz százalékát.
Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel, a Kbt. 18. § (3) bekezdés alapján, a Kbt. Harmadik
rész 122/A. §-a szerinti - hirdetmény közzététele-és tárgyalás nélküli - közbeszerzési
eljárást folytat le.
3.) A szerződés tárgya
3.1.) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Szerződéses megállapodás „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének,
valamint szennyvíz tisztító telepének fejlesztése” című, EU-támogatással
megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Nádudvar település szennyvízelvezető
rendszer építés utáni meglévő útalapok helyreállítása, megerősítése” kivitelezési
feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint KEOP1.2.0/09-11-2011-0035
3.2.) A szerződés típusa és a teljesítés helye:
Szerződéses megállapodás (vállalkozási szerződés)
Építési beruházás - tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: MAGYARORSZÁG
Nádudvar közigazgatási területe (érintett utcák részletezését az 5. kötet tartalmazza.)
3.3.)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Szerződéses megállapodás „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének,
valamint szennyvíz tisztító telepének fejlesztése” című, EU-támogatással
megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Nádudvar település szennyvízelvezető
rendszer építés utáni meglévő útalapok helyreállítása, megerősítése” kivitelezési
feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint KEOP1.2.0/09-11-2011-0035.
4.) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45000000-7
További tárgyak: 45233220-7
5.)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
6.)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
7.)Szerződés szerinti mennyiség
7.1.)Főbb mennyiségek:
A projekt célja: Nádudvar település szennyvízelvezető rendszer építés utáni meglévő
útalapok helyreállítása, megerősítése több utcában. Jelen közbeszerzési eljárás
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megvalósítandó létesítmények, építmények együttese a létesítmény, továbbiakban:
Létesítmény.
Projekt főbb mennyiségei: (Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban
felsorolt munkák és munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául
szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a
ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának):
- meglévő útalap réteg kiemelése 10,0 cm vastagságban:
50.668,95 m2;
- új útalapok építése:
50.668,95 m2
- útpadka felületek feltöltése, füvesítése:
25.812,82 fm.
Jelenleg rendelkezésre áll a kivitelezésre alkalmas tender tervdokumentáció. A tárgyi
létesítmény kivitelezése nem útépítési engedély köteles tevékenység.
Nyertes Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást az
Ajánlattételi dokumentáció részeként kiadott műszaki előírások (3. kötet) és kiviteli
tervdokumentáció (5. kötet), a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi
és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett
megvalósítani. Továbbá nyertes Ajánlattevő kötelessége minden olyan dokumentum,
többek között a megvalósulási terv elkészítése, beszerzése és átadása a
Megrendelőnek,
vizsgálat
és
próba
elvégzése,
amely
a
Létesítmény
használatbavételéhez szükséges.
A részletes feladat meghatározást, az elvégzendő munkákra vonatkozó részletes
műszaki információkat jelen Ajánlattételi dokumentáció 3. és 5. kötete tartalmazza.
A projekt támogatás szempontjából nem elszámolható költségeket is tartalmaz az
ajánlattételi dokumentációban (2. kötet) részletezett projektelemek és mennyiségek
tekintetében. Tartalékkeret nem áll rendelkezésre.
Kiegészítő beruházás becsült értéke: 119.320.470 HUF, melyből támogatás
szempontjából elszámolható 14.826.400 HUF, támogatás szempontjából nem
elszámolható 104.494.070 HUF. A támogatás szempontjából nem elszámolható
költségeket Ajánlatkérő 100%-ban saját forrásból biztosítja.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha az eljárást megindító
felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció, vagy az árazatlan
költségvetési kiírások meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és
akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 48. § (3)
bekezdésében hivatkozott 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése
alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
8.) A szerződés időtartama:
A tárgyi projekt teljesítésének határideje tekintetében 2015. szeptember 15.-ei
teljesítési véghatáridőt köt ki Ajánlatkérő, mely határidő a szerződés teljesítése
szempontjából kötbér terhes határidő. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
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9.1.) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások:
Az Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként nem kell Ajánlati Biztosítékot benyújtaniuk.
9.2.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték
(teljesítési biztosíték):, szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított
ellenszolgáltatás 2%-a, a Kbt. 126.§ (6) a) pontja alapján biztosítva. A szerződés
teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot a szerződés
hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátani, és a Létesítményre vonatkozó
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő munkanap végéig hatályban
kell maradnia.
Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatban kikötött biztosíték (jólteljesítési biztosíték)
szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2%-a, a
Kbt. 126.§ (6) a) pontja alapján biztosítva. A szerződés hibás teljesítésével
kapcsolatban kikötött biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában (a
Létesítmény műszaki átadás- átvételi eljárás lezárásának időpontjában) kell
rendelkezésre bocsátani, és jótállási idő előre becsült lejáratát (FIDIC 11.9. alcikkely
szerinti Teljesítés igazolás kiállításának időpontját) követő munkanapon, a garanciát
nyújtó intézmény nyitvatartási idejének végéig hatályban kell maradnia.
Előleg-visszafizetési biztosíték: Az ajánlatkérő legfeljebb a szerződés –támogatás
szempontjából-elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg
igénylésének lehetőségét biztosítja előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása mellett, a
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) a) és (2)-(6) bekezdései szerint. A nyertes
Ajánlattevő, az általa igénybe vett előleg vonatkozásában, a szerződés elszámolható
összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás
összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló előlegvisszafizetési biztosítékot köteles rendelkezésre bocsátani, a. Kbt. 126.§ (6)
bekezdése b) pontja alapján, a következők szerint:
- a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában: az ajánlattevőként
szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az
ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával),
bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, vagy
- a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető
tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel
rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy
garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti
állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
Az előleg visszafizetési biztosítékot az előlegbekérő dokumentum benyújtásával egy
időben kell rendelkezésre bocsátani.

