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Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 29-én, 
7,30 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén. 
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester 
                       Koska Pál alpolgármester  
                       Dr. Katona Miklósné képviselő 
                       Kovács Dániel képviselő  
                       Orosz Sándor képviselő  
 
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyző  
                                                   
Jegyzőkönyvíró: Bozó Péterné 
 
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy a testület teljes 
létszámmal jelen van, határozatképes. Két fontos dolog miatt volt szükség a rendkívüli ülés 
összehívására, az egyik a projektmenedzseri feladatok ellátására, a másik pedig a strand 
fejlesztés beruházás kiviteli terveinek elkészítése tárgyában kiírt közbeszerzési ajánlattételi 
felhívások jóváhagyása. 
 
Dr. Katona Miklósné: Az anyagot tegnap kaptam meg, kevés volt az idő az 
áttanulmányozására, de több észrevételem is van. Nem stimmel a dátum az engedélyezési 
terveknél. A B pontnál 2009. 09.09. szerepel, de a ZalaArt ajánlatának elfogadása a 
2009.09.28-ai testületi ülésen volt. Ez elírás?  
 
Zagyva Ferencné: Igen, javítani kell, ez csak elírás. A helyes dátum a B pontnál 2009. 09. 29. 
 
Orosz Sándor: Valaki vázolja már fel, hogy ki lesz ennek a fejlesztésnek a vezérkara. Már van 
6-9 ember, aki irányítani fog. Legyen valahol leírva, hogy ehhez az építkezéshez mennyi 
emberre van szükség. Véleményem szerint csak 30 %-ban kellene meghatározni az 
alvállalkozók által elvégezhető munkát. Elfogadom, hogy a beérkezett ajánlatok bontását az 
ügyvéd végzi, és jegyzőkönyv alapján ismerteti a részleteket.  
 
Zagyva Ferencné: Az ügyvéd megküldte a bontásról, valamint a hiánypótlásról készült 
jegyzőkönyveket. 
 
Dr. Katona Miklósné: Módosítani kérem még az 5. oldalon, hogy 2010 évben nettó 30 millió 
Ft helyett, 50 millió Ft-ot kelljen igazolni. A táblázat legutolsó sorában a 3 éves gyakorlat 
helyett 5 éves gyakorlat szerepeljen. 
A titoktartásra vonatkozó részt nem tartom helyesnek, ha ránk is vonatkozik. A lakosság 
kérdéseire válaszolnunk kell. A résztvevőket azonban érintse a titoktartás. 
 
Tarjányi Lászlóné: Véleményem szerint a titoktartás a technológiára és az eljárási módra 
vonatkozik. 
 
Dr. Katona Miklósné: Akkor bele kell venni, hogy az árra nem vonatkozik, csak a tartalmi 
részre. „Kivéve a megbízás összegét” –  ezt kérem módosítani mindegyik szerződésben. 
A projektmenedzseri megbízási szerződés 2. oldalán a kifizetéseknél 3 db részszámla és 1 db 
végszámla kiállításáról van szó, a 24. pontban pedig havonta kiállítandó számla szerepel. Ez 
egymásnak ellentmond, szerintem csak az egyik variációt lehet elfogadni.  
 
A polgármester felhívja Dr. Kónya Tamás ügyvédet egyeztetésre. 
 
Zagyva Ferencné: A 24. pontot ki kell húzni. 
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Koska Pál: Bürokratikus és felesleges dolognak tartom, hogy ilyen sok ember legyen benne a 
kiírásban, elég egy projektmenedzser. Én nem akarok még plusz 3-4 embert meghallgatni. 
 
Zagyva Ferencné: Talán ki lehet írni a projekt menedzsert egy főre is. 
 
