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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 18-án 15
órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Vas Ildikó, Tormási Zoltán, Forgó Istvánné,
Hajagos Antal, Kiss Ferenc képviselők.
Távol van: Varga Imre, Tóth István, Túri István és Beke Albertné képviselők.
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző,
Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos.
Pap Sándor polgármester: Köszönti a Képviselőtestület nyílt ülésén megjelent
képviselőket.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület nyílt ülése határozatképes, mivel a megválasztott
képviselők, polgármester (10 fő) közül (6) fő az ülésen megjelent.
A Képviselőtestület ülését megnyitja.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el:
N a p i r e nd :
1.)

„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” projekt megvalósításához
szükséges vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítésére tervező
kiválasztása
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

1.)

„Szennyvízcsatorna-hálózat
és mesterséges
eleveniszapos
biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” projekt megvalósításához
szükséges vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítésére tervező kiválasztása

Pap Sándor polgármester: A szennyvíz-csatorna hálózat előkészítési tevékenységen
része a projekt megvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedélyes tervek
elkészítésére tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a tervezésre vonatkozó a
Közbeszerzési Értesítőben megjelenő második ajánlattételi felhívás ellen a 7 ajánlattevő
közül az egyik jogorvoslati eljárást indított. A Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntőbizottság ideiglenes intézkedésként a közbeszerzési eljárást felfüggesztette, majd
az ajánlattételi felhívást és dokumentációt és a közbeszerzési eljárásban hozott azt követő
döntéseit megsemmisítette, ezért új eljárást szükséges lefolytatni.
Ennek megfelelően a Közbeszerzési Szabályzat ”VI. Az ajánlatkérő közbeszerzési
eljárásai dokumentálási rendje” értelmében az ajánlattételi felhívást a dokumentációval
együtt az előterjesztés alapján a Képviselő-testületnek határozattal kell jóváhagynia.
A Képviselő-testület döntését követően a Felhívás és a Dokumentáció a Közbeszerzések
Tanácsához elektronikus úton megküldésre kerül megjelentetés céljából.
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Szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy mely pontokban támadta meg az
ajánlattételi felhívást a Benkó Mérnöki Iroda, és hogy mely pontokban volt az ajánlattevő
és mely pontokban az ajánlatkérőnek igaza.
-

Az ajánlattételi felhívásban szerepelt, hogy az ajánlattevőnek három éves mérleget
kell bemutatni, melyből legalább két évnek pozitívnak kell lennie. Ajánlattevő szerint
azok a pályázók már eleve ki vannak zárva, akik csak két éve működnek. A
Döntőbizottság ezt a felvetést elutasította, miután ajánlattevő e miatt nem szenved
hátrányt, hiszen több mint három éves a cég.

-

Az ajánlattételi felhívásban négy egységes referenciák lett kérve a szennyvízcsatorna és a szennyvíz-kezelő telep építésével kapcsolatban, melynek értéke eléri
a 100 millió forintot. Ennek a felvetésnek két része volt, az egyik, hogy miért kérjük
együtt a referenciákat – ezt a kérést a Döntőbizottság elutasította - a másik, hogy
sokallta a négy referenciát, ezt a kérést a Döntőbizottság jogosnak tartotta, mert
véleménye szerint eltúlzott a négy referencia kérése a 36 hónapos időszakra
vetítve.

-

A következő felvetés volt az alkalmasság vizsgálata. Az ajánlattételben a
Közbeszerzési törvény 67. § (3) bekezdés b) pontja szerepel, miközben a d)
pontnak megfelelő alkalmasság lett megkövetelve. Természetesen a
Döntőbizottság ezt az észrevételt is jogosnak találta.

-

A következő téma, melyet megtámadott a kötbér. Az ajánlattételi felhívásban három
értékelési szempont szerepelt, az ár, a határidő és a felajánlott kötbér nagysága. A
tervezett vállalkozási szerződésben limitálva van a kötbér – a vállalkozói díj
összegének napi 1%-ában – illetve annak maximális mértékét a nettó vállalkozási
díj 35 %-ában korlátozza. A Döntőbizottság jogosnak ítélte a felvetést.

