JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én
11.30
tartott rendkívüli ülésén.

Határozat száma
137 /2011.(VII.11)

Tárgya
Műszaki ellenőrzésre történő közbeszerzés kiírásáról
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Dr. Katona Miklósné képviselő
Kovács Dániel képviselő
Orosz Sándor képviselő

Távolmaradását jelezte: Koska Pál alpolgármester

Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyző

Jegyzőkönyvvezető: Szepesi Orsolya

Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testületi tagokat, megállapítom, hogy két képviselő nincs
jelen. Koska Pál alpolgármester jelezte távolmaradását, Kovács Dániel képviselő valószínűleg
késve érkezik. Megállapítom, hogy a testület így is határozatképes. A műszaki ellenőrre
történő közbeszerzési kiírást a testületi tagok a mai napon megkapták. Dr. Kónya Tamás,
közbeszerzési tanácsadónk már pénteki napra elkészítette, de a Magyar Fejlesztési Bankban
pénteken érdemben nem tudtam senkivel beszélni, ezért a mai naptól érvényes a
közbeszerzési kiírás. Annyiban módosítottak, hogy 16 hónap helyett 24 hónap a szerződés
időtartama.
Dr. Katona Miklósné: Miért változott?
Zagyva Ferencné: Azért, hogy ha véletlenül, bármilyen ok miatt csúszna az építkezés, ne
legyen gond, hogy a szerződés már lejárt.
Dr. Katona Miklósné: A dokumentáció megvásárlásának az időpontja ugyanaz, mint az
ajánlattételi határidő.
Zagyva Ferencné: Erre én is rákérdeztem. Igen ez így rendben van. Beszéltem a MFB
képviselőjével, akitől azt az információt kaptam, hogy nem szükséges olyan műszaki ellenőrt
választani, aki szerepel a bank listáján. Ha viszont nem szerepel, akkor vállalnia kell, hogy kb.
egy hónapon belül felteteti magát az MFB listájára. Felolvasom a határozati javaslatot.
A határozati javaslat felolvasás után.
Zagyva Ferencné: Aki egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze:
A képviselőtestület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
137/2011.(VII.05.) testületi határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0007
azonosító számú támogatással megvalósuló Strandfejlesztés projekt műszaki ellenőrzésére
közbeszerzési eljárást ír ki és az ajánlattételi felhívását az alábbiak szerint jóváhagyja:
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A) AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Postai irányítószám:
Város/Község:
Ország:
Telefon:
Telefax:

Bükkszék Község Önkormányzata
Zagyva Ferencné polgármester
Dobó u. 1.
3335
Bükkszék
Magyarország
36/561-100
36/361-013

B) A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA,
HATÁRIDEJE, ANNAK BESZERZÉSI HELYE ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELE
A dokumentáció árát (bruttó 30.000,-Ft) az ajánlatkérő 62800376-11016164 (Eger és Környéke
Takarékszövetkezet) számú számlájára kell befizetni. A befizetési okmányon a befizetés jogcímeként
feltüntetendő: „Műszaki ellenőr dokumentáció”.
A dokumentáció átadásának feltétele az ellenérték befizetésének igazolása, átutalás esetén hiteles
pénzintézeti záradékkal. A bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét. A dokumentáció nem
ruházható át. Érvényes ajánlatot csak az tehet, aki a dokumentációt a meghatározott feltételek között
megvásárolta.
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2011. július 27. napján 8.30 óra

C) A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE (NÓMENKLATÚRA)
Bükkszék Község Önkormányzata az ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0007 azonosító számú projekt
keretében támogatásban részesült. Bükkszék Község Önkormányzata a projekt keretében végzendő
építési beruházás műszaki ellenőrzésére és független mérnöki feladatok ellátására a Közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerinti hirdetmény közzététele nélküli általános egyszerű
közbeszerzési eljárást folytat le.
Teljes körű műszaki lebonyolítói műszaki ellenőri szolgáltatás biztosítása az ÉMOP-2.1.1/B-092009-0007 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan.
A projekt megvalósítása 2012. december 15. napjáig történik.
A műszaki ellenőr feladata általánosan:
- műszaki ellenőrzési feladatok ellátása a mindenkori vonatkozó jogszabályok szerint
A független mérnök feladata általánosan:
- mérnöki tanácsadás a beruházó részére
- a pályázat elszámolásához szükséges független mérnöki nyilatkozatok kiadása
A részletes feladat-meghatározást a dokumentáció tartalmazza.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
- 71631000-0
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D) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA
Megbízási szerződés

E) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Szerződés időtartama: maximum 24 hónap, legkésőbb a megvalósult beruházás sikeres garanciális
felülvizsgálatának lezárása

F) A TELJESÍTÉS HELYE
Bükkszék

G) AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLETŐLEG A
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS
Ajánlatkérő előleget fizetését nem biztosítja.
A vállalkozói díj kifizetése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésről
kiállított számla ellenében, a Kbt. 305. § alapján átutalással történik.
Részszámla benyújtására a szerződés teljesítése során 3 alkalommal (4 havonta) van lehetőség.

H) ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ TÖBBVÁLTOZATÚ
(ALTERNATÍV) AJÁNLATOT TEHET-E
Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet!

I) AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA
Kbt. 57. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlat.

J) KIZÁRÓ OKOK
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a
Kbt. 60. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a
Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban, valamint a (2) bekezdésben foglalt kizáró ok fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a
Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
- Az ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatában
nyilatkoznia kell arról a Kbt. 249. § (3) szerint, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1)
bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban és a Kbt. 61. § (2)
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-

bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni a Kbt. 63. §
bekezdés szerint.
Az ajánlattevőnek - a Kbt. 63. § (3) bekezdése értelmében - nyilatkoznia kell, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetőleg amely a kizáró
okok hatálya alá esik.

A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő ajánlattevők
(alvállalkozók) a Kbt. 13. § (3) és 14. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják.

K) ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉS A KBT. 69. § (2) BEKEZDÉSÉBEN
FOGLALTAK
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell:
1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerint valamennyi pénzügyi intézménye - az ajánlattételi
időszak tartama alatt kibocsátott - nyilatkozatát fizetőképességének megítéléséhez az alábbi
tartalommal:
− mióta vezeti a bankszámláját;
− pénzintézeti igazolás ajánlattevő hitelkapcsolatai minősítésére;
− került-e sor az igazolás kiadását megelőző 365 naptári napban azonnali beszedési
megbízás teljesítésére;
Amennyiben a jelzett pénzügyi intézmény(ek) 1 évnél rövidebb ideje vezetik számláját, úgy
csatolni kell a korábbi számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozatát is a jelzett időszakra
vonatkozóan a fenti tartalommal.
2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ajánlattételi határidőt megelőző két lezárt üzleti
év cégbíróságnál letétbe helyezett a számviteli szabályok szerinti beszámolóját. Amennyiben a
letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló letétbe helyezését, ajánlatkérő
elfogadja az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag, illetőleg a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
nyilatkozata eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát is az ajánlattételi
határidőt megelőző kettő lezárt üzleti év üzemi (üzleti) tevékenység eredményéről.
Amennyiben az ajánlattevő gazdasági társaság könyvvizsgáló igénybevételére kötelezett, úgy
a könyvvizsgálói záradék csatolása is kötelező.
3. A biztosítótársasággal kötött szerződést, valamint a biztosítótársaság nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy a becsatolt szerződés hatálya - az általa megvalósítandó szolgáltatás
vonatkozásában - a jelen közbeszerzés tárgya szerinti teljes feladatra kiterjed, és értéke
legalább 10 mFt/év.
4. A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő,
közös ajánlatot tevők az ajánlattételi határidőt megelőző három naptári év (2008-2010.) a
közbeszerzés tárgyára vonatkozó munkákból származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (4) bekezdésre felhívja a figyelmet.
Az alkalmasság minimumkövetelményei: Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlatot tevő, és a Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó (külön-külön megfelelés), ha
1/a) az igazolás nem tartalmazza a pénzügyi intézmény nyilatkozatát, hogy mióta vezeti
ajánlatkérő bankszámláját;
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1/b) az igazolás kiadását megelőző 365 naptári napban hitelkapcsolatában 30 napot meghaladó
nemfizetés fennállt;
1/c) bármely számlája ellen az igazolás kiadását megelőző 365 naptári napban azonnali beszedési
megbízás került teljesítésre;
2/a) az ajánlattételi határidőt megelőző két lezárt üzleti évben a számviteli szabályok szerinti
beszámolójában az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye negatív;
2/b) az ajánlattételi határidőt megelőző két lezárt üzleti év bármelyikében a számviteli szabályok
szerinti beszámolójához csatolt könyvvizsgálói záradék elutasító, vagy korlátozó.
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlatot tevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó (külön-külön megfelelés a Kbt. 69. § (4) bekezdés utolsó mondata alapján), ha
3.