Dr. Katona Miklósné: Egybe tették be az összeget, legyen egy felelős. 
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért a kiviteli terveknél a szeptember 9-ről 29-re javítani, a 30 
millió forintról 50 millió forintra, a 3 éves gyakorlatról 5 éves gyakorlatra, és azzal, hogy az  
ajánlattételi megküldés 2011. július 29. legyen, valamint a tervezői szerződésnél a 24. 
pontban a titoktartási kötelezettség a közreműködőkre is vonatkozzon kártérítés kötelezettsége 
mellett, az árra ne vonatkozzon a titoktartás,  kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
138/2011. (VII.29.) önkormányzati  h a t á r o z  a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Strand fejlesztés beruházás építési 
engedélyezési terveinek elkészítése tárgyában  kiírt csatolt közbeszerzési ajánlattételi felhívást 
az alábbi módosításokkal jóváhagyja: 

- az 1. oldal B pontjában 2009. szeptember 29-re, 
- az 5. oldalon a táblázat L.1.) 2) pontjában nettó 50 millió Ft-ra, 
- az 5. oldalon a táblázat L.2.) 1) pontjában 5 éves gyakorlatra, 
- a 7. oldalon az ajánlattételi megküldés napja 2011. július 29-re változzon. 

    Tervezői szerződés kiegészítése: 
- 24. pont: a titoktartás kötelezettsége a közreműködőkre is vonatkozzon a kártérítés 

felelőssége mellett. A titoktartás a szerződés szerinti árra ne vonatkozzon. 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
A) AZ AJÁNLATKÉR Ő ADATAI  
Szervezet: Bükkszék Község Önkormányzata  
Címzett: Zagyva Ferencné polgármester   
Cím: Dobó u. 1.  
Postai irányítószám: 3335 
Város/Község: Bükkszék   
Ország: Magyarország 
Telefon: 36/561-100 
Telefax: 36/361-013 
 
B) A TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS KBT. 252. § (1) E) SZERINTI JOGCÍME 
Bükkszék Község Önkormányzata 2009. szeptember 29-én tervezési szerződést kötött a 
ZALA ART Építész Iroda Kft-vel a Bükkszék Salvus Gyógyfürdő és strand fejlesztés építési 
engedélyezési terveinek elkészítése tárgyában.  
 
A tervezési szerződés 12. pontja szerint 
„A megrendelő tudomásul veszi, hogy a tervező által szállított tervdokumentáció és az abban 
foglalt műszaki megoldások a tervező szellemi termékei, a szerzői jog védelme alá tartoznak, 
és azokat a megrendelő csak saját részére, valamint a szerződésben foglalt cél 
megvalósítására használhatja fel, a megrendelő a továbbtervezés jogát a tervező számára 
biztosítja.  
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Megrendelő a dokumentációt nyilvánosságra nem hozhatja, nem változtathatja meg, nem 
módosíthatja, nem egészítheti ki - csak a tervező előzetes írásbeli engedélyével és külön 
megállapodás alapján, a felhasználót terhelő díjfizetés ellenében adhatja át.” 
 
ZALA ART Építész Iroda Kft. a tervdokumentáció terveinek átdolgozását és 
továbbtervezését kizárólagosan megszerezte.  
 
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a tervező kizárólagos joga, hogy a 

tervet átdolgozza, vagy továbbtervezze magasabb szinten, illetve, hogy erre másnak engedélyt 

adjon. 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja 
alapján  
 
„Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha 
b) a szerződést műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok 
védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni.” 
 
Mindezek előrebocsátása után Bükkszék Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Kbt. 252 
§ (1) bekezdés e) pontja, figyelemmel a Kbt. 125 § (2) bekezdés b) pontja alapján nemzeti 
eljárási rend szerinti, hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást 
kezdeményez, amely során az ajánlattételi felhívást közvetlenül a kizárólagos jog jogosultja 
ZALA ART Építész Iroda Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 12-14.) részére küldi 
meg. 
 
C) A dokumentációt az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt és egyidejűleg az 
ajánlattételre felkért potenciális ajánlattevőnek térítésmentesen megküldi. 
 
D) A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLET ŐLEG MENNYISÉG (NÓMENKLATÚRA)  
Bükkszék Község Önkormányzata az ÉMOP-2009-2.1.1/B azonosító számú projekt keretében 
támogatásban részesült. Bükkszék Község Önkormányzata a projekt keretében végzendő 
kiviteli tervezési feladatok ellátására a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le. 
 