- 115 Késedelmi kötbér: a szerződésben kikötött teljesítési véghatáridő vonatkozásában, a
nyertes ajánlattevőnek felróható okból történő késedelmes teljesítése esetén
érvényesít Ajánlatkérő, melynek mértéke: 120.000 Ft/nap. Ajánlatkérő legfeljebb a
késedelem kezdetétől számított 30 naptári napra jogosult késedelmi kötbér
érvényesítésére. Amennyiben a lemaradás mértéke - nyertes Ajánlattevőnek felróható
okból meghaladja a 30 naptári napot, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni,
ebben az esetben a nyertes Ajánlattevő viseli a szerződés nem teljesítéséből adódó
következményeket. Ebben az esetben az Ajánlatkérő jogosult arra, hogy a
fennmaradó, vagy a hiányzó munkálatokat harmadik személlyel a nyertes
Ajánlattevő költségére és veszélyére elvégeztesse.
Meghiúsulási kötbér: Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott szerződéses
feltételek nyertes ajánlattevőnek felróható okból történő nem teljesítése esetén,
nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, mely mértéke a szerződés
szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a.
Jótállási kötelezettség: teljes körű jótállás a sikeres átadás-átvételtől számítva 36
hónap.
Jótállási kötelezettsége alapján Nyertes ajánlattevő a kifogás kézhezvételétől
számított 3 munkanapon belül, a létesítmény biztonságát érintő hiba esetén
haladéktalanul köteles a helyszínen hibavizsgálatot tartani és a hiba
megszüntetése/kárelhárítás érdekében szükséges intézkedéseket a műszakilag
indokolt legrövidebb időn belül megkezdeni és befejezni.
Amennyiben nyertes Ajánlattevő a jótállási időszak alatt a jótállási kötelezettségeit
nem, nem megfelelően vagy nem határidőre teljesíti, Ajánlatkérő jogosult a munkát
más vállalkozóval elvégeztetni, és felmerült költségeit a nyertes ajánlattevő felé
érvényesíteni.
Ajánlattevőnek biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt.
126. § (5) bekezdés szerint az ajánlatban nyilatkozni kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződés-tervezet
tartalmazza.
Egyéb rendelkezés:
Amennyiben a fenntarthatósági vállalás (AF 9.5. pont) nem teljesül vagy hibásan
teljesül, Ajánlatkérő az ebből származó kárát teljes mértékben áthárítja
Ajánlattevőre. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó előírások
részletes szabályait az Ajánlattételi Dokumentáció rögzíti.
9.3) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés fix, egyösszegű átalányáras szerződés.
Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés támogatás szempontjából
elszámolható költségeit a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázati
forrásból KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035 azonosító számú elnyert projekt keretén
belül 94,703300 % -ban az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és
5,296700%-ban Ajánlatkérő finanszírozza.
A projekt –támogatás szempontjából elszámolható költségek tekintetében- közvetlen
szállítói finanszírozású.
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Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a Forint.
A támogatás szempontjából elszámolható és nem elszámolható költségeket nyertes
Ajánlattevőnek külön-külön kell leszámláznia.
A számlák kifizetése:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteinek az
ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől, illetve - amennyiben az
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe - a
pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30
napon belül átutalással, - támogatás szempontjából elszámolható költségek
tekintetében szállítói kifizetés keretében- kerülnek kiegyenlítésre az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek megfelelően a 4/2011.
(I.28.) Kormányrendelet 27. címben meghatározott szállítói kifizetés feltételei, a Ptk.
6:130 § (1)-(2), a Kbt. 130. § (4), (6) bekezdésében foglaltak szerint.
Alvállalkozó igénybevétele esetén a számlák átutalással, az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek megfelelően a 4/2011. (I.28.)
Kormányrendelet 27. címben meghatározott szállítói kifizetés feltételei, a Kbt. 130. §
(3) bekezdésében foglaltak alapján, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban
és a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak szerint kerülnek kiegyenlítésre.
Az ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelő összegben –az
előlegszámlán túl- egy részszámlát, és egy végszámlát fogad be. Ajánlatkérő
végszámla (100 %-os készültségnél, azaz a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki
átadás-átvételi eljárás lezárása esetén) benyújtására ad lehetőséget. A teljesítés
elismerésére és az igazolás kiadására a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
feltétételek irányadók.
A beszerzés tárgyát képező beruházás nem engedélyköteles építési tevékenység,
ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a
"egyenes ÁFA" szabályai szerint történik, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény. 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az ÁFÁ-t az ajánlatkérőként
szerződő fél fizeti meg.
A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő
előleg kifizetését kérheti (maximum a szerződés elszámolható összegének 30%-a.) A
szállítói előleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet 57/A. § (2)(4) és a (6) bekezdéseiben, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§ (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
Ajánlattevő köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával
és tartalmával összhangban felhasználni.
Vállalkozó az Előleget a végszámlából köteles visszafizetni figyelemmel a 4/2011.
(I.28.) Korm. rendelet 57/A § (6) pontjában foglaltakra is.
A számlázásra és a számlák kifizetésére vonatkozó részletes feltételeket a
Dokumentáció tartalmazza.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
- Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011.
(XII.23.) Kormányrendelet;
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annak 36/A. §-a;
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet;
- A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet;
- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet.
9.4.) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági
társaság, illetve jogi személy:
Gazdálkodó szervezet alapítását nyertesség esetén Ajánlatkérő nem teszi lehetővé,
lehetőségét kizárja.
9.5.) Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltétel meghatározása:
Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások:
— kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása, zöld beszerzés
(hosszú élettartamú termékek beszerzése, lehetőség szerint környezetbarát
termékjellel rendelkező termékek vásárlása, a termékek túlcsomagolásának
elkerülése, energia hatékony berendezések előnyben részesítése, helyi gyártók
előnyben részesítése, továbbá bármely beszerzésnél a szerződéstartalmazza, hogy a
megbízóval történő kommunikációban és az egyes feladatok elvégzése során az
elektronikus utat kell előnyben részesítenie vállalkozónak, a szerződés teljesítése
során a dokumentálás elektronikus adathordozón történik és csak a felek által
elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra, az építés során elvárás a
kivitelezővel szemben, hogy amennyiben lehetséges, minősített hulladék alapanyagot
használjon, továbbá felhasználásra kerüljenek a bontásból származó azon anyagok,
melyek eleget tesznek az összetétellel és felhasználással szembeni
követelményeknek, az építési munkák helyigényét, hatásterületét minimalizálni kell.)
— környezettudatos rendezvény-körülmények alkalmazása: (rendezvények,
egyeztetések, megbeszélések során a papír alapú kellékek, meghívók,
dokumentumok, nyomtatványok a lehető legszűkebb terjedelemben kerüljenek
nyomtatásra és ezekhez is újrahasznosított alapanyag kerüljön felhasználásra,
kétoldalas nyomtatásban.),
— esélytudatos kommunikáció alkalmazása: ( a kivitelezéshez kapcsolódó nyilvános
eseményeken és kommunikációban az esélytudatosságot igyekezni kell kifejezni,
szegregáció közvetítése,csoportokra vonatkozó meglévő előítéletek növelése nem
megengedett).
10.)Részvételi feltételek
10.1.)Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok)
Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő
sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll.
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sem), akivel szemben az 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 az 1) és
2) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 12. § alapján az Ajánlattevőnek ajánlatában csak nyilatkoznia kell,
valamint az 56. § (1) bekezdésének k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 2. § i) pont ib) alpontja, illetve nem magyarországi letelepedésű
Ajánlattevőnek a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. §
(1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak jelen felhívás megküldésének
napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
A kizáró okok igazolása tekintetében – a magyarországi letelepedésű ajánlattevők
esetében - irányadó a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014.
május 16.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában
hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató.
A kizáró okok igazolása tekintetében – az Európai Unióban és az Európai Gazdasági
Térségben letelepedett ajánlattevők esetében - irányadó a Közbeszerzési Hatóság
által (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 01.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság
útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban
és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők
vonatkozásában” tárgyú útmutató.
10.2.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell
becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie:
P.1. A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján
csatolnia kell az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző utolsó 3 (három)
lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje, számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóját mellékletek nélkül (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország
joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által előírt időszakról szóló

