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N y á r l ő r i n c , 2013.március 18. napján. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-
án 15 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Túri 

István, Vas Ildikó, Forgó Istvánné és Kiss Ferenc képviselők. 
 
Távol van: Hajagos Antal képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző. 

 
Pap Sándor polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén megjelent 
képviselőket. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselők, polgármester (7 fő) közül (6) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
N a p i r e n d :  

 
1.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” című projekthez 

kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátására kiírt eljárás 
lezáró határozatának elfogadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) „Szennyvíz-csatorna hálózat kialakítása” című projekthez kapcsolódó 
pályázati felhívás közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

 
1.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” című projekthez 

kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátására kiírt eljárás 
lezáró határozatának elfogadása 

 
Pap Sándor polgármester: Az elmúlt ülésen a képviselő-testület a Művelődési Ház 
felújítására megnyert pályázathoz kapcsolódóan pályázati felhívást tett közzé, 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátására. 

A pályázati felhívás három címzett részére került megküldésre, és a kiírási határidőre 
két pályázó küldte el ajánlatát.  

A B&W Tender Plus Kft. bruttó 1.524.000,- Ft-os ajánlatot, a BAK-OPHT Szolgáltató 
és Tanácsadó Bt. 2.095.500,- Ft-os ajánlatot adott. A kiválasztás szempontja a 
legalacsonyabb összegű ajánlatot adó pályázó volt, ezért javasolja a képviselő-
testületnek a B&W Tender Plus Kft. ajánlatának elfogadását. 

Javasolja a képviselő-testületnek a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására kiírt 
eljárás lezáró határozatának elfogadását. 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
39/2013. (III. 18.) Kt. határozat 
„IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” tárgyú projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 
kiírt eljárás lezáró határozatának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
„IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” tárgyú 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok 
ellátására kiírt eljárás során a polgármester által javasolt lezáró 
határozatot a melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 
 

Melléklet a 39/2013. (III. 18.) Kt. határozathoz 
 
 

L E Z Á R Ó  H A T Á R O Z A T  
 

 
A Képviselő-testület a pályázati felhívásban meghatározott szolgáltatás elvégzésével 
a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó B&W Tender Plus Kft-t (székhely: 1092 
Budapest, Erkel u. 14/A. 1/7. sz.) megbízza. 
 
Felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy a szerződés-tervezetet az ajánlattételi 
felhívásnak és a benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal aláírásra készítse 
elő, és az ajánlattevőket a határozat tartalmáról értesíteni szíveskedjen. 

I n d o k o l á s  

Nyárlőrinc Község Önkormányzata eljárást indított az „IKSZT/2008/1 integrált 
közösségi és szolgáltató tér” projekt megvalósításához kapcsolódóan közbeszerzési 
szakértői feladatok ellátása tárgyában. 
 
A pályázati felhívás 2013. március 5-én három címzett részére került megküldésre, 
és az ajánlattételi határidőig 2013. március 12-én 12 óráig kettő ajánlattevő nyújtott 
be ajánlatot. 
 
A pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek az ajánlattevők eleget 
tettek, így ajánlatuk a szerződés teljesítésére alkalmas és érvényes. 
 
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás kiválasztásának szempontja alapján bírálta el. 
 
A kiválasztás szempontja alapján a legjobb ajánlattevőnek az alábbi ajánlattevő 
minősült:  
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B&W Tender Plus Kft. (székhely: 1092 Budapest, Erkel u. 14/A. 1/7.sz.) 
A Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzata ”I. fejezet 11) bekezdésében 
biztosított, a polgármester javaslata alapján, az ajánlatkérésben meghatározott 
szolgáltatás elvégzésével a - bruttó 1.524.000,- Ft összegű – ajánlatot adó B&W 
Tender Plus Kft-t (székhely: 1092 Budapest, Erkel u. 14/A. 1/7. sz.) bízza meg. 

 
*** 

 
 
Pap Sándor polgármester: Fenti lezáró határozatra tekintettel javasolja a képviselő-
testületnek a B&W Tender Plus Kft-vel a szerződés megkötését, közbeszerzési 
szakértői feladtok ellátására. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
40/2013. (III. 18.) Kt. határozat 
„IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” projekttel 
kapcsolatos szerződés megkötése a B&W Tender Plus Kft-vel 
közbeszerzési szakértői feladatok elvégzésére 

 
H A T Á R O Z A T  

 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

„IKSZT/2008/1 integrált közösségi és szolgáltató tér” 
projekt megvalósításához a közbeszerzési szakértői 
feladatok elvégzésére a B&W Tender Plus Kft-vel 
szerződést köt. 