nem rendelkezik konkrétan a közbeszerzés tárgyára (műszaki ellenőri és független mérnöki
nyilatkozat kiadása) vonatkozóan nevesített - az általa megvalósítandó szolgáltatás
vonatkozásában teljes körű - felelősségbiztosítással, vagy a biztosítótársaság hiteles
igazolásával arra vonatkozóan, hogy a meglévő biztosítása a jelen közbeszerzés tárgyára is
kiterjed. A biztosításnak összesen legalább 10 mFt/év értékűnek kell lennie.

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlatot tevő (együttes megfelelés), ha
4.

az előző 3 év (2008-2010.) során a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység forgalma nem
éri el évente, átlagosan a nettó 10 millió forintot.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzés jellege miatt a minősített ajánlattevők
kiválasztására irányuló felhívásnál szigorúbb feltéteket határozott meg.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell:
1. A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja szerint az elmúlt 36 hónapban befejezett legalább 1 db,
legalább nettó 500 millió forint értékű építési munka teljes körű lebonyolítói vagy műszaki
ellenőrzésére és független mérnöki tevékenység ellátására vonatkozó referenciát.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell, hogy mennyi volt a szerződés összege, mely
időszakban végezte, teljesítés hány %-ban minősül saját teljesítésnek, részletesen milyen
munkák kerültek elvégzésre, és a munkavégzés megfelelt a vonatkozó szabványoknak,
előírásoknak, és a vonatkozó szerződésnek a Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. A
folyamatos szerződés kapcsán végzett, de évente elkülönítetten igazolt munka külön-külön
referenciának minősül.
2. A Kbt. 67. § (3) bekezdés b) és d) pontja szerint az alábbi szakemberek végzettségét,
képzettségét igazoló okiratokat, szakmai önéletrajzukat, melyből kitűnik, hogy rendelkeznek 8
éves szakmai gyakorlattal, szakmai kamarai tagságuk igazolását vagy a szakterületük szerint
illetékes minisztériumi vagy önkormányzati szakértői listán való szereplésüket.
3. Ajánlattevő 2010. évi lezárt - számviteli jogszabályok szerinti - beszámoló kiegészítő
mellékletének másolata, vagy a 2010. évi átlagos statisztikai létszámot és vezető
tisztségviselői létszámát igazoló egyéb bevallás másolata.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (4) bekezdésre felhívja a figyelmet.
Az alkalmasság minimumkövetelményei: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlatot tevő és
a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó (együttes megfelelés), aki
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1. a bemutatott referenciák alapján az ajánlat beadását megelőző 36 hónapban nem rendelkezik
összesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya szerinti legalább nettó 500 millió forint értékű,
műszaki átadás-átvétellel befejezett építési munka teljes körű lebonyolítói vagy műszaki
ellenőrzésére és független mérnöki tevékenységre vonatkozó referenciával;
2. nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
- 1 fő építési műszaki ellenőr: a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékben
szerepel, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint igazolja, hogy vele
szemben összeférhetetlenség nem áll fenn;
- 1 fő gépész műszaki ellenőr: a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékben
szerepel, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint igazolja, hogy vele
szemben összeférhetetlenség nem áll fenn;
- 1 fő villamos műszaki ellenőr: a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti
névjegyzékben szerepel, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint igazolja,
hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn;
3. akinek a 2010. évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának kiegészítő melléklete
szerint (vagy egyéb dokumentum alapján) nem állt alkalmazásában átlagosan legalább 3 fő
saját állományú dolgozó, valamint vezető tisztségviselőinek létszáma nem éri el a 2 főt.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzés jellege miatt a minősített ajánlattevők
kiválasztására irányuló felhívásnál szigorúbb feltéteket határozott meg.