- 119 beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámoló
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges;
A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján, abban az esetben
amennyiben ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem
rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési kivitelezés)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért
nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a
P.1. pontjával kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében
megjelenített Kr. 14.§ (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének
pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az (1) bekezdésben
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. (Kr. 14.§ (4a) bekezdés)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő:
P.1. Ha az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző utolsó 3 (három) lezárt
üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján a mérleg
szerinti eredménye több mint egy évben negatív volt.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alkalmazásában a később
létrejött gazdasági szereplők esetén a működés ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(útépítési vagy útfelújítási kivitelezési tevékenység) származó árbevétele nem éri el az
általános forgalmi adó nélkül számított 70.000.000,- Ft-ot.
Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55.§ (4)-(6) bekezdései szerint is
megfelelhetnek.
A P.1 pont alkalmassági feltételei kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági
szereplőkre, így közös ajánlattevők esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike
felel meg, tekintettel a Kbt. 55.§ (4) bekezdésére.
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szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor ebben az esetben az a
szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419 §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért. (Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja)
10.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Az ajánlattevőnek a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi
dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek
megfelelnie:
M.1. A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése a) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 (öt) évben teljesített
építési szerződéseinek ismertetése a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 16. § (3)
bekezdésében meghatározott módon.
Az igazolásban meg kell adni:
- a megépített létesítmény megnevezését,
- az elvégzett munkák felsorolását, leírását
- az ellenszolgáltatás nettó összegét,
- közös vállalkozásként teljesített szerződés esetén a tagok által teljesített
ellenszolgáltatások összegeit, és a tagok által külön-külön teljesített műszaki
tartalom meghatározását,
- a teljesítés idejét és helyét,
- a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot,
amiből az alkalmasság egyértelműen megállapítható.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó
referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben
részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében
köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges
felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett
teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
Ebben az esetben a referencia igazolásból – a kötelező tartalmi elemeken túl - a fenti
kritériumoknak is (úgy mint, a teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia
igazolás kiállítható-e az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, a
teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt-e
valamint az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya)
egyértelműen ki kell derülniük!
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tartalmazniuk kell.)
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében
megjelenített 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pont
előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő
megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a
megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. (310/2011. (XII.23. ) Korm.
rendelet 17. § (1a) bek.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő:
M.1. Ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 (öt) évben
nem teljesített (befejezett és műszaki átadás-átvétellel lezárt) legalább 1 db, útépítési
vagy útfelújítási kivitelezési munkák elvégzésére irányuló építési szerződést, mely
szerződés ellenértéke elérte vagy meghaladta a nettó 70.000.000,- Ft-ot.
Az alkalmassági követelménynek a Kbt. 55.§ (4)-(6) bekezdései szerint is
megfelelhetnek.
Az előírt referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot
igazol. (A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés)
Amennyiben Ajánlattevő az M.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek más
szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, akkor ebben az esetben az a
szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában
foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a
szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419 §-ban foglaltak szerint kezeként felel az
ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az
ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
10.4.) Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) bekezdését: Nem
11.) Értékelési szempontok:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Kbt. 71.§ (2) a) pont)
12.) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
13.) Adminisztratív információk
13.1.) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének
feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2015. július 17. 10:30 óra
A dokumentációért fizetni kell: nem
Ajánlatkérő a Kbt. 52.§ (3) bekezdése alapján a dokumentációt térítésmentesen
bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére, melyet az eljárást megindító felhívással

