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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17-
én 15 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Kiss Ferenc, Vas Ildikó, Forgó Istvánné és 

Hajagos Antal képviselők. 
 
Távol van: Tormási Zoltán és Túri István képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos. 
 

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 (5) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
N a p i r e n d :  
 

1.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt keretében a 
Gksz-1 övezet szennyvízcsatorna-hálózatának kivitelezése és tervezése 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekt kivitelezői 
feladataival kapcsolatos – Bíráló Bizottsági javaslat alapján - 
Képviselő-testületi döntés 

  Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.)   Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve 
 Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.)  Egyebek 
 

1.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt keretében a 
Gksz-1 övezet szennyvízcsatorna-hálózatának kivitelezése és tervezése 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai előtt már ismeretes, hogy a 
közreműködő szervezet, az Energia Központ a vasúton túli övezet csatornázását 
támogatja. Ezzel kapcsolatosan elkészült a kivitelezésre és a tervezésre az 
ajánlattételi felhívás, mely hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás. 

Az ajánlattételi felhívásban konkrét dátumok még nem szerepelnek, mert az Energia 
Központnak még jóvá kell hagyni a felhívást. 
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Kéri a képviselő-testülettől a mellékelt ajánlattételi felhívás elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 

55/2013. (IV. 17.) Kt. határozat 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt keretében 
a Gksz-1 övezet szennyvízcsatorna-hálózatának kivitelezésére és 
tervezésére ajánlattételi felhívás 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos 
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című 
projekt keretében a Gksz-1 övezet szennyvízcsatorna-
hálózatának kivitelezési és tervezési feladatainak ellátására 
hirdetmény nélküli, tárgyalásos ajánlattételi felhívást tesz közzé 
a melléklet szerint. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

Melléklet az 55/2013. (IV. 17.) Kt. határozathoz 
 

 
AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 

 
 

„A KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 azonosító számú „Szennyvízcsatorna-hálózat és 
mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” 

című projekt keretében a Gksz-1 övezet szennyvízcsatorna-hálózatának kivitelezése és 
tervezése 

 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
6032 NYÁRLŐRINC, DÓZSA GYÖRGY U. 34.  

 
 

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
„A KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 azonosító számú „Szennyvízcsatorna-hálózat és 
mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” 
című projekt keretében a Gksz-1 övezet szennyvízcsatorna-hálózatának kivitelezése és 
tervezése” 
 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
Székhely: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34. 
MVH regisztrációs szám: 1002789783 
Tel: +36 76 589 001 
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Fax: +36 76 589 008 
E-mail: polgarmester@nyarlorinc.hu  

2. A közbeszerzési eljárás fajtája és a tárgyalásos eljárás jogcíme:  
 
A Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján lefolytatásra kerülő hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárás, figyelemmel arra, hogy olyan új építési beruházásra kerül sor, 
amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg az ajánlatkérő hasonló építési beruházás 
teljesítésére, mivel az új építési beruházás összhangban van azzal az alapprojekttel, 
amelyre a korábbi szerződést nyílt eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító 
hirdetményben az ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat.  
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-7503/2012 számon közzétett ajánlati felhívást 
tartalmazó hirdetménnyel nyílt közbeszerzési eljárást indított szennyvízcsatorna-hálózat és 
mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kivitelezésének és tervezésének 
megvalósítására a KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 kódjelű, „Szennyvízcsatorna-hálózat és 
mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” tárgyú 
projekt keretében.  
Az ajánlati felhívás V.4.4) pontjában az ajánlatkérő jelezte, hogy a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) 
pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2012. augusztus 28-án kihirdette azzal, 
hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Simplex Épker Kft..  
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként 2012. szeptember 17-én szerződést 
kötött a Simplex Épker Kft.-vel a KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 azonosító számú, 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep 
kiépítése Nyárlőrincen” tárgyú projekt keretében szennyvízcsatorna-hálózat, valamint 
mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kivitelezése és tervezése 
tárgyában.  
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató KÉ- 15618/2012 számon 2012. november 10-én 
jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.  
Ezen korábbi szerződés megkötésétől számított három év még nem telt el jelen 
közbeszerzés megkezdéséig.   
 
