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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 17-én 
15 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Hajagos Antal, Kiss Ferenc, Vas Ildikó, 

Tormási Zoltán alpolgármester és Forgó Istvánné képviselők. 
 
Távol van: Túri István képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi vezető-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 (6) fő az ülésen megjelent. 

A Képviselő-testület ülését megnyitja. 

Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pont elfogadását: 

N a p i r e n d :  

 
1.) Ajánlattételi felhívás az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban” című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó építési-
kivitelezési feladatok ellátására 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
73/2014. (VII. 17.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 
 

1.) Ajánlattételi felhívás az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban” című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó építési-
kivitelezési feladatok ellátására 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) Egyebek 
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1.) Ajánlattételi felhívás az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban” című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó építési-
kivitelezési feladatok ellátására 

 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület már döntött arról, hogy a fenti 
pályázati kiírásra pályázatot nyújt be. Az előző ülésen a pályázathoz kapcsolódóan a 
testület kiválasztotta a B&W Tender Plus Kft-t, akik a közbeszerzési szakértői, 
projektmenedzsmenti, műszaki ellenőri, valamint tájékoztatás, nyilvánosság 
feladatainak ellátását fogják végezni. 
A mostani testületi ülésen a képviselő-testület hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít a pályázati konstrukcióra vonatkozóan, 
építési-kivitelezési munkák elvégzése tárgyában. Az ajánlattételi felhívás és 
dokumentáció három gazdasági szereplő részére kerül megküldésre, melyek a 
következők: Bria-Inter Kft., Fehérép Kft., West Hungária Bau Kft.  
A benyújtott pályázat elbírálásánál a kivitelező megléte plusz 10 pontot jelent a 
pályázó, azaz az önkormányzat részére. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Mint az előterjesztésből is kitűnik, ez a pályázat még nem 
került kiírásra, csak pályázati kiírás-tervezet áll rendelkezésre. 
 
Pap Sándor polgármester: Valóban így van, ezért az ajánlattétel és a szerződés is 
úgy szól, hogy az önkormányzat sikertelen pályázat esetén, vagy ha kevesebb 
pénzösszeget nyer és a beruházást abból nem tudja megvalósítani, felmondhatja a 
szerződét minden következmény nélkül. 
 
Hajagos Antal képviselő: Amennyiben a megkötött szerződés nem teljesül, van-e 
valamilyen fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak? 
 
Pap Sándor polgármester: Ezzel kapcsolatosan az önkormányzatot semmilyen 
fizetési kötelezettség nem terheli, kivéve az energetikai tanulmányok elkészítéséért a 
172,000,- Ft + Áfa díjazás.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek a KEOP-2014-4.10.0/F jelű „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó 
építési-kivitelezési feladatok ellátására a melléklet szerint az ajánlattételi felhívás 
elfogadását. Javasolja az ajánlattételi felhívást a következő három pályázónak 
megküldeni: Bria-Inter Kft., Fehérép Kft., West-Hungária Kft. Felelős: Pap Sándor 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
74/2014. (VII. 17.) Kt. határozat 
Ajánlattételi felhívás az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai  
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a  
konvergencia régiókban” című pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó 
építési-kivitelezési feladatok, ellátására 
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H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-
2014-4.10.0/F jelű „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című 
pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó építési-kivitelezési feladatok 
ellátására ajánlattételi felhívást tesz közzé a melléklet szerint. 

2.) Az ajánlattételi felhívást a következő három pályázónak kell 
megküldeni: 

1.) Bria-Inter Kft. 
1188 Budapest, Nagykőrösi út 73. 
Tel/Fax: +36 1 290 3809 
E-mail: epiteszet@briainter.axelero.net  
Képviseli: Pásztor József ügyvezető  

2.) Fehérép Kft. 
8000 Székesfehérvár, Szigeti út 13. 
Tel: +36 22 503 505 
Fax: +36 22 340 332 
E-mail: feherep@feherep.hu  
Képviseli: Horváth Attila ügyvezető 

3.) West Hungária Bau Kft.  
2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1. 
Tel: +36 96 511 350 
Fax: +36 96 511 434 
E-mail: whb@whb.hu  
Képviseli: Paár Attila 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 

Melléklet a 74/2014. (VII.17.) Kt. határozathoz 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 

kombinálva a konvergencia régióban” című pályázathoz kapcsolódó építési-
kivitelezési munkák elvégzésére 

 
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 
Cím: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György u. 34. 
Telefon: +36 76 589 001 
Fax: +36 76 589 008 
E-mail: polgarmester@nyarlorinc.hu   

 
2. A közbeszerzési eljárás fajtája és jogcíme:  

mailto:epiteszet@briainter.axelero.net
mailto:feherep@feherep.hu
mailto:whb@whb.hu
mailto:polgarmester@nyarlorinc.hu
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A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján lefolytatásra kerülő hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárás, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgya építési beruházás, 
és a közbeszerzés becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot. 
 
3. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott 
pályázata keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése. 

A részletes mennyiségi értékeket a műszaki leírás és az árazatlan költségvetési kiírás 
tartalmazza.  
 
4. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési 
eljárást lefolytatják: 

Vállalkozási szerződés Nyárlőrinc Községi Önkormányzat KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra 
vonatkozóan benyújtott pályázata keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése 
tárgyában. 
 
5. A teljesítés határideje: 2015. május 30. 
 
6. A teljesítés helye:  

Nyárlőrinc 
NUTS-kód: HU331 
 
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozással: 

A teljesítés eredményeként 1 részszámla és 1 végszámla nyújtható be.  

Részszámla nyújtható be a kivitelezés műszaki ellenőr által igazolt 50 %-os készültségi 
szintjének elérésekor. A részszámla a műszaki ellenőr által igazolt tényleges előrehaladási 
szint százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező 
összegről nyújtható be. 

Az ajánlatkérő, mint közszféra kedvezményezett biztosítja az ajánlattevő részére a 
szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének 
lehetőségét. Az előleg a végszámlába történő beszámítással kerül visszafizetésre.  

A szerződés ellenértékének 100%-a EU és költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra. 
A támogatás kifizetésének formája a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25a. 
pontjában meghatározott szállítói finanszírozás. 

A kifizetések pénzneme: HUF 

Az ellenérték megfizetésére a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szállítói finanszírozásra 
vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása mellett a Kbt. 130. § (4) bekezdésére figyelemmel 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdéseiben foglaltak 
szerint 30 napos határidővel kerül sor.  

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél alvállalkozót vesz igénybe, a 306/2011. Korm. 
rendelet (XII.23.) 14. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint kerül sor az ellenszolgáltatás 
megfizetésére.  

A kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (hatálya alá 
tartoznak. 
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A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.  
 
8. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot, valamint a rész ajánlattétel 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, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott 
kizáró okok hatálya alatt áll. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) 
bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.  

Az igazolás módja: a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a szakaszai, valamint a Kbt. 
58. § (3) bekezdése és a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint. 

A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás 
megküldését követő keltezésűnek kell lenniük. 
 
11. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása 
(ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) az 
ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőzően lezárt utolsó üzleti évre 
vonatkozóan. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont). 

Amennyiben a 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 azért nem rendelkezik számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval az 
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg 
működését, alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló 
nyilatkozattal jogosult igazolni. 

Közös ajánlattevők esetében a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint ezen feltétel esetében 
elegendő, ha az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül egy felel 
meg. 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 14. § (8) bekezdése alapján a fentebb ismertetett igazolási módok helyett 
elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő 
által előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek. 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt évben 
teljesített építési beruházásainak ismertetése a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) 
bekezdésére figyelemmel alkalmazandó 16. § (3) bekezdése szerint. (310/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pont). 

Az alkalmassági követelménynek történő megfelelést a szerződést kötő másik fél által adott 
igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás 
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összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 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 referenciaigazolást 
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. 

Közös ajánlattevők esetében a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint ezen feltétel esetében az 
előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 17. § (6) bekezdése alapján a fentebb ismertetett igazolási módok helyett 
elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő 
által előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye: 

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőzően 
lezárt utolsó üzleti év során a mérleg szerinti eredménye negatív volt.  

Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval az 
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg 
működését, az ajánlatkérő akkor is megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha az 
ajánlattevő működésének ideje alatt épületenergetikai beruházások, felújítások 
(épületgépészet és/vagy nyílászárócsere és/vagy szigetelés) tárgyából származó - általános 
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte a 80.000.000,- HUF összeget.  

Műszaki és szakmai alkalmasság  

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás 
megküldésének napjától visszafelé számított öt évben legalább 1 db épületenergetikai 
felújítás (épületgépészet és/vagy nyílászárócsere és/vagy szigetelés) tárgyában teljesített, 
átadás-átvétellel lezárt referenciával.  

A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.  
 
12. Az ajánlattételi határidő: 2014. július 28. 11:00 óra 
 
13. Az ajánlat benyújtásának címe: 

1061 Budapest, Andrássy út 10. III. em. 308. 
(B & W Tender Plus Kft.)  
 
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: 

1061 Budapest, Andrássy út 10. III. em. 308. 
(B & W Tender Plus Kft.)  

Az ajánlatok felbontásának ideje:  

2014. július 28. 11:00 óra 
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Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 
személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint 
személyek lehetnek jelen. 
 
16. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a tárgyalások befejezésének 
időpontjától számított 60 nap 
 
17. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt 
biztosítékokra vonatkozó információk: 

Ajánlatkérő nem köti ki ajánlati biztosíték alkalmazását.  

Késedelmi kötbér: a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %-a minden késedelemmel érintett 
naptári nap után, de maximum a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-a.  

Késedelmi kötbérterhes határidő a teljesítésre meghatározott véghatáridő.  

Hibás teljesítési kötbér: a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %-a minden hibás teljesítéssel 
érintett naptári nap után a hiba kijavításáig, de maximum a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-
a. A kötbér vetítési alapja a teljes nettó vállalkozási díj. 
Hibás teljesítési kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését.  

Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 20 %-a. 

Jótállás: az ajánlattevő a létesítmény átadás-átvételétől számított 12 hónap jótállás 
vállalására köteles a létesítmény egészére vonatkozóan. 

Előleg visszafizetési biztosíték:  
A szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó előleg igénylése esetén az 
ajánlattevő köteles 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, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosítékot nyújtani. 

Az Előleg-visszafizetési Biztosíték az ajánlattevő választása szerint nyújtható óvadékként az 
előírt pénzösszegnek a Megrendelő 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. Ezen felül - az ajánlattevő választása szerint - a gazdasági társaság vagy 
nonprofit szervezet Vállalkozó 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 az előleg biztosítékaként.  

Az ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni a biztosíték határidőben történő nyújtásáról a 
Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján.  
 
18. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az 
érintett projektre (programra) vonatkozó adatok: 

A KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” 
című pályázati konstrukció. 
 
19. Egyéb információk: 
 
19.1. Az ajánlatokat egy papír alapú példányban roncsolás mentesen nem megbontható 
kötésben, írásban és zártan, a 13. pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell 
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benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal 
mindenben megegyező elektronikus másolati példány benyújtását egy példányban, *.pdf 
formátumban beszkennelve. Az ajánlatkérő előírja az árazott költségvetés excel 
fájlformátumban történő benyújtását is. Az ajánlatkérő eltérés esetén a papír alapon 
benyújtott ajánlatban foglaltakat tekinti irányadónak. A személyesen leadott ajánlatot az 
ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A postán feladott ajánlatot az 
ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül.  
 
19.2. Azt ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott 
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
 
19.3. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő és a kapacitást rendelkezésre bocsátó 
szervezet által tett – az ajánlat részét képező – nyilatkozatokat cégszerűen (vagy 
szabályszerű meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az ajánlathoz.  
 
19.4. Az ajánlatkérő a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető 
cégjegyzék-adatok (cégkivonat) alapján ellenőrzi a cégszerűséget és a képviseleti 
jogosultságot az ajánlattevő, továbbá a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 
tekintetében. Amennyiben az ajánlattevő, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő cégkivonata nem ismerhető meg a céginformációs szolgálat honlapján, 
úgy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt 
vevő gazdasági szereplő – az ajánlattételi felhívás megküldésének napjához képest – 30 
napnál nem régebbi cégkivonatát.  
 
19.5. Az ajánlattevő, továbbá a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az 
ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró személy(ek) képviseleti jogosultságának igazolása 
céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának közjegyzői aláírás-
hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy 
meghatalmazott általi aláírás esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 
meghatalmazást.  
 
19.6. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére 
és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén 
és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.  
 
19.7. 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. 
Az ajánlatnak – adott esetben – nemleges tartalmú nyilatkozatot is tartalmaznia kell a Kbt. 
40. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében.  
 
19.8. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg a 11. pontokban előírt alkalmassági 
követelményeket.  
 
19.9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdései 
alapján tett nyilatkozatát. Az ajánlat benyújtott egy eredeti példányának tartalmaznia kell a 
Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát. 
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19.10. Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az árazatlan költségvetést hiánytalanul 
kitöltve. Az árazatlan költségvetés minden sorát ki kell tölteni, az egyes sorok tartalmát 
módosítani, a költségvetést újabb sorokkal kiegészíteni, vagy abból egyes sorokat elhagyni 
nem lehet. Amennyiben az árazatlan költségvetésben, vagy a műszaki leírásban konkrét 
típus megjelölés szerepel, az ajánlattevő jogosult a megjelölt típussal – paramétereiben 
legalább – egyenértékű anyag, vagy berendezés megajánlására. Amennyiben az ajánlattevő 
az árazatlan költségvetésben megjelölt típustól el kíván térni, köteles ajánlatában benyújtani 
az egyenértékűség bizonyítékait, így különösen az egyenértékűséget igazoló 
minőségtanúsítványt, műszaki adatlapot, vagy gépkönyvet. 
 