egyidejűleg megküld Ajánlattevők részére. Ajánlatkérő az ajánlattételi
dokumentációt,
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Ajánlattevő rendelkezésére.
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció nyilvánosságra nem hozható.
14.) Ajánlattételi határidő
2015. július 17. 10:30 óra
15.) Az a nyelv amelyen a pályázat benyújtható
magyar
16.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes
ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik.
17.) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015. július 17. 10:30 óra
Helyszín: Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út. 27.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 62.§ (2) bekezdése
alapján meghatározott személyek. A bontási eljárás a Kbt. 62. § (1); (3)-(4) valamint
(6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint történik.
18.) Kiegészítő információk
18.1.) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
„Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíz tisztító
telepének fejlesztése” KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035.
19.) Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
20.) További információk
20.1.) Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás:
A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben foglaltak Kbt. 122.§. (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel - valamint a dokumentációban
foglaltak az irányadók.
Az ajánlatkészítési időszakban ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez, az építési
helyszín szabadon megtekinthető.
20.2.) Ajánlatok benyújtása:
- Az Ajánlatokat személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az
alábbiakban megadott időpontig és címre.
- Az ajánlatok benyújtásának helye: Matrix Audit Kft. Debrecen, Poroszlay út. 27.
- 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 kézbesítésének esetleges
késedelméből, elvesztéséből eredő kockázatokat az Ajánlattevő viseli.
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csomagolásban, 1 papír alapú példányban, továbbá a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (CD/DVD teljesen kész
papír alapú ajánlat beszkennelve) kell benyújtani.
- Amennyiben papír alapú és az elektronikus másolati példány között eltérés van,
úgy ajánlatkérő papír alapú példányt tekinti irányadónak.
- A papír alapú 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 legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel
kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy
képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot
és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) elfogadja,
ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az
ajánlatot az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani.
A tartalomjegyzék az ajánlat elején kerüljön becsatolásra.
A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat – „Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszer építés utáni meglévő útalapok helyreállítása,
megerősítése” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros
Könyv feltételei szerint KEOP-1.2.0/09-11-2011-0035 valamint "Az
ajánlattételi határidő lejártáig felbontani TILOS!".
- Ha a csomagolást nem jelölik meg az előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem
vállal felelősséget a benyújtott Ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az
ilyen okból idő előtt felbontott Ajánlatot érvénytelenné minősítik.
20.3.) Hiánypótlás:
Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosít lehetőséget a hiánypótlásra.
20.4.) Az ajánlatok értékelése:
Az egyösszegű ajánlati ár esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.
20.5.) Irányadó idő:
Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
20.6.) Fordítás:
Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű
dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani.
Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. (Kbt. 36. § (3).
Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
20.7.) Árfolyamok:
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek referenciák esetében azok teljesítésének (műszaki átadásátvételének) időpontjában, árbevételre vonatkozó adatok esetében az adott naptári év