Teljes mennyiség:  

• az alábbi részletezés szerint a kiviteli tervek készítése [a kiviteli tervek alapján 
ajánlatkérő le kívánja bonyolítani a kivitelező szervezet kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárást]; 
- kivitelező kiválasztására alkalmas építészeti és belsőépítészeti kiviteli terv 7 

példányban és elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 példányban  
- kivitelező kiválasztására alkalmas statikai kiviteli terv 7 példányban és elektronikus 

adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 
- kivitelező kiválasztására alkalmas épületgépész kiviteli terv 7 példányban és 

elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 
- kivitelező kiválasztására alkalmas elektromos kiviteli terv 7 példányban és 

elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 
- kivitelező kiválasztására alkalmas gyengeáramú terv 7 példányban és elektronikus 

adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 
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- kivitelező kiválasztására alkalmas biztonságtechnikai terv 7 példányban és 
elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 példányban 

- árazatlan költségvetés (szakágankénti bontással, munkanemenkénti összesítővel, 
főösszesítővel, elektronikus változatban is) 7 példányban és elektronikus 
adathordozón (CD/DVD) 3 példányban; 

- beruházással érintett területek parkosítási, közmű és közlekedési tervkiviteli tervek, 
műszaki leírással 7 példányban és elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 
példányban; 

• a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás menetében a pályázókkal 
történő tervegyeztetések ellátása; 

 
Tervezői kötelezettségvállalások, külön megállapodás szerint: 

• a kivitelezés időszakában tervezői művezetés (kooperációk, szerkezetegyeztetések, 
terv- és adategyeztetések, tervmódosítások) végzése; 

• a kivitelezés időszakában legalább havonta egy alkalommal – illetve szükség szerint – 
részvétel a kooperációs értekezleteken, az ott felmerült szerkezetegyeztetések, terv- és 
adategyeztetések, tervmódosítások elvégzése 

• a kivitelezést követő garanciális időszakban tervezői felügyelet ellátása; 
• a kivitelezést követő garanciális időszakban tervezői felügyelet ellátása az éves 

garanciális bejárások alkalmával, illetve szükség szerint; 
• árazott tervezői költségvetés (az árazatlan költségvetési kiírással azonos formátumban 

beruházással érintett területek parkosítási, közmű és közlekedési tervkiviteli tervek, 
műszaki leírással 7 példányban és elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 
példányban; 

• és műszaki tartalommal) 5 példányban és elektronikus adathordozón (CD/DVD) 3 
példányban. 

 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

 
Fő szójegyzék 

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 71.32.00.00-7  

 
E) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA,  AMELYNEK  MEGKÖTÉSE  ÉRDEKÉBEN  

TÁRGYALNI KÍVÁNNAK 
Tervezői szerződés, melynek tárgya Bükkszék Község Önkormányzata részére az ÉMOP-
2009-2.1.1/B azonosító számú projekthez kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció elkészítése 
  
F) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
Kezdés: a szerződés aláírásakor 
A tervszállítás véghatárideje: 2011. szeptember 30. 
Garanciális időszakban tervezői felügyelet ellátása kivitelező által adott garancia időpont 
szerint 
 
G) A TELJESÍTÉS HELYE 
Bükkszék 
H) AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLET ŐLEG A 
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS 
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Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő a dokumentáció részét képező 
szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően az igazolt teljesítést követően jogosult 
egy részszámlát és a végszámlát benyújtani. 
A projekt azonosítója: ÉMOP-2009-2.1.1/B  
Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követő 
átutalással teljesíti a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint.  
 
I) ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEV Ő TÖBBVÁLTOZATÚ 
(ALTERNATÍV) AJÁNLATOT TEHET-E 
Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. 
Ajánlattevő részajánlatot nem tehet. 
 
J) AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJAI 
A Kbt. 57. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

K) 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 d) pontjában foglalt kizáró ok fennáll. 
 
Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a 
számára erőforrást nyújtó szervezettel 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) bekezdés szerint, hogy nem tartozik a Kbt. 60. 
§ (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kizáró 
okok hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni a Kbt. 63. § bekezdés szerint. 