Ajánlatkérő 2012. október 19-én projekt-változtatási kérelemmel fordult a Közreműködő 
Szervezethez, amely szerint a település északi, vasúton túli területét kívánja beemelni a 
projekt keretében csatornázandó településrészek közé.  
A támogatott projektnek eredetileg nem képezte tárgyát a Nyárlőrinc belterület Gksz-1 
övezet szennyvízelvezetésének megoldása, azonban a támogatott projekt keretében 
kialakításra kerülő csatorna-hálózat és a biológiai szennyvíztisztító telep a Gksz-1 övezetbe 
tervezett szennyvízcsatorna hálózattal összegyűjtött szennyvizet is képes befogadni és 
tisztítani. A Nyárlőrinc belterület Gksz-1 övezet szennyvízelvezetésének megoldása tehát 
közvetlenül és szervesen kapcsolódik a támogatott projekthez.  
 
Jelen közbeszerzés becsült értéke nettó 23.001.652,- Ft.  
A korábbi közbeszerzési eljárás becsült értéke nettó 789.842.000,- Ft volt.  
Az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából a két közbeszerzés értékének 
egybeszámítása nem releváns.  
 

3. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 
Szennyvízcsatorna-hálózat megvalósításához kapcsolódó kivitelezési és tervezési feladatok 
elvégzése. 
 
Tájékoztató mennyiségek: 
- 1.009,20 m DN 200 mm-es KG-PVC gravitációs gyűjtőcsatorna  
- 212,46 m DN 150 mm-es KG-PVC gravitációs bekötőcsatorna  

mailto:polgarmester@nyarlorinc.hu
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- 27 db gravitációs bekötőcsatorna  
- 22 db beton tisztítóakna 
A nyertes ajánlattevő tervezési feladata a kivitelezési dokumentáció, és annak részeként 
kivitelezési terv elkészítése.  
 

4. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési 
eljárást lefolytatják: 

 
Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 azonosító számú 
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep 
kiépítése Nyárlőrincen” című projekt keretében a Gksz-1 övezet szennyvízcsatorna-
hálózatának kivitelezése és tervezése tárgyában.  
 

5. A teljesítés határideje: a szerződés felek általi aláírásáról számított 6 hét   
 

6. A teljesítés helye: 6032 Nyárlőrinc, GKSZ-1 övezet 
 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozással: 

 
Ajánlattevő a létesítmény sikeres átadás-átvételének lezárását követően 1 db végszámlát 
nyújthat be.  
Ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű 
szállítói előleget igényelhet.  
 
Az ellenszolgáltatás 84,905982 %-a EU és költségvetési támogatásból, 15,094018 %-a 
önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra.  
Az ellenszolgáltatás önkormányzati önrészből finanszírozott hányada a 306/2011. Korm. 
rendelet (XII.23.) 14. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint kerül megfizetésre.  
Az ellenszolgáltatás támogatásra eső hányada a szállítói finanszírozás szabályai szerint 
kerül kiegyenlítésre a Közreműködő Szervezet által a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szállítói 
finanszírozásra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása mellett, figyelemmel a 306/2011. 
Korm. rendelet (XII.23.) 14. § (1) bekezdésének rendelkezéseire.   
Az ajánlatkérőként és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a 306/2011. Korm. rendelet 
(XII.23.) 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenérték halasztott, 30 napos határidővel 
történő megfizetésében állapodnak meg mind az önkormányzati önrészből finanszírozott, 
mind támogatásra eső ellenszolgáltatás esetében.  
 

8. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetőségének kizárása: 

 
Ajánlatkérő kizárja a többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét, valamint a 
részajánlattétel lehetőségét. 
 

9. Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 

10. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, 
felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben 
meghatározott kizáró ok fennáll. 
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Ajánlattevőnek az ajánlatában, összhangban a Kbt. 122. § (1) bekezdése, 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 (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet) 12. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik 
a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. 
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
tekintetében ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 10. § szerint csak nyilatkozni köteles a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok 
hatálya hiányáról. 
 

11. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolására csatolja az utolsó lezárt pénzügyi évére 
vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása a 310/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján. Amennyiben az ajánlatkérő által kért 
beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az 
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló 
csatolása az ajánlatban nem szükséges. 
Ha az ajánlattevő az utolsó lezárt pénzügyi évére vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolójával azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a 310/2011 (XII.23.) 
Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján akkor is alkalmas, ha működésének ideje alatt a 
közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri 
vagy meghaladja a 23 millió forint összeget. 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, 
illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolására csatolja a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 
15. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás megküldését megelőző 60 hónap 
legjelentősebb építési beruházásainak bemutatását (a szerződés tárgya, az ellenszolgáltatás 
összege, a teljesítés ideje és helye megjelölésével, valamint a szerződést kötő másik fél 
megnevezésével), a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján 
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű 
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A csatolt 
nyilatkozatból/igazolásból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági 
minimumkövetelmények. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye: 
 
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság: 
 
Alkalmas az ajánlattevő, ha az utolsó három lezárt pénzügyi évben a mérleg szerinti 
eredménye egy alkalomnál többször nem volt negatív. 
 