utolsó banki napján, a beszámoló(k) tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
Amennyiben
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ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által, referenciák esetében azok
teljesítésének (műszaki átadás-átvételének) időpontjában, árbevételre vonatkozó
adatok esetében az adott naptári év utolsó banki napján, a beszámoló(k) tekintetében
az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül
átváltásra a fentiek szerint.
20.8.) Tájékozódási kötelezettség:
Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén
és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza
azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét),
amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. (Kbt. 54.§ (1) bek.)
20.9.) Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni
kell:
Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- az ajánlatban aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást,
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a 310/2011. (XII.23.) Kor.
Rendelet 7.§-a szerint, Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy
Ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozata csatolandó.
20.10.) Alvállalkozók megjelölése:
A Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
— a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
— b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak
működni.
A nyilatkozatok nemleges tartalom esetén is csatolandóak! Az alvállalkozó alatt a
Kbt. 4. § 2. pontjában meghatározott gazdasági szereplőt kell érteni.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26.§ rendelkezéseire.
20.11.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a
Kbt. 60. § (3) bekezdésére vonatkozóan. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlat
benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat
eredeti aláírt példányát kell tartalmazni.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (5)
bekezdésére vonatkozóan. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattevő kis-
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20.12.) Felelősségbiztosítás:
A 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 9. §-ban foglaltaknak megfelelően, nyertes
ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási (CARContractors’ALL Risk, felelősségbiztosítás) szerződést kell kötnie vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni tárgyi projektre vonatkozóan, amelyben a
harmadik fél biztosításának értékhatára minimum 10.000.000 HUF/év és minimum
5.000.000 HUF/káreseményenként.
A felelősségbiztosítás megkötését vagy kiterjesztését igazoló dokumentum
bemutatása a szerződéskötés feltétele. A kötvény másolatát szerződéskötés után 28
napon belül köteles vállalkozó megrendelőnek eljuttatni.
20.13.) 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 átadható felhasználási jogot szerez, mely
kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására 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.
20.14.) A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési
szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében
határozott meg szigorúbb feltételeket:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P.1. pont
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M.1. pont
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy ezen pontok tekintetében a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20.§ (4) bekezdése szerint a minősített
Ajánlattevőknek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére vonatkozó
alkalmasságát.
20.15.) Az eredeti példányban benyújtandó dokumentumok körét a dokumentáció
szabályozza.
20.16.) Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes
Ajánlattevővel történő szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő
nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül a 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján.
20.17.) Amennyiben ajánlattevő az eljárást megindító felhívás Gazdasági és
pénzügyi alkalmasság P.1. pontjában illetve az eljárást megindító felhívás Műszaki,
illetve szakmai alkalmasság M.1. pontjában előírt alkalmassági feltételek igazolása
során más szervezet kapacitására támaszkodik, akkor legkésőbb szerződéskötés
időpontjáig létre kell jönnie – ajánlattevő és a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet között - a Ptk. LX. Fejezet szerinti kezességi jogviszonynak.