-

Az első pályázati kiírás ellenértéke 50 e/Ft volt, ezt az összege a 100 e/Ft-ra
emeltük a második kiírásnál, melyet sérelmezett ajánlattevő. A Döntőbizottság
szerint az emelés indokolt volt, mert plusz költségek merültek fel ajánlatkérő
részéről.

-

A Döntőbizottság ezt követően vizsgálta a szakmai ajánlatra vonatkozó ajánlatkérői
előírással kapcsolatos elemet, melyeket a Döntőbizottság megalapozottnak ítélt.

-

Ajánlattevő sérelmezte, hogy nem volt teljes körű az anyagnak az elektronikus úton
történő kiírása, mert az önkormányzat nem jelentette meg a honlapján. A
Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő részlegesen, a dokumentáció
vonatkozásában tette kifejezetten lehetővé az elektronikus utat, így kérelmező
felvetését elutasította.

-

A pályázatban úgy szerepel, hogy a kivitelező a számlát benyújtja az
önkormányzathoz, az önkormányzat az ÁFA-t és az önrészt, 15 %-ot, kifizeti, az
erről szóló dokumentumot küldi föl az irányító hatóságnak. Ezek alapján a
dokumentumok alapján az irányító hatóság a fennmaradó összeget kifizeti a
kivitelezőnek. Az ajánlattételi dokumentációban az szerepel, hogy az önkormányzat
arra vonatkozóan nem tud garanciát vállalni, hogy kivitelező mikor kapja meg a neki
járó összeget. Ajánlattevő szerint az önkormányzatnak van fizetési kötelezettsége.
Ebben a kérdésben a Döntőbizottság kérelmezőnek adott igazat, miután „ A
szerződéses jogviszony kizárólag a megrendelő és a nyertes ajánlattevő tervező
között áll fenn, függetlenül attól, hogy a szállítói finanszírozás szerint az uniós
támogatást a támogató utalja a vállalkozónak. Ebből adódóan azon technikai
fizetési körülménytől függetlenül, hogy a fizetési, elszámolási rend szerint a
támogatás összegét a közreműködő, illetve támogató szervezet közvetlenül küldi
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meg a nyertes ajánlattevőnek, ez a tény a megrendelő, azaz az ajánlatkérő
szerződéses felelősségének a tartalmát nem változtatja meg.”
-

A következő probléma az volt, hogy ajánlattevő kérdéseket tett fel a pályázati
kiírással kapcsolatban, és az ezekre adott válaszok nem voltan összhangban a
pályázati kiírás anyagával. A Közbeszerzési törvény szerint, az eljárás során a
pályázati kiíráson nem lehet változtatni, és miután a válaszok nem voltak
megfelelőek a Döntőbizottság ajánlattevőnek igazat adott.

-

A következőkben ajánlattevő felvetette, hogy a pályázók nem lettek értesítve a
pályázat bontásának az eredményéről. A Döntőbizottság megállapította, „hogy a
jelen jogorvoslati eljárás megindulását követően az ajánlatkérő nem élt az eljárás
felfüggesztésének a lehetőségével, ugyanakkor további eljárási cselekményeket
kívánt végezni, kizárólag az eljárást lezáró döntést halasztotta el a bontási
jegyzőkönyvben foglalt nyilatkozata szerint a Döntőbizottság határozatának a
meghozataláig. Ebből következően azonban az ajánlatkérőt terhelte az eljárás
eredményének a kihirdetésére vonatkozó kötelezettség, ezt a kötelezettséget az
ajánlatkérő elmulasztotta a 2010. január 12-ei eredményhirdetési időponthoz
képest. ……az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 94.§ (1) bekezdését.”