L) A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE, VAGY ANNAK KIZÁRÁSA
Ajánlatkérő a Kbt. 83. §-a szerint biztosítja a hiánypótlásra a lehetőséget.

M) AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
2011. július 27. napján 8.30 óra

N) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME
Dr. Kónya Ügyvédi Iroda
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 11. ½.

O) AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE
Magyar

P) AZ AJÁNLAT FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE
Helye: Dr. Kónya Ügyvédi Iroda 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 11. ½.
Ideje: 2011. július 27. napján 8.30 óra

Q) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK
Az ajánlat felbontásán a Kbt. 80. § (2) bekezdésében felsoroltak lehetnek jelen.
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R) AZ EREDMÉNYHIRDETÉS IDŐPONTJA ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS
TERVEZETT IDŐPONTJA
Az eredményhirdetés időpontja: Az összegzés megküldésnek napja.
A szerződéskötés tervezett időpontja: Az összegzés megküldését követő 10. nap. Amennyiben az
munkaszüneti nap, a következő munkanap.

S) ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ ELJÁRÁSBAN LEHET-E TÁRGYALNI, VAGY
A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK TÁRGYALÁS NÉLKÜL KERÜLNEK ELBÍRÁLÁSRA
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

T) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA
2011. július 11.

U) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésében
foglalt valamennyi előírására vonatkozóan.
2) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjai, valamint 63. § (3)
bekezdése vonatkozásában.
3) Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást
nyújtania [Kbt. 1. § (3) bekezdés, Kbt. 88. § (4) bekezdés a) pont].
4) Ajánlattevő, alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet köteles mellékelni ajánlatához:
- ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát eredeti vagy hiteles
másolati példányban;
- amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, a változás tartalmát igazoló
dokumentum hiteles másolatát;
- mindazon cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, akik az ajánlatba becsatolt
bármely okiratot aláírták. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye
különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati
példányát is csatolni kell.
5) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat
első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre
jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább 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 hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell
tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. § (8)
bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k)
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erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A 67. § (1) bekezdés c), a 67. § (2)
bekezdés c) és e), a 67. § (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az
őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Ajánlatot zárt csomagolásban 3 (1 eredeti és 2 másolati) példányban kell benyújtani. Az egyes
példányokon fel kell tüntetni az „Eredeti” vagy a „Másolati” példány megjelölést. Eltérés esetén az
„Eredeti példány” tartalma a mérvadó. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni:
„Műszaki ellenőrzési tevékenység ellátása” és az „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”
6) Az ajánlattevő a dokumentáció részét képező szerződéstervezetet mellékleteivel együtt változatlan
szövegszerkezetben és tartalommal, információt tartalmazó oldalanként szignálva köteles ajánlatához
csatolni. Köteles egyúttal nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy az ajánlathoz csatolt szerződéstervezetet
nyertessége esetén magára nézve minden változtatás nélkül kötelezőnek ismeri el.
7) Ajánlattevő köteles az eljárás során közölt, az ajánlattevő, közös ajánlattevő, illetve a Kbt. 71. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója személyét, valamint az számára erőforrást nyújtó
szervezetet, vagy a feladat teljesítésének képességét befolyásoló adatok változását haladéktalanul az
ajánlatkérő tudomására hozni, és ennek a kötelezettségének elfogadásáról az ajánlatban külön
nyilatkozni. A fenti kötelezettség teljesítésének elmulasztása az ajánlattevő eljárásból történő kizárását
vonja maga után.
8) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 63. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségre, amely
alapján a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság a bejegyzését követően írásbeli