20.18.) Közös ajánlattétel:
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
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tekintetében a 2011. évi CVIII. Törvény (Kbt.), előírásai az irányadóak.
20.20.) Irányadó Jog:
A jelen Eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
20.21.) Az eljárás eredményéről szóló értesítés:
Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket aKbt.77. § (2) bekezdése
szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről.
20.22.) Szerződéskötés:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 124. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően
az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 124. § (5) bekezdés szerinti]
időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés
nem köthető meg - a Kbt. 124. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az
írásbeli összegezés megküldését követő 10 napos határidő lejárta előtt.
20.23)
a) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40.§ (3) bekezdése
vonatkozásában, hogy Ajánlatkérő a Támogatási Szerződésben foglalt támogatási
összeg egyes költségsorok közötti átcsoportosítására (amely átcsoportosított
támogatási összeg fog részben - 14.826.400 HUF összegben - fedezetet biztosítani
jelen beszerzés finanszírozására) vonatkozó támogatási szerződés módosítási
kérelmet fog benyújtani az illetékes Közreműködő Szervezethez. Ezzel
összefüggésben Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vonatkozó Támogatási
Szerződés módosítására irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az
Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként
hivatkozhat [Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pont, Kbt. 124. § (9) bekezdés], valamint
Ajánlatkérő jogosult a Támogatási Szerződés benyújtott módosításának elfogadását
és ennek alapján a Támogatási Szerződés megkötését, a tárgyi közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépése felfüggesztő feltételeként is
kikötni.
b) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40.§ (3) bekezdése
vonatkozásában, hogy Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő
vállalkozási szerződés fentebbi a) pont szerinti támogatáson felüli (nettó 104.494.070
HUF) pénzügyi fedezetének (finanszírozásának) megteremtése érdekében az OTP
Bank Nyrt. pénzintézethez kérelmet fog benyújtani a hiányzó fedezet (104.494.070
HUF) finanszírozása érdekében. Ezzel összefüggésben Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy a vonatkozó kérelem el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az
Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként
hivatkozhat [Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pont, Kbt. 124. § (9) bekezdés], valamint
Ajánlatkérő jogosult a vonatkozó kérelem elfogadását és ennek alapján a kötendő

finanszírozási szerződés (hitelszerződés) megkötését, a tárgyi közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépése felfüggesztő feltételeként is
kikötni.
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mindkét feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy Ajánlatkérő hatályba tudja léptetni a
kötendő vállalkozási szerződést.
21.) Jelen felhívás megküldésének időpontja: 2015. ………………………….
Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a jóváhagyott
ajánlatkérési felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Beke Imre polgármester

II.sz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta, hogy az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerződéses megállapodás
„Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíz tisztító
telepének fejlesztése” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén
belül „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszer építés utáni meglévő útalapok
helyreállítása, megerősítése” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC
Piros Könyv feltételei szerint tárgyú közbeszerzésnek a Mátrix Audit Kft.,
közbeszerzési tanácsadó által készített ajánlattételi felhívását a /2015. (…….) Ök.
sz. határozatával elfogadta.
Az ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági társaságoknak kell megküldeni:
Gázépszerker Kft. (székhely: 6700 Kistelek, Ede u. 6. Levelezési cím: 6700
Kistelek, Ede u. 6. Tel.: 06/62-259-840, Fax: 06/62-259-033,képviseli: Bartucz Tibor
ügyvezető)
Ép-Gép 2002 Kft. (székhely: 2225 Üllő, Sóderes köz 3. Levelezési cím: 2209 Péteri,
Révai u. 47. Tel./Fax: 06/29-321-174, email: epgepkft@monornet.hu, képviseli:
Hrutka Gábor ügyvezető)
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka hegy 053/30
hrsz. képviseli: Solymosi Tamás ügyvezető)
Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a jóváhagyott
ajánlatkérési felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Beke Imre polgármester

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő
1 fő képviselő érintettség miatt nem szavazott.
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alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 102/2015. (VII.08.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerződéses megállapodás
„Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíz tisztító
telepének fejlesztése” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén
belül „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszer építés utáni meglévő útalapok
helyreállítása, megerősítése” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC
Piros Könyv feltételei szerint tárgyú közbeszerzésnek a Mátrix Audit Kft.,
közbeszerzési tanácsadó által készített ajánlattételi felhívását a 101/2015. (VII.08.)
Ök. sz. határozatával elfogadta.
Az ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági társaságoknak kell megküldeni:
Gázépszerker Kft. (székhely: 6700 Kistelek, Ede u. 6. Levelezési cím: 6700
Kistelek, Ede u. 6. Tel.: 06/62-259-840, Fax: 06/62-259-033,képviseli: Bartucz Tibor
ügyvezető)
Ép-Gép 2002 Kft. (székhely: 2225 Üllő, Sóderes köz 3. Levelezési cím: 2209 Péteri,
Révai u. 47. Tel./Fax: 06/29-321-174, email: epgepkft@monornet.hu, képviseli:
Hrutka Gábor ügyvezető)
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka hegy 053/30
hrsz. képviseli: Solymosi Tamás ügyvezető)
Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a jóváhagyott
ajánlatkérési felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Beke Imre polgármester

