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NYÍLT ÜLÉSE
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus
17-én 15 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán, Túri István, Kiss Ferenc,
Hajagos Antal és Vas Ildikó képviselők.
Távol van: Forgó Istvánné képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző,
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.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el:
N a p i r e n d :
1.) Szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet
módosítása
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
2.) Szociális szolgáltatástervezési koncepció
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének
módosítása
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző
4.)

„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű,
a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett,
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós pályázati konstrukció
megvalósításához projekmenedzsment kiválasztása
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

5.)

„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű,
a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós pályázati konstrukció 2.
pályázati fordulójára benyújtott projekt megvalósításával kapcsolatos
könyvvizsgálói feladatok ellátására pályázati felhívás
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester
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6.)

„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű,
a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós pályázati konstrukció 2.
pályázati fordulójára benyújtott projekt megvalósításához, a tájékoztatással
és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására pályázati felhívás
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

7.)

„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű,
a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós pályázati konstrukció 2.
pályázati fordulójára benyújtott projekt megvalósításával kapcsolatos FIDIC
mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatos ajánlattételi
felhívást
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester

8.) Egyebek
1.) Szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet
módosítása
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a szociális
igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet módosításával
kapcsolatos előterjesztését tegye meg.
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület tagjai a rendelet módosítással
kapcsolatos előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés.) Az írásos
anyagot azzal szeretné kiegészíteni, hogy a rendelet módosítást az egészségügyi és
szociális bizottság is véleményezte. Miután a bizottság elnöke jelenleg távol van és
az ülésen az elnök helyettes nem tudott részt venni, felkéri Hajagos Antalt a
bizottság tagját, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság álláspontjáról.
Hajagos Antal egészségügyi és szociális bizottság tagja: A bizottság két igen
szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a rendelet módosítását.
Kiss Ferenc képviselő: Sok személy részesül lakásfenntartási támogatásban?
Zayzon Jenőné jegyző: Jelenleg 4 család részesül lakásfenntartási támogatásban,
ebből 3 család normatív alapon 1 család pedig helyi rendelet alapján.
Pap Sándor polgármester: Amennyiben a testületi tagoknak kérdése hozzászólása
nincs, javasolja a rendelet módosítás elfogadását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.
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NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2011. (VIII. 31.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCILÁIS
ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT
9/2004. (VI. 22.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 26 §-ban
kapott felhatalmazás alapján a Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályairól szóló többször módosított 9/2004. (VI. 22.) Ör. rendeletet (a
továbbiakban: Rendelet) az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata
figyelembe vételével az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet IV. rész Egyes szociális ellátások helyi szabályozása cím
Lakásfenntartási támogatás alcím 11. § -11/A §-okban foglalt rendelkezések helyett a
következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) A Szociális törvény 38. § (2) bekezdése szerinti normatív lakásfenntartási
támogatásra nem jogosult személy helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult,
amennyiben megfelel a (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeknek.
(2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában
az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 250 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás összege 2500 Ft/hó.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A támogatás iránti
kérelem folyamatosan benyújtható.
(5) A lakásfenntartás elismert havi költségére vonatkozóan az Szt. 38. § (3)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(6) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyságra az Szt. 38.
§ (4) bekezdésében meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
(7) Költségeken a helyi lakásfenntartási támogatás esetében lakbért vagy albérleti
díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a szemétszállítás
költségeit, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit
kell érteni.
(8) Fogyasztási egységen az Szt. 38. § (2) bekezdésében meghatározottakat kell
érteni.
11/A. § Az Szociális törvény 38. § (2) bekezdése szerinti normatív lakásfenntartási
támogatás, valamint a helyi lakásfenntartási támogatás összegének kifizetését
havonta,
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a) közüzemi és egyéb szolgáltatási díj támogatása esetén a szolgáltató szervezet
számlájára történő átutalással,
b) a lakhatást szolgáló egyedi kiadás támogatásának esetében a kérelmező részére
történő kifizetéssel,
c) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletének támogatása esetén a
pénzintézet részére történő átutalással kell teljesíteni.”
2. §
(1) Ezen rendelet az 1. § kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba,
egyidejűleg a Rendelet 12. §-ban foglalt rendelkezése hatályát veszti.
(2) A rendelet 1. §-a a kihirdetését követően 2011. szeptember 1. napján lép
hatályba. Rendelkezéseit 2011. augusztus 31. napját követően benyújtott kérelmek
esetében kell alkalmazni.
(3) Ezen rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
2.) Szociális szolgáltatástervezési koncepció
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a szociális
szolgáltatástervezési koncepció elkészítésével kapcsolatban tájékoztassa a
képviselő-testületet.
Zayzon Jenőné jegyző: A koncepció elkészítését törvény írja elő, minden kétezer fő
feletti településnek. Az önkormányzat elkészített a Szociális szolgáltatástervezési
koncepciót, melyet véleményeztetni kellett a szociális törvény 92. § alapján a megyei
önkormányzattal. A koncepciót a megyei közgyűlés elnöke alkalmasnak találta az
ellátási kötelezettségek bemutatására, az önkormányzat jelenlegi helyzetéből adódó
reális célkitűzések meghatározására.
A koncepciót a helyi Szociális Kerekasztal megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A
szociális koncepció tartalmi összetételét a szociális törvény határozza meg. A
koncepció tartalmazza a meglévő ellátásokat illetőleg új feladatok beállítását,
határidő és felelős megjelölésével, amelyek a következők: jelenlegi szociális
ellátások fenntartása, közmunka program biztosítása, a rászorulók támogatása,
gyermekek átmeneti gondozásának szervezése, civilkataszter felállítása, helyi
idősügyi stratégia elkészítése.
Kéri a képviselő-testülettől a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadását.
Pap Sándor polgármester: Javasolja a
Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadását.