- Az ajánlattevőnek - a Kbt. 249. § (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  
 
L) ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉS A Kbt. 69. § (2) B EKEZDÉSÉBEN 
FOGLALTAK 
 

L.1) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 
és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell mind az 
ajánlattevőre, mind a közbeszerzés értékének 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben):  
 
Alkalmas az ajánlattevő és a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben 
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10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó(i)jára vonatkozóan az alábbi 
dokumentumot: 
 
1) a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
tervezői felelősségbiztosítás fennállásának 
igazolása; 
 
2) a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
nyilatkozat az előző év (2010.) teljes és 
ugyanezen időszak közbeszerzés tárgya szerinti 
(tervezésből származó) nettó forgalmáról 
évenkénti bontásban. 

igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha 
rendelkezik: 
 
1) legalább 30.000.000,-Ft/év értékű, 2010. 
évben érvényes tervezői felelősség-
biztosítással (külön-külön megfelelés); 

 
2) az előző évben (2010.) összesen  
- nettó 50 millió Ft teljes és 
- nettó 25 millió Ft közbeszerzés tárgya 
szerinti, azaz tervezésből származó éves nettó 
forgalommal (együttes megfelelés). 

L.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 
és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell mind az 
ajánlattevőre, mind a közbeszerzés értékének 
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó(i)jára vonatkozóan az alábbi 
dokumentumokat: 
 
1) a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján 
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), 
illetőleg vezetőknek a megnevezése, szakmai 
gyakorlatuk bemutatása, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe. A szakmai gyakorlat tartalmával 
szembeni követelmény, hogy az előírt 
alkalmassági követelmény megléte 
megállapítható legyen. 
Csatolandók továbbá az érintett személyeket a 
feladat ellátására feljogosító dokumentumok 
annak igazolására, hogy nevezett szakemberek 
szerepelnek a tervezői névjegyzékben, a kért 
besorolással. A Magyar Építész Kamara által 
kiadott Hatósági Igazolvány, valamint az előírt 5 
éves gyakorlat igazolására önéletrajz benyújtása. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben): 
 
Alkalmas az ajánlattevő és a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha: 
 
1) rendelkezik legalább 3 fő építészeti 
tervezési, jogosultsággal rendelkező 
szakemberrel, aki szerepel 104/2006. (IV. 28.) 
Korm. rendelet alapján a Tervezői 
Névjegyzékben, É, kategóriában, valamint aki 
legalább 5 éves gyakorlattal bír (együttes 
megfelelés). 

 

M) A HIÁNYPÓTLÁS LEHET ŐSÉGE, ILLETVE ANNAK KIZÁRÁSA 
Ajánlatkérő az eljárás során - a Kbt. 83. § alapján teljes körűen - biztosít lehetőséget 
hiánypótlásra. 

N) AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRID Ő 
2011. augusztus 8. napján 10.00 óra 
 
 
O) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 
Dr. Kónya Ügyvédi Iroda  
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3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 11. ½.  

P) AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE 
Az ajánlatot magyar nyelven kell az ajánlattevőnek benyújtania. 

Q) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE 
Helye: Dr. Kónya Ügyvédi Iroda 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 11. ½.  
Ideje: 2011. augusztus 8. napján 10.00 óra 
 

R) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK 
Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint. 
 
S) A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLAT KÉRŐ 
ÁLTAL EL ŐÍRT ALAPVET Ő SZABÁLYOK 
Az ajánlatkérő elsősorban az alábbiakban meghatározott kérdésekben/feltételekben kíván az 
ajánlattevővel tárgyalni: 
- műszaki tartalom 
- szerződéses feltételek 
- ár. 
Ajánlatkérő az első tárgyalást a T) pontban meghatározott időpontban tartja. Amennyiben az 
ajánlat további pontosítása szükséges az ajánlatkérő további tárgyalás(oka)t tart.  
A tárgyaláso(ko)n ajánlattevő részéről az írásban benyújtott ajánlat véglegesítése érdekében a 
kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) jelenléte kötelező.  
A tárgyalás valamennyi fordulójának eredményéről jegyzőkönyv készül, amelyet az 
ajánlatkérő és az ajánlattevő aláírásukkal hitelesítenek.  