Fentiek alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 340. § (3) bekezdés e) pontja
értelmében bírságot szabhat ki. A bírság kiszabásánál figyelembe veszi a jogsérelem
súlyát, a közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró
döntésre gyakorolt befolyását, az e törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítását, a
jogsértőnek az eljárást segítő együttműködő magatartását valamint, hogy a jogsértés
nyilvánvalóan szándékos volt-e.
A Döntőbizottság a bírság kiszabását indokoltnak tartotta a jogsértés ismételt voltára
ugyanabban a közbeszerzési eljárásban, de a rendelkezésre álló adatok alapján
személyes felelősséget és szándékos magatartást nem állapított meg. A Döntőbizottság a
pénzbírság mértékét 500 e/Ft-ban állapította meg.
Vas Ildikó képviselő: Kinek kell kifizetni a bírságot.
Pap Sándor polgármester: A bírság kifizetése az ajánlatkérőt, tehát az önkormányzatot
terheli.
Vas Ildikó képviselő: Lehet-e tenni ellene valamit?
Pap Sándor polgármester: Lehet, szerződést kötöttünk az Euro Consulting Projekt Kftvel az egész csatornázás projekt lebonyolítására. A szerződés tartalmazza a
közbeszerzési eljárást is. Amennyiben a vállalkozó, akit megbíztunk a feladattal, nem fizet,
bírósághoz lehet fordulni, de véleménye szerint ez lehet hosszadalmasabb folyamat is. A
pénzbírság összegét az önkormányzatnak mindenféleképpen a megadott határidőre ki kell
fizetni.
Kiss Ferenc képviselő: Miután az önkormányzatnak ezt az összeget ki kell fizetni,
véleménye szerint a polgármester úrnak lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a
közbeszerzési eljárás lefolytatásáért felelős cég – aki felelős az egész projekt
lebonyolításáért - a bírság összegét utalja át az önkormányzat számlájára.
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek az 500 e/Ft bírság
kifizetését a 2010. évi költségvetés terhére. Amennyiben az Euro Consulting Projekt Kft. a
kötbér összeget nem fizeti ki, javasolja a képviselő-testületnek, hatalmazza fel a
polgármestert, hogy tegye meg szükséges intézkedést az összeg megtérülése érdekében.
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.
12/2010. Kt. hat.
Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével
kapcsolatos bírság kifizetése
H

A T Á R O Z A T

1.)

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Közbeszerzési Döntőbizottság határozata alapján az 500 e/Ft
pénzbírság fedezetét a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja.

2.)

Egyúttal a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy
az Euro Consulting Projekt Kft. a bírság összegét az
önkormányzat részére megtérítse.

Felelős: Pap Sándor polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
Pap Sándor polgármester: A Döntőbizottság határozatát figyelembe véve elkészült a
javított ajánlattételi felhívás. Javasolja a képviselő-testületnek a mellékelt határozattervezet alapján az ajánlattételi felhívás jóváhagyását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.
13/2010. Kt. hat.
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen”
projekt megvalósításához szükséges vízjogi létesítési
engedélyes tervek elkészítésére tervező kiválasztása
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete:
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” (KEOP-7.1.2.0-20080258) projekt megvalósításához szükséges vízjogi létesítési
engedélyes tervek elkészítésére tervező kiválasztására irányuló
ajánlattételi felhívást és dokumentációt jóvá hagyja.
Felelős: Pap Sándor polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
13/2010. Kt. hat. melléklete
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási
Koncesszió

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________

X

Azonosító kód___________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Községi Önkormányzat
Postai cím: Dózsa Gy. u. 34.
Város/Község: Nyárlőrinc

Postai
Ország: Magyarország
irányítószám: 6032
Telefon: 76/589-019

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pap Sándor polgármester
E-mail: nyarlpmh@t-online.hu
Internet cím(ek) (adott esetben):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Fax: 76/589-008

További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű
Regionális/helyi szintű

Közszolgáltató
X

Közjogi szervezet

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Egyéb

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
X Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy
I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
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Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és
kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?

nem X

igen

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen”
projekt megvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás

X

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek
megfelelően

Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Részletvétel

Szolgáltatási

Ezek kombinációja/Egyéb

koncesszió

Szolgáltatási kategória
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Építési koncesszió

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

NUTS-kód

A teljesítés helye
Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.
NUTS-kód HU331

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása X

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keret megállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma   
VAGY, adott esetben, maximális létszáma   

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

8
A keret megállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:   vagy hónap(ok)ban:   
A közbeszerzések összértéke a keret megállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keret megállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Tervezési szerződés a „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep
kiépítése Nyárlőrincen” projekt vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítésére a a csatorna hálózatra a FIDIC piros
könyv, a szennyvíztisztító telep vonatkozásában FIDIC sárga könyv szerződéses feltételeinek megfelelően
Dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék
Fő tárgy