képviselő-testületnek

a

Szociális

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
72/2011. (VIII. 17.) Kt. határozat
Nyárlőrinc község önkormányzata szociális
szolgáltatástervezési koncepciója
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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
elkészült és az előírt szervek által előzetesen véleményezett
szociális szolgáltatástervezési koncepciót elfogadja.
Felelős: Pap Sándor polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
3.) Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének
módosítása
Pap Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az
önkormányzat közbeszerzési tervét módosítani szükséges. A módosítás oka, hogy
eredetileg a közbeszerzési tervben a projektmenedzsmenti feladatok ellátása
hirdetmény közzétételével induló eljárásként szerepel, miután ez tartalmazta volna a
könyvvizsgálói és a piár tevékenységet is, de ezek a felhívások jelenleg önállóan
szerepelnek, így a projektmenedzsmenti feladatok ellátása hirdetmény közzététele
nélküli egyszeri eljárásként kell szerepeljen a közbeszerzési tervben.
Kéri a képviselő-testülettől a módosítás elfogadását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
73/2011. (VIII. 17.) Kt. határozat
Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2011. évi
Közbeszerzési Tervének módosítása
H

A T Á R O Z A T

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1)
bekezdése alapján az Önkormányzat 42/2011. (V. 2.)
számú 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítását
megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint
elfogadja.
2.) A Közbeszerzési Terv módosítása, és a módosítás
eredményeképpen a közbeszerzési eljárás lefolytatása a
Polgármester feladata.
Felelős: Pap Sándor polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
Melléklet a 73/2011. (VIII. 17.) Kt. határozathoz
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE
2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVRE (MÓDOSÍTVA: 73/2011. (VIII. 17.) KT. HATÁROZATTAL)
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Időbeli ütemezés

A közbeszerzés
tárgya és
mennyisége

az eljárás
megindításának,
Illetve a
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett
időpontja

szerződés
teljesítésének
várható
időpontja
vagy a
szerződés
időtartama

Sor kerül-e
vagy sor
került-e az
adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes
összesített
tájékoztató
közzétételére

CPV
kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

Nyárlőrinc Község belterületi
részén szennyvízgyűjtő
csatornahálózat és helyi
tisztítómű kivitelezése

45210000
kivéve:
45213316
45220000
45231000
45232000

Egyszerű

Hirdetmény
közzétételével
induló

2011. szeptember 8.

2012.
december 31.

-

IKSZT Művelődési Ház
felújítása

45210000
kivéve:
45213316
45220000
45231000
45232000

Egyszerű

Hirdetmény
közzétételével
induló

2011. augusztus 15.

2012. július 1.

-

722240001

Egyszerű

Hirdetmény
közzététele
nélküli

2011. július 26.

2012.
december 31.

-

Nyárlőrinc Község belterületi
részén szennyvíz gyűjtő
csatornahálózat és helyi
tisztítómű kivitelezéséhez
FIDIC mérnök kiválasztása

710000008-tól
719000007-ig
kivéve:
715500008 és
799940008

Egyszerű

Hirdetmény
közzététele
nélküli

2011. július 26.

2012.
december 31.

-

Nyárlőrinc Község intézményei
hőtermelő berendezéseinek
üzemeltetése

653200002

Egyszerű

Hirdetmény
közzététele
nélküli

2011. június 6.

2019.
december 1.

-

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatás megrendelés
Nyárlőrinc Község belterületi
részén szennyvíz gyűjtő
csatornahálózat és helyi
tisztítómű kivitelezésének
projektmenedzsmentje

4.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, a
Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett,
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós pályázati konstrukció
megvalósításához projekmenedzsment kiválasztása
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és az ezzel
kapcsolatos lezáró határozatot megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés.)
Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni.
Javasolja a Képviselő-testületnek a lezáró határozat elfogadását.
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
74/2011. (VIII. 17.) Kt. határozat
Szennyvízcsatorna-projekt 2. fordulója megvalósításához
projektmenedzsmenti feladatok ellátása
H

A T Á R O Z A T

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos
biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen”
című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, a Környezet és Energia Operatív
Program keretében meghirdetett „Szennyvízelvezetés és
tisztítás” című kétfordulós pályázati konstrukció 2. pályázati
fordulójára benyújtott projekt megvalósításához kapcsolódó
projektmenedzsmenti feladatok ellátására kiírt eljárás során a
Bíráló Bizottság által hozott lezáró határozatot a melléklet
szerint elfogadja.
Felelős: Pap Sándor polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
Melléklet a 74/2011. (VIII. 17.) Kt. határozathoz
Nyárlőrinc Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a „Szennyvízcsatorna-hálózat
és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése
Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, a Környezet és Energia Operatív
Program keretében meghirdetett, „Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós
pályázati konstrukció 2. pályázati fordulójára benyújtott projekt megvalósításához
kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában eljárást indított, amely
eljárást befejező alábbi
l e z á r ó