19.11. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők közötti 
– egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást, amelyben 
minimálisan szerepelnie kell annak, hogy a megállapodás tárgya a közbeszerzési eljáráson 
történő közös részvétel, és a közbeszerzési szerződés közös teljesítése, illetve a 
megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők képviseletében mely közös 
ajánlattevő jogosult nyilatkozattételre, továbbá tartalmaznia kell a közös ajánlattevők közötti 
feladatmegosztást a szerződés teljesítésére vonatkozóan.  
 
19.12. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, azaz megtiltja 
a nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.  
 
19.13. Az ajánlattevők az ajánlatok bontását megelőzően írásban (fax: +36 1 700 2021, és 
e-mail: kozbeszerzes@tendersoft.hu) kiegészítő tájékoztatásért fordulhatnak az 
ajánlatkérőhöz. Az írásban feltett kérdéseket e-mailben szerkeszthető formátumban is meg 
kell küldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadást. 
 
19.14. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - 
legalább 10 millió Ft/káresemény mértékű, felső kártérítési limittel nem rendelkező, vagy 
legalább 40 millió forint éves kártérítési limittel rendelkező, építőipari kivitelezési 
tevékenység végzése során okozott vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésére vonatkozó 
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását ilyen mértékűre és 
terjedelműre kiterjeszteni.  
 
19.15. Amennyiben az ajánlatban nem magyar nyelvű dokumentumok kerülnek 
benyújtásra, az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen dokumentumoknak az ajánlattevő általi 
felelős fordítását.  
 
19.16. Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
 
19.17. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg küldi meg a 
dokumentációt.  
 
19.18. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők figyelmét, hogy 
pályázatot fog benyújtani a KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű „Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régióban” című pályázati konstrukcióra.  Az ajánlatkérő felhívja az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők figyelmét, hogy támogatásra 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. Az ajánlatkérő a támogatási szerződés 
megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését 
felfüggesztő feltételként is kiköti. 
 
20. A tárgyalás lefolytatásának menete, alapvető szabályai, az első tárgyalás 
időpontja: 

mailto:papp.monika@pmplus.hu
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Az első tárgyalás időpontja: 2014. július 29. 11.00 órai kezdettel 

Helye: 6034 Nyárlőrinc, Dózsa György u. 34. 

Ajánlatkérő mindösszesen egy tárgyalási forduló tart. Az 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 tárgyalások az egyes ajánlattevőkkel 
egymást követően történnek, az ajánlatok benyújtásának fordított sorrendjében. 

A tárgyaláson az ajánlattevő képviseletére jogosult személy tehet nyilatkozatot, és 
képviseleti jogosultságát a tárgyalás megkezdése előtt igazolnia kell.  

Az ajánlatkérő a Kbt. 93. § (2) bekezdése alapján megjelöli, hogy a szakmai ajánlattal 
kapcsolatban kizárólag az ajánlati árról fog tárgyalni, és a szakmai ajánlat minden további 
eleméről nem lehet tárgyalni. 
 
21. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2014. július 18. 

 
*** 

 

2) Egyebek 
 
Pap Sándor polgármester: Kiss Ferenc a polgárőrség vezetője kéréssel fordult a 
képviselő-testület felé. A Megyei Polgárőr nap alkalmából két polgárőr, Varga János 
és Szabó Ferenc részére - a lakosság biztonsága érdekében végzett kimagasló 
polgárőri munkájukért - szeretne nettó 20-20 e/Ft anyagi juttatást kérni. Javasolja a 
kért összeg biztosítását. 

A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a javaslatot. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Varga János és Szabó 
Ferenc polgárőrök – a lakosság biztonsága érdekében végzett kimagasló polgárőri 
munkájukért – nettó 20-20 e/Ft anyagi juttatásban való részesítését. Az összeget az 
önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítsa. Felelős: Pap Sándor 
polgármester, Zayzon Jenőné jegyző. 
 

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

 
75/2014. (VII. 17.) Kt. határozat 
Varga János és Szabó Ferenc anyagi 
juttatásban való részesítése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varga János 
és Szabó Ferenc polgárőröket – a lakosság biztonsága érdekében 
végzett kimagasló polgárőri munkájukért – nettó 20-20 e/Ft anyagi 
juttatásban részesíti, mely összeget az általános tartalék terhére 
biztosítja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
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Több kérdés nem merült fel Pap Sándor polgármester megköszönte a képviselők 
megjelenését és az ülést berekesztette. 
 
 

Kmf. 
 

 
 
 

Pap Sándor      Zayzon Jenőné 
polgármester jegyző 