71356400-2

További tárgy(ak)

71320000-7
71318000-0

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből
szükség szerint több példány használható)
igen
nem X
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

valamennyi részre
igen

nem X

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

A tervezési feladatok a megvalósításra kerülő létesítmények szerinti bontásban:
- talajmechanika és geodéziai vizsgálatok elvégzése, lőszermentesítés, régészeti felmérés
- környezeti hatásvizsgálat elkészítése amennyiben szükséges
- a szennyvízcsatornára és szennyvíztisztítóra vonatkozó építési munkák vízjogi létesítési
engedélyezési és építési engedélyezési terveinek elkészítése és benyújtása az illetékes
hatóságokhoz, a jogerős vízjogi létesítési és építési engedély megszerzése
- együttműködés a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítőivel és részére mennyiségi,
költség, tervezési adatszolgáltatás és legalább két változatban csatornázási koncepcióterv készítése
- kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítéséhez a 162/2004. (V.21.) Korm.
Rendelet előírásai szerinti dokumentumok összeállítása

Csatornahálózat:
gravitációs
gerinccsatorna
hálózat
tervezése
2,5
m-es
átlagmélységben,
burkolatbontással,helyreállítással, DN 200 csőből, szükség szerinti víztelenítéssel tervezett 12 700
fm
- szennyvíz bekötő vezetékek DN 150 csőből tervezett 7 900 fm
- nyomóvezeték DN 140 csőből tervezett 350 fm
- szennyvíz átemelő Q=200m3/d kapacitással 1 db
- átemelő elektromos energia ellátása és központi irányítása 1 db
Szennyvíztisztító telep:
- névleges hidraulikai terhelés: 220 m3/nap
- lakos egyenérték terhelése 2200 LEÉ
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- a tisztított szennyvíz minőségének meg kell felelnie a 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz .
mellékletében az időszakos vízfolyásokra előírt határértékeknek.
- a tisztító telepet gépi iszap víztelenítéssel kell megtervezni
- hosszú távra meg kell tervezni a víztelenített szennyvíziszap elhelyezését, amelyet, hitelt
érdemlően dokumentálni kell
- szennyvíztisztító telepen a települési folyékony hulladék fogadó műtárgy kialakítása
- kiszolgáló épület tervezése
A tervek alapján megvalósuló beruházás előzetesen becsült értéke: 800.000.000 Ft.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen

nem X

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:   vagy napokban:     (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):    vagy:    és    között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban:   vagy napokban:     (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban:   vagy napokban:     (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés
(év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés
2010/07/31
(év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi és meghiúsulási kötbér. Jóteljesítési biztosíték (jótállás időtartamára) a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontjának
megfelelően.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A szolgáltatás finanszírozása a Környezet és Energia Operatív Program támogatásával, valamint a Magyar Állami
Költségvetés és az Nyárlőrinc Községi Önkormányzat saját forrásából történik. A szerződésszerű és a jogszabályoknak
megfelelő számla, a szerződésszerű teljesítést követő 60 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, a Kbt. 305. § (3) bekezdésével
összhangban. A nyertes vállalkozó számláját a támogatás tekintetében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatósága, mint Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet, a pályázati önerő, és az általános forgalmi adó
mértékének megfelelő összeg kifizetése az Önkormányzat részéről történik banki átutalással. A saját forrás teljes
mértékben rendelkezésre áll. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési
dokumentáció tartalmazza.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
X
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