2.) A B&W Tender Plus Kft-t a közbeszerzési szakértői 
feladatok elvégzéséért 1.200.000,- Ft + ÁFA – összesen 
1.524.000,- Ft - díjazás illeti meg. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor 
polgármestert a szerződés megkötésére, a jegyző 
ellenjegyzése mellett. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
2.) „Szennyvíz-csatorna hálózat kialakítása” című projekthez kapcsolódó 

pályázati felhívás közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 
 
Pap Sándor polgármester: Az önkormányzat projekt-változtatási kérelemmel fordult 
a Közreműködő Szervezethez, amely szerint Nyárlőrinc Község Önkormányzata a 
település északi, vasúton túli területét kívánja beemelni a projekt keretében 
csatornázandó településrészek közé. A Közreműködő szervezet jóváhagyta a 
kivitelezést. 

A Gksz-1 övezet – a vasúton túli rész - szennyvízcsatorna-hálózatának kivitelezése 
és tervezése tárgyában pályázati felhívást kell közzétenni közbeszerzési szakértői 
feladatok ellátására. 
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Javasolja a képviselő-testületnek a B&W Tender Plus Kft. 1092 Budapest, Erkel u. 
14/A 1/7., a Barna Orsolya Ügyvédi Iroda 1051 Budapest, József N. tér 11. I/1. és a 
BEK-OPHT Szolgáltató és Tanácsadó Bt. 1014 Budapest, Tárnok u. 5. részére a 
pályázati felhívás megküldését. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
41/2013. (III. 18.) Kt. határozat 
Pályázat felhívás „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges 
eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” 
tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 
 

H A T Á R O Z A T  
 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos 
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” tárgyú 
projekthez kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok 
ellátására kiírt pályázati felhívást a melléklet szerint teszi 
közzé: 

2.) A pályázati felhívás megküldésre kerül: 
 
1.) B&W Tender Plus Kft. 

1092 Budapest, Erkel u. 14/A 1/7 
Fax.: 06 1 700 2021 

E-mail: weisz.tamas@tendersoft.hu 
2.) Barna Orsolya Ügyvédi Iroda 

1051 Budapest, József N. tér 11. I/1. 
Fax: + 36 1 271 9120 

E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesiintezet.hu 
3.) BEK-OPHT Szolgáltató és Tanácsadó Bt. 

1014 Budapest, Tárnok u. 5. 
E-mail: suvoltos@gmail.com 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

Melléklet a 41/2013. (III. 18.) Kt. határozathoz 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
 
1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon, telefax, e-mail címe 

 
Név: Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
Cím: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.  

mailto:weisz.tamas@tendersoft.hu
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Telefon: +36 76 589 001  
Telefax: +36 76 589 008 
E-mail: polgarmester@nyarlorinc.hu  

 
2.) A beszerzés tárgya 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata a „KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 
Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” projekt megvalósításához 
kapcsolódó kivitelezési és kivitelezési tervezési feladatok elvégzése című 
közbeszerzési eljárás kapcsán megkötött szerződéshez kapcsolódóan a Kbt. 94. 
§ (3) bekezdés b) pontja alapján lefolytatásra kerülő hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás lefolytatását tervezi a Gksz-1 övezet szennyvízcsatorna-
hálózat kivitelezése és tervezése tárgyában. 
 
Önkormányzatunk ezúton kéri fel Önöket, hogy szíveskedjenek ajánlatot tenni a 
fenti egy darab Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján lefolytatásra kerülő 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására.  
 
Ajánlattételi határidő: 2013. 03. 26. 10:00 óra 
 
Kérem, ajánlatukat elektronikus üzenet mellékleteként, vagy telefaxon küldjék 
meg a polgarmester@nyarlorinc.hu elektronikus levélcímre, vagy a +36 
76 589 008 telefax számra vagy személyesen, vagy postai úton juttassák el a 
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34. címre. 

 
 

 
Több kérdés nem merült fel Pap Sándor polgármester megköszönte a képviselők 
megjelenését és a nyílt ülést berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Pap Sándor       Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 
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