5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: A nádudvari civil szervezetek számára kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő:
Ludmanné Papp Ilona az Oktatási, Kulturális, Sport és
Idegenforgalmi Bizottságának elnöke
Ludmanné Papp Ilona Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottságának
elnöke, előterjesztést tett a nádudvari civil szervezetek számára kiírt pályázat
elbírálására, melynek írásos anyaga jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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pályázatot, és mindegyik támogatást kapott. Voltak ugyan kritikus pályázatok, mint
a sakk egyesület, az alkotó tábor és az őszirózsa Nyugdíjasklub. A sakkegyesület
étkezési díjra adta be pályázatát, ez egy tavalyi számla, amit nem tudunk kifizetni,
de méltányosságból kapott 40.000,-ft-ot versenyszervezésre. Az alkotótábor és a
nyugdíjasklub, pedig nincs bejegyezve, mint szervezet, ezért a művelődési központon
keresztül kap támogatást ugy, hogy a rendezvények költségeit fedezi.
Boros Lajosné alpolgármester, sakkegyesülettel kapcsolatban elmondta, hogy 40
eft volt a bizottság döntése, amit odaítélt. A 2014. évi számlával nem tud mit kezdeni,
mert étkezés és szálás van megjelölve, azt nem tudja kifizetni. Neki kell egy másik
számla, amire más jogcím van írva.
A Ficánka egyesület is jutalomra, és ajándékra nyújtott be pályázatot de azt nem
lehet támogatni, igy táborszervezésre ki kell javítani. Ezt meg kell változtatni erre és
még a Nyugdíjasklub színházi előadás látogatását is ki kell javítani
programszervezésre, mert csak ilyen jogcímen kaphatnak támogatást.
Baranyai Antalnak a sakkegyesület vezetőjének 60 ezer forintról szóló tavalyi
számlája van, amit nem tud kifizetni, a jogcím miatt.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő- testület tagjainak, hogy az említett
módosításokat, mely szerint a Nádudvari Ficánka Közhasznú Egyesület támogatási
jogcímét tábor szervezésre, míg az Őszirózsa Nyugdíjasklub részére szóló
támogatást rendezvényszervezésre módosítsák fogadják el.
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti javaslatot, mely szerint a Nádudvari Ficánka
Közhasznú Egyesület támogatási jogcímét tábor szervezésre, míg az Őszirózsa
Nyugdíjasklub részére szóló támogatást rendezvényszervezésre módosítsák , 8 igen
szavazattal elfogadta.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, , hogy az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot a fenti módosítással együtt az alábbi
határozattal fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetésben a 2015.
évben a civil szervezetek támogatására előirányzott 610.000 forintból 510.000
forintot az Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság javaslata alapján a
mellékelt táblázatban foglaltak szerint oszt el, a táblázatban megnevezett civil
szervezetek részére.
a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra jelentkező szervezeteket támogatja
a következő táblázat szerint:
Pályázó szervezet neve

Igényelt támogatás célja

Támogatási jogcím
Javasolt összeg
A kiállítási műsor, plakátok,

„Szülőföldünk, Nádudvar
Öröksége
és
Jövője”
Alapítvány

Fazekas
Ferenc
60.
születésnapja
alkalmából
rendezendő kiállítás

meghívók előállítására
100.000 forint

- 130 Nádudvari
Ficánka
Közhasznú Egyesület
„Mindent a csalárdért”
Nádudvari Nagycsaládos
Egyesület
Vadvíz
Sporthorgász
Nádudvar

2009
Egyesült

Verse
Kulturális
Ifjúsági Egyesület

és

Edit Fitness SE

Sakk

Működési költség

Sport

Táborszervezés
50.000 forint
Székház
rendszeres
rezsiköltség

rendbetétele,
takarítás,

Horgászverseny szervezése

50.000 forint
verseny
szervezési
költségei, oklevél

Videoklip és zeneszám felvétele

60.000 Ft
videoklip készítés,
rögzítése

Sporttábor

Nádudvari
Polgárőr
Közhasznú Egyesület
Nádudvari
Egyesület

2x5 napos nyári tábor

3

dal

70.000 Ft
edzői díj, útiköltség

Sportnap

70.000 Ft
Sportnap megszervezése az
egyesület tagjainak

Működési kiadások

70.000 Ft
megyei
sakkbajnokságon
való részvétel költségei
40.000 Ft

Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a pályázókat írásban
értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Képviselő-testület felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a Közgazdasági
és Pénzügyi Iroda által előkészített támogatási szerződéseket a határozatban
felsorolt civil szervezetekkel kösse meg azzal a kitétellel, hogy a támogatott
szervezetek pénzügyi elszámolására előírt határidő 2015. december 31.
A képviselő-testület a civil szervezetek támogatására előirányzott keretből 100.000
forintot átcsoportosít az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár
intézményi költségvetése javára, mely összegből az intézmény vezetője biztosítson
40.000 Ft-ot az Őszirózsa Nyugdíjasklub részére rendezvényszervezésre, míg 60.000
Ft-ból fedezze a Nádudvari Képzőművészeti Alkotókör tagjainak számára
továbbképzést tartó művésztanár díját.