h a t á r o z a t o t

hozom.
Az ajánlati felhívásban meghatározott szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb
összegű ajánlatot adó B&W Consult Kft-t (székhely: 1088 Budapest, Bródy S. u.
30/A. II/15.) bízom meg.
Felkérem a Jegyző Asszonyt, hogy a szerződés-tervezetet az ajánlattételi
felhívásnak és a benyújtott ajánlatnak megfelelő tartalommal aláírásra készítse
elő, és az ajánlattevőket a határozat tartalmáról értesíteni szíveskedjen.
I n d o k o l á s
Nyárlőrinc Község Önkormányzata eljárást indított „Szennyvízcsatorna-hálózat
és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése
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Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, a Környezet és Energia Operatív
Program keretében meghirdetett, „Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós
pályázati konstrukció 2. pályázati fordulójára benyújtott projekt megvalósításához
kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában.
Az ajánlattételi felhívás 2011. július 29-én három ajánlattevő részére került
megküldésre, és az ajánlattételi határidőig 2011. augusztus 15-én 10 óráig 2
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.
A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételeknek két ajánlattevő eleget tett, így
ajánlatuk a szerződés teljesítésére alkalmas és érvényes.
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb
ellenszolgáltatás kiválasztásának szempontja alapján bírálta el.

összegű

Az ajánlattevők megajánlásait a bontási jegyzőkönyv tartalmazza és az
érvényes ajánlatok részletes kiértékelését követően a legjobb ajánlattevőnek az
alábbi ajánlattevő minősült:
B&W Consult Kft. ( székhely: 1088 Budapest, Bródy S. u. 30/A. II/15.)
„Nyárlőrinc
Községi
Önkormányzat
Képviselőtestületének
Közbeszerzési
Szabályzata ”VII. fejezet bekezdésében biztosított jogkörömmel élve – a Bíráló
Bizottság szakvéleménye alapján – javaslom a Képviselőtestületnek, hogy az
ajánlatkérésben meghatározott szolgáltatás elvégzésével a legalacsonyabb összegű
ajánlatot adó – 23.650.000,- Ft + ÁFA összegű, összesen 29.562.500,- Ft – B&W
Consult Kft-t ( székhely: 1088 Budapest, Bródy S. u. 30/A. II/15. ) bízza meg.
***
5.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, a
Környezet
és
Energia
Operatív
Program
keretében
meghirdetett
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós pályázati konstrukció 2.
pályázati fordulójára benyújtott projekt megvalósításával kapcsolatos
könyvvizsgálói feladatok ellátására pályázati felhívás
Pap Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták.
(Mellékleve az írásos előterjesztés). Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni.
Javasolja a képviselő-testületnek a könyvvizsgálói feladatok ellátásával kapcsolatos
pályázati felhívás elfogadását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
75/2011. (VIII.17.) Kt. határozat
Pályázati felhívás a szennyvízcsatorna-projekt
2. fordulója megvalósításának részét képező projekttel
kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátására
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H

A T Á R O Z A T

1. Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Szennyvízcsatorna-hálózat
és
mesterséges
eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése
Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, a Környezet és
Energia Operatív Program keretében meghirdetett
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós pályázati
konstrukció 2. pályázati fordulójára benyújtott projekt
megvalósításával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok
ellátására a pályázati felhívást a melléklet szerint elfogadja.
2. A pályázati felhívást a következő három pályázónak kell
megküldeni:
1.) UNIO Audit Kft.
Nagyné Tóth Irén
6000 Kecskemét, Kós Károly u. 26.
2.) AUDIT- FAIR Kft.
Rücker Ágnes
6000 Kecskemét, Mályva u. 62.
3.) Vargáné Farkasházi Orsolya
6032 Nyárlőrinc, Iskola u. 7.
Felelős: Pap Sándor polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
Melléklet a 75/2011. (VIII. 17.) Kt. határozathoz
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Ajánlatkérő neve, címe, telefon, telefax, e-mail címe

Név: Nyárlőrinc Község Önkormányzata
Cím: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.
Telefon: +36 76 589 001
Telefax: +36 76 589 008
E-mail: polgarmester@nyarlorinc.hu


A beszerzés tárgya

A „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekthez kapcsolódó –
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény szerinti –
könyvvizsgálói feladatok ellátása.
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Az ajánlattevő feladatát képezi a projekt keretében megkötésre kerülő alábbi
szerződések teljesítésének pénzügyi ellenőrzése.
1. A „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekthez kapcsolódó
közbeszerzési szakértői feladatok ellátása
2. A „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekthez kapcsolódó
projektmenedzsment feladatok ellátása
3. A „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekthez kapcsoló
FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása
4. A „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekthez kapcsolódóan
tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
5. A „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt keretében
Nyárlőrinc Község belterületi részén szennyvízgyűjtő csatornahálózat és helyi
tisztítómű kivitelezése
Az ajánlattevő feladatát képezi továbbá:
a.) A projekthez kapcsolódó kifizetési kérelmekben szereplő számviteli
bizonylatok (számlák, szerződések, kifizetési bizonylatok) tartalmi és formai
ellenőrzése és áttekintése;
b.) A számviteli politika és a kapcsolódó belső szabályzatok Sztv. szerinti
megfelelőségének vizsgálata;
c.) A projekt pénzügyi elszámolásainak vizsgálata és azok auditálása, a
benyújtandó zárójelentéshez tartozó könyvvizsgálói jelentés elkészítése.
 A szerződés meghatározása
A „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekthez kapcsolódó
könyvvizsgálói feladatok ellátása.


Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét részben saját forrásból, részben az Európai
Unióból származó támogatásból fizeti meg.
Az Ajánlatkérő rendelkezésére álló saját forrás terhére megfizetésre kerülő
összeget Ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül
átutalással fizeti meg az ajánlattevő részére.
Az Európai Unióból származó támogatás terhére kifizetésre kerülő összeget az
illetékes Közreműködő Szervezet közvetlenül fizeti meg az ajánlattevő részére
ún. szállítói finanszírozás szabályai szerint.
Az ajánlattevő a projekt befejezésének időpontjáig (2013.10.31.) negyedévente
egyenlő részletekben jogosult a szerződéses ellenérték érvényesítésére.
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Ajánlatkérő előleget nem fizet.


Az ajánlatok bírálati szempontja

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


Az alkalmassági követelmények:

Az ajánlattevő bármely számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozat
szerint az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző évben sorban állás nem
fordult elő.
Az ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál
tagsággal rendelkező könyvvizsgáló szakemberrel.
Az alkalmasság igazolásának módja:
Valamennyi számlavezető pénzintézet nyilatkozatának csatolása szükséges
eredeti vagy másolati példányban az alábbi minimális tartalommal:


bankszámla száma,



számlanyitás dátuma,



volt-e az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző egy
évben ajánlattevő számláján sorban álló tétel.

A kamarai tagságot igazoló könyvvizsgálói igazolvány egyszerű másolatának
benyújtása.
 A hiánypótlás lehetősége
Az ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.


Ajánlattételi határidő

2011.09.02. 10:00 óra


Az ajánlat benyújtásának helye, címe

Nyárlőrinc Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.


Az ajánlattétel nyelve

magyar


Az ajánlatok felbontásának helye, ideje

Nyárlőrinc Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011.09.02. 10:00 óra
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Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a
benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el

Az eljárásban nem lehet tárgyalni.


A szerződéskötés tervezett időpontja

2011.09.07.


Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja

2011.08.18.


Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy
részére tehet-e ajánlatot

Nem


Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú
(alternatív) ajánlatot

Nem


Egyéb

 Ajánlatkérő a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást folytat
le.
 Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), példányonként
összefűzve, zárt borítékban kell benyújtani, az ajánlaton feltüntetve: „Ajánlat a
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekttel kapcsolatos
könyvvizsgálói feladatok ellátására” és „Az ajánlattételi határidőig nem
bontható fel”
 Az ajánlatot oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni.
 A tartalomjegyzéket követő oldal, a „felolvasólap” legyen.
 A rendelkezésre bocsátott szerződés tervezetet, kitöltve, és szignálva kell az
ajánlatba csatolni.
 Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az Ajánlattevő alábbi okmányainak másolati
példányát:
1. aláírási címpéldány
2. a cégbejegyzési okmányban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)
esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat
aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)
írásos meghatalmazás
3. az ajánlat beadásának időpontját legfeljebb 45 nappal megelőző
cégkivonat.
 Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség az ajánlattevőt terheli.
 Az ajánlatban szereplő, az ajánlattevő által aláírt valamennyi nyilatkozatot
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eredetiben, míg valamennyi igazolást egyszerű másolatban kell benyújtani.
 A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem
alá eső alkotáson az Ajánlatkérő területi korlátozás
nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik
személynek átadható felhasználási jogot szerez,
továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.
***
6.) „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, a
Környezet
és
Energia
Operatív
Program
keretében
meghirdetett
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós pályázati konstrukció 2.
pályázati fordulójára benyújtott projekt megvalósításához, a tájékoztatással és
nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására pályázati felhívás
Pap Sándor polgármester: A testület tagjai ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban
is kaptak előterjesztést. (Mellékleve az írásos előterjesztés.) Szóbeli kiegészítéssel
nem kíván élni.
Javasolja a képviselő-testületnek a nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására
kiírt pályázati felhívás elfogadását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
76/2011. (VIII .17.) Kt. határozat
Pályázati felhívás a szennyvízcsatorna-projekt 2. fordulója
megvalósításának részét képező projekt tájékoztatással és
nyilvánossággal kapcsolatos feladatainak ellátására
H

A T Á R O Z A T

1. Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Szennyvízcsatorna-hálózat
és
mesterséges
eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése
Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, a Környezet és
Energia Operatív Program keretében meghirdetett
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós pályázati
konstrukció 2. pályázati fordulójára benyújtott projekt
megvalósításához, a tájékoztatással és nyilvánossággal
kapcsolatos feladatok ellátására a pályázati felhívást a
melléklet szerint elfogadja.
2. A pályázati felhívást a következő három pályázónak kell
megküldeni:
1.) Poster Press Kft.
Hajas Tamás, ügyvezető
1095 Budapest, Soroksári u. 5.
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2.) Cégér Reklámszervező Bt.
Weisz György, ügyvezető
4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 65.
3.) Elit Apartmant 24 Kft.
Tihanyi Pál, ügyvezető
4024 Debrecen, Busi u. 2.
Felelős: Pap Sándor polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
Melléklet a 76/2011. (VIII. 17.) Kt. határozathoz
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon, telefax, e-mail címe
Név: Nyárlőrinc Község Önkormányzata
Cím: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.
Telefon: +36 76 589 001
Telefax: +36 76 589 008
E-mail: polgarmester@nyarlorinc.hu
2. A beszerzés tárgya
A „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt keretében
tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása.
A tájékoztatásra es nyilvánosságra vonatkozó feladatokat a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség
(www.nfu.hu)
honlapjáról
letölthető
„Kedvezményezettek
tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az ugyanott letölthető
„Arculati Kézikönyv” előírásinak megfelelően kell elvégezni.
3. A szerződés meghatározása
A „Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt keretében
tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása.
4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei
Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét részben saját forrásból, részben az Európai
Unióból származó támogatásból fizeti meg.
Az Ajánlatkérő rendelkezésére álló saját forrás terhére megfizetésre kerülő
összeget Ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül
átutalással fizeti meg az ajánlattevő részére.
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Az Európai Unióból származó támogatás terhére kifizetésre kerülő összeget az
illetékes Közreműködő Szervezet közvetlenül fizeti meg az ajánlattevő részére
ún. szállítói finanszírozás szabályai szerint.
Az ajánlattevő a projekt fizikai megvalósulásának időpontjáig (2013.06.30.)
negyedévente egyenlő részletekben jogosult a szerződéses ellenérték
érvényesítésére.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
5. Az ajánlatok bírálati szempontja
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
6. Az alkalmassági követelmények:
Az ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő médiatevékenység végzésében szerzett
legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Az alkalmasság igazolásának módja:
A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajzának benyújtása.
7. A hiánypótlás lehetősége
Az ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
8. Ajánlattételi határidő
2011.09.05. 10:00 óra
9. Az ajánlat benyújtásának helye, címe
Nyárlőrinc Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.
10. Az ajánlattétel nyelve
magyar
11. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje
Nyárlőrinc Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2011.09.05. 10:15 óra
12. A szerződéskötés tervezett időpontja
2011.09.07.
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13. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja
2011.08.18.
14. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy
részére tehet-e ajánlatot
Nem
15. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot
Nem
16. Egyéb