Műszaki és szakmai alkalmasság  
 
Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé 
számított 60 hónapban átadás-átvétellel lezárva nem teljesített legalább 1 db, egy projekt 
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keretében összesen legalább 1000 fm gravitációs gyűjtőcsatorna kivitelezésére kötött építési 
szerződést.  
 

12. Az ajánlattételi határidő: 2013. május [*] 10:00 óra 
13. Az ajánlat benyújtásának címe: 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34. 
 

14. Az ajánlattétel nyelve: magyar 
 
 Magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be ajánlat.  
 

15. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 
jogosultak:  

 
Az ajánlatok felbontásának helye: 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34. 
 
Az ajánlatok felbontásának ideje:  
 
2013. május [*] 10:00 óra 
 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
 
Az ajánlatok bontásán az ajánlattevő és az általa meghívott szervezetek képviselői, illetve 
személyek részt vehetnek. 
 

16. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
 
Az ajánlattevő a tárgyalások lezárásnak időpontjától számított 60 napig terjedő időszakra 
kötve van a végleges ajánlatához.  
 

17. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt 
biztosítékokra vonatkozó információk: 

 
Ajánlatkérő nem köti ki ajánlati biztosíték alkalmazását.  
 
 Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a szerződést biztosító 
mellékkötelezettségek alkalmazását köt ki, amelyek körében 48 hónapos jótállási 
kötelezettséget ír elő a nyertes ajánlattevőként szerződő félre nézve, továbbá késedelmi 
kötbér alkalmazását írja elő, amelynek mértéke az egyösszegű ajánlati ár 0,3 %-a naponta, 
de maximum az egyösszegű ajánlati ár 10%-a.  
 Előleg igénylése esetén az Ajánlatkérő az előleg folyósítását Előleg-visszafizetési 
Biztosíték nyújtásához köti, amelynek mértéke az előlegnek a szerződés elszámolható 
összegének 10 %-át meghaladó összegével egyezik meg. 
 

18. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az 
érintett projektre (programra) vonatkozó adatok:   

 
A KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0002 azonosító számú „Szennyvízcsatorna-hálózat és 
mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” 
című projekt. 
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19. A tárgyalás lefolytatásának menete, alapvető szabályai, az első tárgyalás 
időpontja: 

 
Az első tárgyalás időpontja 2013. május [*] 10.00 óra  
Helye: megegyezik az ajánlat felbontásának helyszínével.  
Ajánlatkérő mindösszesen egy tárgyalási forduló tart. Ajánlatkérő a tárgyalások lefolytatása 
során a Kbt. 92. § (1)-(4), (7)-(8), valamint a 97. § (2) és a 98. § (1)-(3) bekezdésben 
foglaltakat megfelelően alkalmazza. A tárgyalásról jegyzőkönyv és hangfelvétel készül.  
A tárgyaláson az ajánlattevő képviseletére jogosult személy tehet nyilatkozatot, és 
képviseleti jogosultságát a tárgyalás megkezdése előtt igazolnia kell. Amennyiben az 
ajánlattevő képviselője az ajánlattevő cégkivonata szerint jogosult az ajánlattevő törvényes 
képviseletére, a tárgyalás megkezdése előtt elegendő erre hivatkozni, és az ajánlatkérő 
ellenőrzi az ajánlattevő cégkivonatát a céginformációs szolgálat honlapján. Ebben az 
esetben az ajánlattevő képviselője aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § 
(1) bekezdés szerinti aláírási-mintájának egyszerű másolatát is köteles bemutatni és átadni, 
amennyiben ezen dokumentumok valamelyike az ajánlatban korábban nem került 
benyújtásra. Az ajánlattevő meghatalmazott általi képviselete esetén az ajánlattevő 
képviselője köteles teljes bizonyító erejű, az ajánlattevő gazdálkodó szervezet által üzleti 
körében kiállított okiratba foglalt meghatalmazást – eredeti vagy egyszerű másolati 
példányban – bemutatni és átadni a tárgyalást megelőzően. Amennyiben a meghatalmazást 
aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § 
(1) bekezdés szerinti aláírási-mintája korábban nem került benyújtásra az ajánlatban, az 
ajánlattevő meghatalmazott képviselője ezt is köteles egyszerű másolati példányban 
bemutatni és átadni a tárgyalás megkezdését megelőzően.  
 