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi
költségvetési rendeletében a fenti tárgyú átcsoportosítás végrehajtásáról
gondoskodjon.
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I. 2015. július 10. (az értesítésre)
II. 2015. július 31. (a támogatási szerződések megkötésére)

Felelős:

Beke Imre polgármester (I. és II. pont)
Jakabné Beke Gyöngyi, irodavezető (II. pont)
Tóthné Budaházi Judit, az Ady Endre Művelődési Központ és Városi
Könyvtár intézmény-vezetője

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Városi Önkormányzat
Ök.sz. határozata:

Képviselőtestületének

103/2015.(VII.8.)

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetésben a 2015.
évben a civil szervezetek támogatására előirányzott 610.000 forintból 510.000
forintot az Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság javaslata alapján a
mellékelt táblázatban foglaltak szerint oszt el, a táblázatban megnevezett civil
szervezetek részére.
a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra jelentkező szervezeteket támogatja
a következő táblázat szerint:

Pályázó szervezet neve

Igényelt támogatás célja

„Szülőföldünk, Nádudvar
Öröksége
és
Jövője”
Alapítvány

Fazekas
Ferenc
60.
születésnapja
alkalmából
rendezendő kiállítás

Nádudvari
Ficánka
Közhasznú Egyesület

2x5 napos nyári tábor

„Mindent a csalárdért”
Nádudvari Nagycsaládos
Egyesület

Támogatási jogcím
Javasolt összeg
A kiállítási műsor, plakátok,
meghívók előállítására
100.000 forint
Táborszervezés
50.000 forint

Működési költség

Székház
rendszeres
rezsiköltség
50.000 forint

rendbetétele,
takarítás,

Vadvíz
Sporthorgász
Nádudvar

2009
Egyesült

Horgászverseny szervezése

verseny
szervezési
költségei, oklevél
60.000 Ft
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Kulturális
Ifjúsági Egyesület

és

Videoklip és zeneszám felvétele

videoklip
rögzítése

készítés,

3

dal

70.000 Ft
edzői díj, útiköltség

Edit Fitness SE

Sporttábor

Nádudvari
Polgárőr
Közhasznú Egyesület

Sportnap

70.000 Ft
Sportnap megszervezése az
egyesület tagjainak

Nádudvari
Egyesület

Működési kiadások

70.000 Ft
megyei
sakkbajnokságon
való részvétel költségei

Sakk

Sport

40.000 Ft
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a pályázókat írásban
értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Képviselő-testület felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a Közgazdasági
és Pénzügyi Iroda által előkészített támogatási szerződéseket a határozatban
felsorolt civil szervezetekkel kösse meg azzal a kitétellel, hogy a támogatott
szervezetek pénzügyi elszámolására előírt határidő 2015. december 31.
A képviselő-testület a civil szervezetek támogatására előirányzott keretből 100.000
forintot átcsoportosít az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár
intézményi költségvetése javára, mely összegből az intézmény vezetője biztosítson
40.000 Ft-ot
az Őszirózsa Nyugdíjasklub részére rendezvényszervezésre, míg
60.000 Ft-ból fedezze a Nádudvari Képzőművészeti Alkotókör tagjainak számára
továbbképzést tartó művésztanár díját.
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi
költségvetési rendeletében a fenti tárgyú átcsoportosítás végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő:

I. 2015. július 10. (az értesítésre)
II. 2015. július 31. (a támogatási szerződések megkötésére)

Felelős:

Beke Imre polgármester (I. és II. pont)
Jakabné Beke Gyöngyi, irodavezető (II. pont)
Tóthné Budaházi Judit, az Ady Endre Művelődési Központ és Városi
Könyvtár intézmény-vezetője
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Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt, az ülést
8,00 órakor berekesztette.

Kmft.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Dr. Danka József
Korcsmáros Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. július 08-ai ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:

-

a 15/2015.(VIII.08.) önkormányzati számú rendeletet, az önkormányzat
2015. évi költségvetésének módosításáról,
a 99/2015. (VII.08.) önkormányzati számú határozatot, a
településrendezési terv módosításának elfogadásáról,
a 100/2015. (VII.08.) önkormányzati számú határozatot, MÜKI
támogatás iránt igény benyújtásának elfogadásáról,
a 101/2015. (VII.08.) önkormányzati számú határozatot, utalapok
helyreállításának vonatkozó ajánlattételi dokumentáció elfogadásáról,
a 102/2015. (VII.08.) önkormányzati számú határozatot, utalapok
helyreállítására vonatkozó ajánlattételi felhívás gazdasági társaságok részére
történő elküldéséről,
a 103/2015. (VII.08.) önkormányzati számú határozatot, civilszervezetek
támogatásának elfogadásáról,