Ajánlatkérő a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást folytat
le.
Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), példányonként
összefűzve, zárt borítékban kell benyújtani, az ajánlaton feltüntetve: „Ajánlat a
„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekt keretében
tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása” és „Az
ajánlattételi határidőig nem bontható fel”
Az ajánlatot oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni.
A tartalomjegyzéket követő oldal, a „felolvasólap” legyen.
A rendelkezésre bocsátott szerződés tervezetet, kitöltve, és szignálva kell az
ajánlatba csatolni.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az Ajánlattevő alábbi okmányainak másolati
példányát:
1.) aláírási címpéldány
2.) a cégbejegyzési okmányban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)
esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat
aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)
írásos meghatalmazás
3.) az ajánlat beadásának időpontját legfeljebb 45 nappal megelőző
cégkivonat.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatban szereplő, az ajánlattevő által aláírt valamennyi nyilatkozatot
eredetiben, míg valamennyi igazolást egyszerű másolatban kell benyújtani.
A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az
Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és
harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot
szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.

***
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7.)

„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű,
a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós pályázati konstrukció 2.
pályázati fordulójára benyújtott projekt megvalósításával kapcsolatos FIDIC
mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatos ajánlattételi
felhívást

Pap Sándor polgármester: A Képviselő-testület tagjai a napirendi ponthoz
kapcsolódó előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos előterjesztés.) Az
előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni.
Javasolja a FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatos
ajánlattételi felhívás elfogadását.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
77/2011. (VIII. 17.) Kt. határozat
Ajánlattételi felhívás a szennyvízcsatorna-projekt
2. fordulója megvalósításának részét képező
FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
H

A T Á R O Z A T

1. Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Szennyvízcsatorna-hálózat
és
mesterséges
eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése
Nyárlőrincen” című, a KEOP-1.2.0. kódjelű, a Környezet és
Energia Operatív Program keretében meghirdetett
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” című kétfordulós pályázati
konstrukció 2. pályázati fordulójára benyújtott projekt
megvalósításával kapcsolatos FIDIC mérnöki és műszaki
ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatban az ajánlattételi
felhívást a melléklet szerint elfogadja.
2. Az ajánlattételi felhívást a következő három ajánlattevőnek
kell megküldeni:
1.) K and K Mérnöki Iroda Kft.
Dr. Ördögh József ügyvezető
6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.
2.) Bács-Tender Kft.
Dr. Szlanka Tamás
6000 Kecskemét, Fráter Gy. u. 10.
3.) Dr. Lovas Mérnöki Iroda Kft.
Dr. Lovas László ügyvezető igazgató
4032 Debrecen Bólyai u. 40.

________________________________________________________________________
N y á r l ő r i n c , 2011. augusztus 17. napján.

Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről
__________________________________________________________________________________________

Felelős: Pap Sándor polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
Melléklet a 77/2011. (VIII. 17.) Kt. határozathoz
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
A Kbt. 251. § (2) bekezdése szerint
egyszerű eljárásra
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus
levelezési címe /Kbt. 249. § (2) bek. a.) pont/:
Nyárlőrinc Község Önkormányzata
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.
Telefon: +36-76-589-001
Telefax: +36-76-589-008
E-mail: polgarmester@nyarlorinc.hu
2. A közbeszerzés tárgya /Kbt. 249. § (2) bek. b.) pont/:
Nyárlőrinc Község Önkormányzata számára a „Szennyvízcsatorna-hálózat és
mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése
Nyárlőrincen” című projekt megvalósításához kapcsolódó FIDIC mérnöki és
műszaki ellenőri feladatok ellátása.
A közbeszerzés mennyisége /Kbt. 249. § (2) bek. b.) pont/:
A fenti projekt során különösen az alábbi feladatokat kell ellátnia a nyertes
ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során:
 a FIDIC Piros könyve szerinti független mérnöki feladatok ellátása a
kivitelezési munkálatok kapcsán;
 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 16. § (3) bekezdésében foglaltak szerint építési műszaki
ellenőri feladatok ellátása;
 mérnöki tanácsadás az ajánlatkérő számára a projekt fizikai
megvalósulásáig;
 a beszerzés tárgya szerinti szakértelmet igénylő kérdésekben
közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárásban;
 a kivitelezői szerződés előrehaladásának dokumentálása
A projekt során az alábbi létesítmények kivitelezésére kerül sor:





1 db 200 m3/d kapacitású biológiai szennyvíztisztító-telep
12.534 m DN 200 mm-es KG-PVC gravitációs gyűjtőcsatorna
7.837 m DN 150 mm-es KG-PVC gravitációs bekötőcsatorna
836 db gravitációs bekötőcsatorna
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 371,50 m D140x12,8 mm-es KPE szennyvíz nyomóvezeték
 326,4 m D110x10 mm-es KPE ivóvízvezeték
3. A szerződés meghatározása /Kbt. 249. § (2) bek. c.) pont/:
Nyárlőrinc Község Önkormányzata számára a „Szennyvízcsatorna-hálózat és
mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése
Nyárlőrincen” című projekt megvalósításához kapcsolódó FIDIC mérnöki és
műszaki ellenőri feladatok ellátása.
4. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje /Kbt. 249. § (2) bek. d.)
pont/:
A szerződés megkötésétől a projekt fizikai megvalósulásáig.
5. A teljesítés helye /Kbt. 249. § (2) bek. e.) pont/:
Ajánlattevő tevékenységét saját székhelyén vagy telephelyén, szükség esetén
az ajánlatkérő székhelyén, illetőleg az ajánlatkérő által megadott helyszínen,
vagy az megbízás jellegéből adódó helyszínen végzi.
6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó
jogszabályokra hivatkozás /Kbt. 249. § (2) bek. f.) pont/:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét részben saját forrásból, részben az
Európai Unióból származó támogatásból fizeti meg.
Az ellenértéknek az ajánlatkérő rendelkezésére álló saját forrás terhére
megfizetésre kerülő része a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
kerül megfizetésre az ajánlattevő bankszámlájára történő átutalással.
Az ellenértéknek az Európai Unióból származó támogatásból megfizetésre
kerülő része az ún. szállítói finanszírozás szabályai szerint kerül megfizetésre
a közreműködő szervezet által – a 2007-2013 programozási időszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 122. § (3) bekezdésére, a 126. § (2)
bekezdésének 2. pontjára, illetve a 127. § szakaszára tekintettel alkalmazandó
– a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési
rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján.
Az ajánlattevő a projekt fizikai megvalósulásának időpontjáig (2013.06.30.)
negyedévente egyenlő részletekben jogosult a megbízási díj érvényesítésére.
A megbízási díj megfizetésére az ajánlattevő bankszámlájára történő
átutalással kerül sor.
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7. Az ajánlatok bírálati szempontja /Kbt. 249. § (2) bek. g.) pont/:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
8. Alkalmassági követelmények és a 69. § (2) bekezdésében foglaltak /Kbt.
249. § (2) bek. h.) pont/:
8.1.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az ajánlattevőre, illetve a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra
vonatkozóan a pénzügyi és gazdasági alkalmasságukat igazoló alábbi
dokumentumokat:
1. Valamennyi számlavezető pénzintézet nyilatkozatának csatolása
szükséges eredeti vagy másolati példányban az alábbi minimális
tartalommal:
- bankszámla száma,
- számlanyitás dátuma,
- volt-e az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző egy évben
ajánlattevő számláján 30 napot meghaladóan sorban álló tétel.
2. Ajánlattevő a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont szerinti cégszerű
nyilatkozata a felhívás megjelenését megelőző 3 év (2008-2010) teljes
nettó árbevételéről, illetőleg a közbeszerzés tárgyából származó nettó
forgalmáról.
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha:
1. Bármely számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozat szerint az
ajánlattételi felhívás megküldését megelőző évben számláján 30 napot
meghaladó sorban állás fordult elő.
2. A felhívás megjelenését megelőző három évben (2008-2010) az évek
átlagában jelen közbeszerzés tárgyából (FIDIC mérnöki és műszaki
ellenőri feladatok ellátása) származó árbevétele nem érte el a nettó 25
millió forintot.
Ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az alkalmassági
követelménynek külön-külön kell megfelelnie.
8.2