igen

nem
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Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetőleg erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében és a 61. § (1) bekezdés d) pontjaiban meghatározott kizáró
okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben
a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrás szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1)
bekezdés a) - c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót vagy erőforrás szervezetet, akivel szemben a 62. §
(1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249.§ (3) a szerint kell nyilatkoznia,
hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1), 61. § (1) bekezdés a) - d) és (2) bekezdésében foglalt kizáró
okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a teljesítésben a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó,
P/1. számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója
(másolatban) az utolsó három lezárt üzleti évre (Kbt.
66. § (1) bekezdés b) pont).
P/2. nyilatkozata a 2007-2009. években a mérnöki
tervezés területén végzett szolgáltatások forgalmáról
(Kbt.66. § (1) bekezdés c) pont).
A Kbt. 4.§ 3/E pontja szerinti szervezet igénybe vétele
esetén az igazolás a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint
történik és az ajánlattevővel azonos módon.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
alkalmatlan a szerződés teljesítésére:
P/1. a mérleg szerinti eredménye az utolsó három lezárt
üzleti év közül egynél több évben negatív;
P/2. ha együttes átlagos értékesítésének nettó árbevétele a
2007-2009. években összesen a mérnöki tervezés területén
nem éri el a bruttó 20.000.000 HUF összeget. (Közös
ajánlattevőknek ill. az ajánlattevőnek és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági követelménynek
együttesen kell megfelelniük.)

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevőnek és a teljesítésben a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak a műszaki, illetve
szakmai alkalmasság igazolására az alábbi
dokumentumokat kell becsatolnia:

Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:

M/1. a Kbt. 67. § (3) bek. a) pont). alapján a
hirdetmény feladását megelőző 36 hónapos időszakban
végzett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése (az
ismertetésnek ki kell térnie az M/1. pontban

M/1. együttesen nem rendelkezik a hirdetmény feladását
megelőző 36 hónapos időszakban olyan szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító-telep beruházás engedélyezési
terveinek elkészítésére és ezek engedélyeztetésére
vonatkozó tervezési referenciákkal, ahol a referenciák
alapjául szolgáló a beruházások összértéke meghaladta a
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meghatározott teljesített (befejezett) szolgáltatások
tekintetében az alábbiakra: a teljesítés ideje, a
szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás
tárgya, az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi
szolgáltatás mennyiségére utaló más adat
megjelölésével, a szolgáltatás rövid ismertetése kitérve
a referenciák alapjául szolgáló a beruházások értékére.
Igazolás a Kbt. 68. § (1) bek. szerint.

800.000.000- HUF-ot (több szerződésből is származhatnak a
referenciák és nem kell egy referenciának mindkét munkát
tartalmaznia, de mindkét munkára kér az Ajánlatkérő
referenciát)

történik és az ajánlattevővel azonos módon.

Nyelvismeret
A magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete.

M/2. az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik
legalább az alábbi szakemberekkel:
M/2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek),
illetőleg vezetőknek a megnevezése, végzettségének és Tervezők (legalább 4 fő), akik együttesen
képzettségének ismertetése, és különösen azon
rendelkeznek a 104/2006. (VI.28.) Korm.rendelet
személyek végzettségének és képzettségének
szerinti, Magyarországon érvényes tervezői
ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe
regisztrációval az alábbi szakágak mindegyikéből:
(szakmai önéletrajz, és a szakemberek végzettségét
igazoló dokumentumok, valamint az adott
- 1 fő vízimérnöki tervező (VZ-T)
szakemberek által a nyelvismeret és rendelkezésre állás
- 1 fő tartószerkezeti tervező (T-T)
tekintetében aláírt nyilatkozatok csatolandók.) (Kbt.
67. § (3) bek. d) pont).
- 1 fő közlekedési építőmérnöki tervező
( KÉ-T )
A Kbt. 4.§ 3/E pontja szerinti szervezet igénybe vétele
- 1 fő villamos tervező (V-T)
esetén az igazolás a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint

III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem X

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott

igen

nem X

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen X nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi
műszaki szakértői jogosultság szabályairól
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

X

Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
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IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Részszempont

Súlyszám

Részszempont

Súlyszám

1.
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen

nem X

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
igen

nem

Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

Hirdetmény száma a KÉ-ben:      /    (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:     /  /  (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 19971/2009 (KÉ-szám/évszám) és a 26298/2009
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/09/25 (év/hó/nap)

2009.12 11..