T) AZ ELSŐ TÁRGYALÁS ID ŐPONTJA 
2011. augusztus 8. napján 10.30 óra 
Helye: Q pontban megjelölt helyszín 
 
U) AZ EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT 
IDŐPONTJA 
Az eredményhirdetés tervezett időpontja: az összegezés megküldésének napja 
A szerződéskötés tervezett időpontja: az összegezés megküldését követő 10. nap, amennyiben 
az munkaszünet nap, a következő munkanap 
 
V) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 
2011. július 29. 
 
Z) EGYÉB INFORMÁCIÓK 
1) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésére. 
2) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjaira, valamint 63. § 
(3) bekezdésére. 
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) 
bekezdésében foglaltak vonatkozásában.  
4) 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 
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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) 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: „Kiviteli tervezés” és az „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”. 
5) Az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlatkérési dokumentáció részeként kiadott szerződéses 
megállapodást a cégjegyzésre jogosult(ak) nem írták alá, és az ajánlat részeként annak 
mellékletével együtt nem csatolták.  
6) Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és erőforrás szervezetnek csatolni kell az ajánlati határidőt 
megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint az aláírási címpéldány egyszerű 
másolati példányát.  
7) A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos 
kötelezettségek figyelembevételével kapcsolatban a Kbt. 72. § előírásai szerint kell eljárni. 
8) Amennyiben az ajánlattevő a minősített ajánlattevők jegyzékében szerepel, és a felhívásban 
meghatározott pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági feltételek jelen 
felhívásban szigorúbbak, mint az ajánlattevő minősítése, akkor az alkalmasságot külön kell 
igazolnia.  
9) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzés jellege miatt a minősített 
ajánlattevők kiválasztására irányuló felhívásnál szigorúbb alkalmassági feltéteket határozott 
meg.  
10) Amennyiben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt megjelöli, úgy a Kbt. 
91. § (2) bekezdése szerint jár el. 
11) Az ajánlatkérő ellenőrzi az ajánlattevőt a NAV által közzétett köztartozók listáján. 
12) Az ajánlat elkészítésének költsége az ajánlattevőt terheli. 
13) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőket a jelen eljárásban teljes jogkörrel 
képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges 
kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a közbeszerzési eljárás alapján kötendő 
szerződés teljesítéséért a dokumentáció részét képező „Megállapodás közös ajánlattételről” 
című minta szerinti tartalommal. 
14) Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított 
dokumentum mellé csatolni kell azok hiteles magyar nyelvű fordítását is, a külföldi 
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény vagy a szakfordításról 
és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet és a 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 
előírásainak megfelelően 
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Eger, 2011. július 29. 
 
Ajánlatkérő megbízásából:       ______________________ 

Dr. Kónya Tamás  

      ügyvéd 

Megbízza a polgármestert, hogy a fentiekről a közbeszerzést lebonyolító dr. Kónya Tamás 
közbeszerzési tanácsadót tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Orosz Sándor: A projektmenedzser kiírásnál támogatom Koska Pál javaslatát, hogy csak egy 
ember legyen. 
 
Zagyva Ferencné: A projektmenedzserről a jövő héten fogunk dönteni. 
 
Dr. Katona Miklósné: Azért szeretném elmondani az ezzel kapcsolatos módosítási 
javaslataimat is. Legyen 50 ezer forint a dokumentáció díja, 5 oldal K) b) pont: két évre 2009-
2010-re adja meg a mérlegkimutatást, 6. oldal 2. c) pont harmadik rész: csatoljon legalább 2 
referenciát. A fizetést az előbbiekben megbeszéltük, a 16. pontban lévő ránk vonatkozó 
titoktartást szintén. 
 
 
 
 
Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Zagyva Ferencné                                                Tarjányi Lászlóné 
Polgármester                                                    körjegyző 

 
 
 
 