képviselete, illetve hivatalos levelezése (így az ajánlattételkor is) során - ideértve az
elektronikuslevelezést is -, valamint a honlapján köteles feltüntetni a céget nyilvántartó cégbíróság
nevét, a cég nevét és székhelyét, a cég cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a cég
felszámolására, illetve végelszámolására utaló toldatot. A cég - választása szerint - feltüntetheti a
jegyzett tőkéjét is. Ebben az esetben azonban a cégjegyzékben szereplő jegyzett tőke feltüntetése
mellett meg kell jelölni annak ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is. A törvényi
kötelezettségnek eleget téve az érintett ajánlattevők, illetve közös ajánlatot tevők az ajánlat fedőlapján
tüntessék fel az e törvényben foglalt adatokat.
9) Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX.
törvény 304. § (1) bekezdése kizárja a szerződés alanyainak változását, közös ajánlattétel esetében,
amennyiben a közös ajánlattevők gazdasági társaságot kívánnak a feladat teljesítésére létrehozni,
kötelesek erre vonatkozó közös nyilatkozatukat az ajánlathoz csatolni. Amennyiben nem kívánnak
projekttársaságot létrehozni, úgy erre vonatkozó közös döntésüket is jogszerűen dokumentálni
kötelesek. Ez esetben közös ajánlatot tevők csatoljanak a felelősségi köröket és a képviseleti jogot
pontosan feltüntető konzorciumi részletes megállapodást.
10) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő
költségtérítést nem fizet.
11) A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők. A pontos idő megállapítása az európai
rádiókontrolos rendszerhez csatlakozó órával történik.
12) Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év számviteli
jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján érvényes hivatalos MNB árfolyamot kell alapul venni.
Ajánlat kizárólag magyar forintban (HUF) tehető.
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13) Az ajánlatok összeállításánál az ajánlati felhívásban, az ajánlatkérő által kiadott ajánlati
dokumentációban, és - az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában - a közbeszerzésekről szóló,
többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény előírásaiban megfogalmazottak szerint kell
ajánlattevőnek eljárnia, és ajánlatát elkészítenie.
14) Az ajánlattétel során felmerülő ellentmondás esetén a közbeszerzésekről szóló, többszörösen
módosított 2003. évi CXXIX. törvény, a jelen ajánlati felhívás, és a kiadott ajánlattételi dokumentáció
(ebben a sorrendben) az irányadó. Az eljárás során a közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított
2003. évi CXXIX. törvény 56. § előírásai szerinti kiegészítő tájékoztatás a kiadott ajánlattételi
dokumentáció részeként kezelendő.
15) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése vagy az eljárás nyertesének, a nyertes
ajánlatban szereplő közös ajánlattevőknek, alvállalkozóknak, illetve az erőforrást nyújtó szervezetnek
a jelen ajánlati felhívás III.2.1. pontjában előírt, a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1),
illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen
kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok értékelése
során a Kbt. 91. § (2) bekezdése szerint jár el, amennyiben azt az eljárás eredményhirdetésekor ezen
minőségben megjelölte.
16) Lezárt üzleti év alatt az ajánlatkérő a felhívás feladásának napjáig lezárt üzleti évet érti.
17) A jelen eljárás szerinti feladatok befejezési határideje megegyezik az ellenőrzött építési
kivitelezési munkák utó-felülvizsgálati eljárása sikeres lezárásának napjával.
18) Jelen közbeszerzési eljárás nyelve magyar, ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell
beadni, és az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás, valamint valamennyi
eljárási cselekmény magyar nyelven történik. Joghatás kizárólag a magyar nyelvű okiratokhoz
fűződik. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az idegen nyelvű dokumentumok
hiteles magyar nyelvű fordításainak hiánya az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után. A
hiteles fordításnak meg kell felelnie a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT
rendelet előírásainak. Az eljárás során a magyar nyelven nem kommunikációképes ajánlattevő maga
köteles tolmácsról gondoskodni. Jelen pontban foglaltak elfogadásáról és tudomásulvételéről
ajánlattevő köteles külön nyilatkozatot csatolni ajánlatához.
19) Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő nem csatol nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő
vagy alvállalkozó szerepel az MFB által vezetett nyilvántartásban, vagy nem vállal kötelezettséget
arra, hogy 30 napon belül igazolja a nyilvántartásba történő felvételét.