Műszaki- szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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Az ajánlattevő (közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők valamelyike), a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója az alábbiak szerint igazolja a műszaki, illetve szakmai
alkalmasságot:
1. Ajánlattevő Kbt. 67. § (3) a) pont szerinti cégszerű nyilatkozata az
ajánlati felhívás megküldését megelőző három évben végzett
legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetéséről, amely tartalmazza
legalább a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését
(név, cím, telefonszám), a szolgáltatás tárgyát az ellenszolgáltatás
összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat
megjelölését, külön igazolva a Kbt. 68.§ (1) bekezdés szerinti
igazolással.
2. Ajánlattevő Kbt. 67. § (3) bekezdésének d) pontja szerint
nyilatkozatában azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg
vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, szakmai
gyakorlata (aláírt önéletrajzzal igazolva) akiket az ajánlattevő be kíván
vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatása, akik a minőségellenőrzésért felelősek; illetve ennek körében az érvényes műszaki
ellenőri regisztrációt igazoló okiratok egyszerű másolatának benyújtása.
3. Ajánlattevő Kbt. 67. § (3) bekezdésének e) pontja alapján a
teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg
műszaki felszereltség leírása; illetve ennek körében az irodahelyiség
feletti rendelkezési jogot igazoló dokumentum (pl. tulajdoni lap, bérleti
szerződés) egyszerű másolatának benyújtása.
Ajánlattevő más szervezet erőforrására is támaszkodhat a Kbt. 4. § 3/E pontja
figyelembevételével a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján azzal, hogy a
rendelkezésre állás igazolását a Kbt. 65. § (4) bekezdése figyelembevételével
az
erőforrást
nyújtó
szervezet
kötelezettségvállalásra
vonatkozó
nyilatkozatával kell teljesíteni.
Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az
alkalmasság igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
közte és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti
többségi befolyás fennáll-e.
Az alkalmasság a Kbt. 69. § (8) bekezdésére tekintettel is igazolható.
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha:
1. Nem rendelkezik az ajánlati felhívás megküldését megelőző három
évből az évek összességében, legalább 1 darab, FIDIC mérnöki és
műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó referenciával, amely
teljesítésére legalább nettó 800.000.000,- Ft beszerzési értékű építési
beruházás mellett került sor.
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2. Nem rendelkezik olyan szakemberekkel, aki együttesen rendelkeznek
korlátozás nélküli műszaki ellenőri tevékenység végzésére jogosító
VZ/I., É/I., M/I., KÉ/I., VZ/T, ÉG/I., ÉV/I, ME-VZ képesítéssel és
érvényes regisztrációval.
3. Nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez rendelkezésére álló
irodahelyiséggel.
Ajánlattevőnek, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a műszaki és szakmai
alkalmasságot együttesen kell igazolni.
9. Hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása /Kbt. 249. § (2) bek. i.) pont/:
Ajánlatkérő teljeskörű hiánypótlást biztosít az ajánlattevők részére a Kbt. 83. §
előírásai szerint.
10. Az ajánlattételi határidő /Kbt. 249.§ (2) bek. j.) pont/:
2011. szeptember 5. napja 10.00 óra
11. Az ajánlat benyújtásának címe /Kbt. 249. § (2) bek. k.) pont/:
Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda
1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. Tetőtér I.
12. Az ajánlattétel nyelve /Kbt. 249. § (2) bek. l.) pont/: magyar
13. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje /Kbt. 249. § (2) bek. m.) pont/:
Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda
1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. Tetőtér I.
2011. szeptember 5. napja 10.30 óra.
14. Tárgyalás lehetőségének engedélyezése /Kbt. 249. § (2) bek. n.) pont/:
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.
15. A szerződéskötés tervezett időpontja, helye /Kbt. 249. § (2) bek. q.) pont/:
A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés ajánlattevők
részére történő megküldését követő naptól számított 10. nap 10:00 óra (ha
nem munkanap, az azt követő 1. munkanapon)
Helye: Nyárlőrinc Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.
16. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja /Kbt. 249. § (2) bek. r.)
pont/:
________________________________________________________________________
N y á r l ő r i n c , 2011. augusztus 17. napján.

Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő testülete nyílt üléséről
__________________________________________________________________________________________