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/03/ 16 (év/hó/nap )

Időpont: 13 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért?
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 80.000,-

igen X nem
Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: Fizetés banki átutalással az Euro Consulting Projekt Kft 50800128-11053954 sz.
bankszámlájára, a jogcím (ajánlati felhívás hivatkozási száma) és a számlázási cím feltüntetésével. Az ÁFA-t nem
tartalmazza.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/03/16 (év/hó/nap )

Időpont: 13 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES

CS

DA DE

ET EL EN FR

IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL FI SV
X

Egyéb:
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IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
    /   /  -ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:    vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/03/16 (év/hó/nap )
Időpont: 13 óra Helyszín: Nyárlőrinc Községi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. U. 34., tárgyalóterem)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ

JELLEGŰ-E?

(adott esetben)

igen

nem X

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/ VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen X nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen”,
KEOP-7.1.2.0-2008-0258.
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010.03.25. 10 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: az összegezés megküldését követő 20. napon 10 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen X nem
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az Ajánlattételi dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: elektronikusan a www..nyarlorinc.hu.honlapról
letöltve, személyesen az I.1) pontban meghatározott címen, hétfőtől péntekig munkanapokon 9.00-12.00 óráig, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-13.00 óráig, és megküldése az 54.§ (4) bekezdése szerint kérhető. A
dokumentáció átvétele/megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A Közös ajánlattétel esetében egy dokumentáció átvétele elegendő
A Kbt. 54.§ (4) bekezdése megfelelően irányadó. A dokumentáció másra át nem ruházható. Közös ajánlattevők
esetében elegendő, ha a dokumentációt az egyik ajánlattevő igényli meg.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen X
nem
V.7) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő támogatására irányuló igényt nyújtott be. Az ajánlatkérő a Kbt. 48.§ (3) bekezdése alapján felhívja az
ajánlattevők figyelmét, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül,
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amely megalapozza a Kbt. 48. § (4) bekezdésében hivatkozott szakaszok alkalmazásának lehetőségét.
2. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdés, illetve 71. § (1)
bekezdés, és a 72.§ szerint.
3. Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás I.1. pontjában mellékletében megadott címre közvetlenül vagy
postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor
tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
4. A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő
szerint értendő.
5. Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak 24/1986.
(VI.26.) MT rendelet 5.§-a szerinti hiteles magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának
helyességéért a részvételre jelentkező felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 91.§ (1) és (2) bekezdése alapján köti meg szerződést.
7. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.
8. Az ajánlathoz csatolni kell
- az ajánlatot aláíró személyek aláírási címpéldányát, illetve az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén
meghatalmazását,
- ajánlattevő aktuális cégállapotát bemutató, 60 napnál nem régebbi, az illetékes cégbíróság által kibocsátott cégkivonat
vagy az IM Cégnyilvántartó és Céginformációs Szolgálata által kiadott nyilvános cégadatok kivonata, és amennyiben
cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, a cégbírósághoz érkeztetett változás-bejegyzési kérelem
másolatát,
- közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők esetében ügyvéd, illetve közjegyző által ellenjegyzett (hitelesített) szerződést,
mely tartalmazza többek között a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetve a közös
ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 83.§ alapján biztosít hiánypótlási lehetőséget.
10. A felhívás és a dokumentáció esetleges eltérése esetén a felhívás az irányadó.
11. Az ajánlatot az ajánlati felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
elkészíteni és benyújtani. A felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.
V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/02/22

A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK
BE

Hivatalos név: Euro Consulting Projekt Kft
Postai cím: László Károly u. 16
Város/Község: Kecskemét

Postai irányítószám:
6000

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bozóky Istvánné projektmenedzser
E-mail: iroda@europrojekt2007.hu
Internetcím (URL): -

Ország: Magyarország
Telefon: 76/485-595
Mobil:06/20-560-2289
Fax: 76/485-595

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ
Hivatalos név: Euro Consulting Projekt Kft
Postai cím: László Károly u. 16
Város/Község: Kecskemét
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bozóky Istvánné projektmenedzser
E-mail: iroda@europrojekt2007.hu
Internetcím (URL): -

Postai irányítószám:
6000

Ország: Magyarország
Telefon: 76/485-595
Mobil: 06/20-560-2289
Fax: 76/485-595
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Nyárlőrinc ,2010. február 22.

Ellenjegyezte : Zayzon Jenőné
jegyző

***

Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a képviselők
megjelenését és az ülést berekesztette.

Kmf.

Pap Sándor
polgármester

Zayzon Jenőné
jegyző