Eger, 2011. július 11.

Ajánlatkérő megbízásából: ____________________________________________________________
Dr. Kónya Tamás

Ügyvéd

Megbízza a képviselőtestület dr. Kónya Tamás közbeszerzési tanácsadót az eljárás
lebonyolításával.
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy a közbeszerzési tanácsadót a fentiekről
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Orosz Sándor: A beruházóra kiírásra kerülő közbeszerzés is hasonló lesz? Szigorú
feltételekhez kell kötni az alvállalkozók foglalkoztatását.
Zagyva Ferencné: Igen, de az nagyobb horderejű. Elég sok szabály és kikötés van, aminek
szükséges megfelelni. A bank is kiköti, hogy alvállalkozó csak bizonyos százalékban
foglalkoztatható. A NORDÁ-val aláírt támogatási szerződésben is szerepel az alvállalkozó
foglalkoztathatósága.
Tarjányi Lászlóné: A közbeszerzési törvény is szabályozza, hogy hogyan, milyen feltételekkel
lehet valaki alvállalkozó.
Zagyva Ferencné: Ennél az építkezésnél, csak nagy beruházó cégek jöhetnek szóba.
Dr. Katona Miklósné: De ők biztos, hogy bevonnak alvállalkozókat. Kizárhatjuk, az
alvállalkozók bevonását.
Kovács Dániel képviselő megérkezett.
Orosz Sándor: A kivitelezői közbeszerzési kiírásnál kössük ki, hogy valahány százalékban
előfinanszírozott legyen a beruházás és addig nem jut a pénzéhez, amíg le nincs ellenőrizve,
hogy minden pénzt oda tett, ahová kell.
Zagyva Ferencné: Törvényileg szabályozva van, amit most mondtál.
Orosz Sándor: Kérem, hogy az elkövetkezendőkben kiírásra kerülő anyagokat előbb kapjuk
meg.
Tarjányi Lászlóné: A képviselők írják le a javaslataikat és azokat eljuttatjuk Dr. Kónya
Tamáshoz, aki tud érdemben válaszolni.
Dr. Katona Miklósné: Gyorsítsuk meg az eljárásokat, mert nagyon megy az idő.
Zagyva Ferencné: A kiviteli terv elkészítéséhez, mivel ez egy elég vaskos, komplett
dokumentáció, sajnos idő kell, általában 3-4 hónap. Remélhetőleg lehet gyorsítani, de a
kiviteli tervet a kivitelezőnek a kezébe kell adni.
Orosz Sándor: A kiviteli terv ára a 32.000.000 forint?
Zagyva Ferencné: Igen.
Dr. Katona Miklósné: Szeretnénk látni a tenderterven végrehajtott változtatásokat.
Zagyva Ferencné: Még nem kaptam meg én sem.
Dr. Katona Miklósné: Nem a mi kompetenciánk lenne eldönteni, hogy jó lesz, vagy nem lesz
jó? Miben változtatnak?
Zagyva Ferencné: Az új épületen, kívülről lesz változtatás, a homlokzaton változtatnánk. Az
épület építési költsége nem változik.
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Dr. Katona Miklósné: Miért most kell ez a változtatás, eddig nem lehetett megcsinálni?
Zagyva Ferencné: Az eddig meglévő tervek, látványtervek, amin bármikor lehet változtatni.
Ha megkapom az új látványtervet, eldönthetjük közösen, hogy jó lesz-e vagy sem.
A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

Több hozzászólás nem hangzott el, az ülést a polgármester bezárta.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző

12