2011. augusztus 18. napja
17. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy kizárása
/Kbt. 249. § (2) bek. s.) pont/:
Ajánlatkérő a részajánlat tételi lehetőséget nem biztosít.
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
18. Annak meghatározása, hogy ajánlattevő alkalmazza-e a 253. § (1)
bekezdést /Kbt. 249. § (2) bek. sz) pont/:
A szerződés a Kbt. 253. § szerint nem fenntartott.
19. Kizáró okok /Kbt. 249. § (3) bek. /:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akinek esetében a Kbt. 60.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok
fennállnak.
b) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy
erőforrást nyújtó szervezet, akinek esetében a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c)
pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.
c) Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve
erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b)
pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok igazolásának módja:
A Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint az ajánlattevőnek és a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó
szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem
állásásról.
20. Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő jelen felhívás megküldésével egyidejűleg ajánlattevő
rendelkezésére bocsátja az eljárás ajánlati dokumentációját. Az ajánlati
dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 70/A §-nál enyhébben határozta meg a formai
előírásokat. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, illetőleg az ajánlati
dokumentációban, valamint a kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott
információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
3. Az ajánlattevő az ajánlatát, egy zárt és sértetlen borítékban, 2 példányban
(1 eredeti és 1 másolat) a felhívásban meghatározott határidőig és címre
juttassa el. A borítékra rá kell írni:
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>>„Szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztító telep kiépítése Nyárlőrincen” című projekttel kapcsolatos
FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására. Határidő előtt nem
bontható fel!”<<
4. Az ajánlatot oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az
ajánlat lapszámozása folyamatos legyen. Az ajánlat minden lapját szignálni
kell. Az ajánlattevő ajánlatát úgy kösse be, hogy abban a lapok ne
legyenek cserélhetők vagy kivehetők.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az Ajánlattevő (az erőforrást nyújtó
szervezetek, valamint a 10% felett bevonni kívánt alvállalkozók) az alábbi
okmányainak másolati példányát:
 aláírási címpéldány
 a cégbejegyzési okmányban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)
esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat
aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazás
 az ajánlat beadásának időpontját legfeljebb 45 nappal megelőző
cégkivonat.
6. A tartalomjegyzéket követő kezdő oldal, a Dokumentáció szerinti
„felolvasólap” legyen. Az ajánlattevő ezt értelemszerűen töltse ki. Az ezt
követő oldalon a melléklet szerint tegyen teljességi nyilatkozatot a Kbt. 70.
§ (2) bekezdésének megfelelően.
7. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1)
bekezdés a), b), c) valamint d) pontjára vonatkozóan.
8. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 63. § (3)
bekezdésére vonatkozóan.
9. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő
összes költség az ajánlattevőt terheli.
10. Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből
eredő esetleges hátrányos következményt – amely az ajánlat
elveszéséből, megrongálódásából, vagy idő előtti felbontásából adódik – ő
viseli.
11. Az ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban rendelkezésre bocsátja a
szerződés tervezetét, amelyet ajánlattevőnek kitöltve, és szignálva kell az
ajánlatba csatolni.
12. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(4) bekezdéseiben,
valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
13. Ajánlattevő a pénzügyi, gazdasági illetve műszaki, szakmai alkalmasságot
a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
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14. Az igazolások a Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is
benyújthatóak.
15. Az ajánlatkérő a Kbt. 55.§. (3) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő
tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell
felelni. Ezzel összefüggésben az ajánlattevőnek az ajánlatában be kell
nyújtania a Kbt. 72. §. szerinti nyilatkozatát.
16. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy, az eljárás nyertesének
visszalépése esetében az ajánlatok értékelése során [81. § (4) bekezdés]
a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel) kötheti meg a szerződést, amennyiben e személyt az
összegezésben ilyen minőségben kifejezetten megjelölte.
17. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az
Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és
harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot
szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.
18. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell
eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre
egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni (Kbt. 306/A § (3))
***
8.) Egyebek
8.1.) Pap Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy szóbeli
kéréssel élt Turi Zsolt, hogy a Rákóczi utca 26. szám előtti villanyoszlopra világító
test kerüljön felszerelésre. Kérését azzal indokolta, hogy falusi turista házat kívánnak
létesíteni, így annak a sötét résznek a megvilágítása indokolttá válna.
A kérést indokoltnak tartottam, ezért a munkálatokat megrendeltem a Démász
Primavill Kft-nél, mely a Démászon belül a közvilágítással foglalkozik. A Primavill Kft.
a munkálatok elvégzését 43.292,- Ft összegért vállalta.
A képviselő-testület egyetértett a polgármester úr közvilágítással kapcsolatos
megrendelésével.
8.2.) Kunfehértói gyermektábor tulajdonrészének értékesítése
Pap Sándor polgármester: Jánoshalma Önkormányzata megkereste az
önkormányzatot, hogy a Kunfehértói gyermektáborban lévő tulajdonrészét
értékesíteni kívánja. A tábor forgalmi értéke, hivatalos értékbecslés szerint
40.050.000,- Ft. Jánoshalma Önkormányzatát megillető tulajdonrész az össz
tulajdonból 3/20-ad rész, mely 6.007.500,- Ft-nak megfelelő összeg. Ezt a
tulajdonrészt kívánja értékesíteni az önkormányzat. Nem javasolja a képviselőtestületnek a tulajdonrész megvásárlását.
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Kéri a képviselő-testület ezzel kapcsolatos állásfoglalását.
Túri István képviselő: Szintén nem javasolja a tulajdonrész megvásárlását.
Tormási Zoltán alpolgármester: Amennyiben az önkormányzatnak lenne is
lehetősége, nem ilyen messze keresne helyet a gyerekek részére.
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
78/2011. (VIII. 17.) Kt. határozat
Kunfehértói gyermektábor tulajdonrészének
megvásárlása
H
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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Kunfehértói
gyermektábor
3/20-ad
tulajdonrészének
megvásárlási lehetőségével – mely Jánoshalma Város
Önkormányzat tulajdonát képezi, értéke 6.007.500,- Ft – nem
kíván élni.
Felelős: Pap Sándor polgármester
Zayzon Jenőné jegyző
8.3.) Pap Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az
önkormányzatnak rendelkeznie kell Hulladékgazdálkodási tervvel. A tervet a
környezetvédelmi mérnök bruttó 250.000,- Ft megbízásdíj ellenében készíti el.
8.4.) Szüreti felvonulás megtartása
Pap Sándor polgármester: A nyárlőrinci Falunapi rendezvényre az önkormányzat
két pályázatot is benyújtott, melyek közül csak az egyik pályázat nyert, így nagyobb
összeggel kellett az önkormányzatnak támogatni a rendezvényt, mint amit
meghatározott a képviselő-testület. Véleménye szerint az önkormányzat jelenlegi
anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a Szüreti felvonulás finanszírozását, ezért
nem javasolja a rendezvény megtartását.
Kéri a képviselő-testület ezzel kapcsolatos véleményét.
Túri István képviselő: Az önkormányzatnak most a csatorna beruházásra kell
nagyobb hangsúlyt fektetni, és ha a Falunapi rendezvényre az önkormányzat
kimerítette a kereteit, akkor nem javasolja a Szüreti felvonulás megtartását.
Kiss Ferenc képviselő: Szintén azon a véleményen van, hogy nem kell megtartani
a rendezvényt.
Pap Sándor polgármester: Hajagos Antal képviselőt kérdezi, hogy lesz-e Katolikus
Bál ebben az évben, mely a Szüreti felvonulás után került mindig megtartásra.
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Hajagos Antal képviselő: Igen, jelenleg folyik a szervezés, de konkrét programot
még nem tud mondani.
Tormási Zoltán alpolgármester: A felvonulás megtartását szintén nem javasolja.
Pap Sándor polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést.
Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
79/2011. (VIII. 17.) Kt. határozat
Szüreti felvonulás megtartása
H
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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.
évben az őszi Szüreti felvonulást – az önkormányzat anyagi
helyzetére tekintettel – nem szervezi meg.
Felelős: Pap Sándor polgármester
Zayzon Jenőné jegyző

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

Kmf.

Pap Sándor
polgármester távollétében

Zayzon Jenőné
jegyző

Tormási Zoltán
alpolgármester
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