20. Egyéb információk: 
 

1) Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás 13. pontjában megadott címre 
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 3 
példányban, melyből 1 példány eredeti és 2 példány másolat. Ajánlatkérő előírja az 
ajánlatoknak 1 példányban elektronikus adathordozón történő benyújtását, amellyel 
kapcsolatban kéri az ajánlattevőt, hogy cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot tegyen a 
tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de 
nem módosítható pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 
Eltérés esetén ajánlatkérő a papír alapú, eredeti példányt tekinti mérvadónak. A postán 
feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal 
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.  

2) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a benyújtandó ajánlatok 
összeállításának és elkészítésének valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli. 

3) Az ajánlattevők az ajánlatok bontását megelőzően írásban (fax: +36 1 700 2021, és e-
mail: weisz.tamas@tendersoft.hu) kiegészítő tájékoztatásért fordulhatnak az 
ajánlatkérőhöz. Az írásban feltett kérdéseket e-mailen szerkeszthető formátumban (*.doc) 
is meg kell küldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadást. A kiegészítő tájékoztatás során 
adott válaszok az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képezik, ezeket az 
ajánlattétel során figyelembe kell venni.  

4) Az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett 
más szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy 
képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a 
nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 
bekezdés szerinti aláírási-mintát eredeti vagy egyszerű másolatban, továbbá az eljárást 
megindító felhívás megküldését megelőző 60 napnál nem régebbi közhiteles 
nyilvántartásból származó cégkivonat egyszerű másolatát. Amennyiben az aláíró 

mailto:weisz.tamas@tendersoft.hu
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cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a 1952. évi III. tv. (Pp.) 196. § (1) bekezdése 
szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat 
a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján 
ingyenesen, elektronikusan elérhető és az ott fellelhető adatok 60 napnál nem régebbiek, 
a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban 
nem szükséges. 

5) 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 tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a 
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak 
működni. 
 

6) Ajánlattevő ajánlatának részeként köteles benyújtani az ajánlattételi dokumentáció 
mellékleteként megküldött árazatlan költségvetést beárazva. Ajánlattevő nem 
módosíthatja az árazatlan költségvetés egyes tételeit, sem azok tárgya, sem azok 
mennyisége tekintetében. 

7) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő a Kbt. 54. § (1) alapján tájékozódjon a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, 
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 
Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe 
vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén 
hatályos kötelezettségeket. 

Az ajánlattevő az alábbi helyeken tájékozódhat: 
 
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 
1024 Bp. Margit krt. 85. 
1399 Budapest 62. Pf. 639. 
Tel: 06-1-346-9400 
Fax: 06-1-346-9415 
http://ommf.gov.hu 
 
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 
Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. 
Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. 
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 
1132 Budapest, Váci út 48/C-D. 
1438 Budapest, Pf. 511 
Tel: +36-1-412-5400 
Fax: +36-1-432-5270 
Általános Tájékoztató Contact Center 
+36-40-424-242 (kék szám), +36-1-250-9500 
mobilhálózatokból +36-20/30/70-339-5888 
http://www.nav.gov.hu; http://www.apeh.hu 
 

21. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. április [*] 

 
*** 

 

http://ommf.gov.hu/
http://www.nav.gov.hu/
http://www.apeh.hu/
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2.) „IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekt kivitelezői feladataival 
kapcsolatos – Bíráló Bizottsági javaslat alapján - Képviselő-testületi 
döntés 

 
Pap Sándor polgármester: A Művelődési Ház felújításával kapcsolatosan 
ajánlattételi felhívást tett közzé az önkormányzat kivitelező kiválasztására. 

A felhívás három címzett – a Mester-Nagy Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Ipari Kft. a Zsigó és Társa Kft. valamint a TVG INVEST Kft. - részére lett megküldve, 
és az ajánlattételi határidőig mindhárom pályázó megtette ajánlatát. A pályázók közül 
Mester-Nagy Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Ipari Kft. kapott hiánypótlási 
felhívást – szakember végzettségét igazoló okirat másolatának benyújtására -, de a 
hiánypótlást az ajánlattevő nem teljesítette. 

A Bíráló Bizottság javasolja a döntéshozónak egyrészt a Mester-Nagy Építőipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Ipari Kft. szerződés teljesítésére való 
alkalmatlanságának megállapítását – miután hiánypótlását nem teljesítette – 
másrészt a Zsigó és Társa Kft. és a TVG INVEST Kft. szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát valamint egyik ajánlattevővel szemben sem állnak fenn kizáró okok. 
 
Javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a Bíráló Bizottsági javaslatot. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
56/2013. (IV. 17.) Kt határozat 
„IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekt kivitelezői 
feladataival kapcsolatos – Bíráló Bizottság javaslata alapján - döntés 

 
H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
„IKSZT/2008/1 integrált közösségi tér” című projekt kivitelezői 
feladataival kapcsolatosan - Bíráló Bizottság javaslata alapján – 
az alábbiak szerint dönt: 

1.) A Képviselő-testület a Mester-Nagy Építőipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Ipari Kft-t, mint ajánlattevőt szerződés 
teljesítésére alkalmatlannak találta, miután a hiánypótlásra 
szabott határidőn belül nem teljesített hiánypótlást. 

2.) A Képviselő-testület a Zsigó és Társa Kft-t valamint a TVG 
INVEST Kft-t a szerződés teljesítésére alkalmasnak találta, 
miután az ajánlattevőkkel szemben kizáró okok nem állnak 
fenn, és igazolták a szerződés teljesítésére való 
alkalmasságukat. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve 
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Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatos előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az önkormányzat minden évben közbeszerzési tervet 
köteles készíteni.  

Ebben az évben az önkormányzat közbeszerzési terve tartalmazza a Kerékpárút-
hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén és az IKSZT Művelődési Ház 
felújítása projektek megvalósítását. 

Kéri a képviselő-testülettől az önkormányzat 2013. évre vonatkozó közbeszerzési 
tervének elfogadását. 

Pap Sándor polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az 
állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a 2013. évi 
közbeszerzési terv elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 
2013. évi közbeszerzési tervének elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő normatív határozatot hozta. 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
57/2013. (IV. 22.) normatív határozat 
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 
2013. évi Közbeszerzési Terve  
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-a 
alapján az Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervét 
megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint 
elfogadja. 

2.) A Közbeszerzési Terv módosítása, és a módosítás 
eredményeképpen a közbeszerzési eljárás lefolytatása a 
Polgármester feladata. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Melléklet az 57/2013. (IV. 17.) normatív határozathoz 

 
NÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE  

2013. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVRE 
 

A 
közbeszerzés 

tárgya és 
mennyisége 

CPV 
kód 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási 
típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

Az eljárás 
megindításának, 

Illetve a 

Szerződés 
teljesítésének 

várható 
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közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett 
időpontja 

időpontja 
vagy a 

szerződés 
időtartama 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére 

II. Építési 
beruházás 

      

Kerékpárút-
hálózat 
fejlesztése 
Nyárlőrincen 
a 44. sz. főút 
mentén 
 

45233162-
2 

Nemzeti 
Kbt. 

Harmadik 
rész 

Nyílt 2013.05.30. 2013.09.30 nem 

IKSZT 
Művelődési 
Ház 
felújítása 

 
45210000 

kivéve: 
45213316 
45220000 
45231000 
45232000 

 

Nemzeti  
Kbt. 

Harmadik 
rész 

Hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 
eljárás 

2013. 03.26.  2013. 08.30.. nem 

 
*** 

 
4.) Egyebek 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület februári ülésén hozott határozatot a 
Sportcsarnok bérleti díjainak változásáról. Az akkori ülésen a testület úgy határozott, 
hogy lakodalomra 80 e/Ft összegért lehet kibérelni a csarnokot. A későbbiek 
folyamán problémaként merült fel, hogy külön díjat kellene megállapítani – ugyan 
úgy, mint a Művelődési Háznál – a téli és a nyári időszakra a közüzemi költségek 
miatt. 

Javasolja, hogy a téli időszakra maradjon a 80 e/Ft, míg a nyári időszakban az 
összeg nagysága 50 e/Ft legyen.  

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó a pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a 
sportcsarnok bérleti díj módosításának elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a sportcsarnok bérleti 
díj módosításának elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 5 (öt) igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
58/2013. (IV. 17.) Kt határozat 
A 21/2013. határozat - Sportcsarnok bérleti 
díjának megállapítása- határozat módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
21/2013. Kt. határozatát – Sportcsarnok bérleti díjának 
megállapítása – az alábbiak szerint módosítja: 

Nyári időszak április 16-tól-október 15-ig 
 
Lakodalom    50.000,- Ft 
 
Téli időszak október 16-tól-április 15-ig 
 
Lakodalom   80.000,- Ft 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

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

Kmf. 
 
 
 
 

Pap Sándor       Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 

 


