
Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

23/2009. (II.11.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

Napirend megállapítása  

 

NYÍLT   ÜLÉS: 

 

1.) Zsóry pályázat - Közbeszerzési eljárás a projektmenedzsment kiválasztására 

2.) Zsóry pályázat – Közbeszerzési eljárás a kiviteli terv készítőjének 

kiválasztására 

Előadó: Tállai András polgármester 

Referens: Nagy István stratégiai referens 

  Pázmándi Tamás munkatárs 

 

3.) Mezőkövesdi Városgondnokság intézményvezetőjének helyettesítése 

Előadó: Tállai András polgármester 

Referens: Molnárné Panyi Márta munkatárs 

 

ZÁRT   ÜLÉS: 

 

4.) Szent Imre tagiskola fejlesztéséhez tartozó kiviteli tervek tervezőjének 

kiválasztása 

Előadó: Tállai András polgármester 

Referens: Nagy István stratégiai referens 

   Pázmándi Tamás munkatárs 

 

5.) Tájékoztató a műfüves sportpálya megvalósításához szükséges fejlesztési hitel 

igénybevételére érkezett ajánlatokról 

Előadó. Tállai András polgármester 

Referens: Balog Lászlóné irodavezető 

 

 

  Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

   Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

    aljegyző           polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Bóta Gáspár sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

24/2009. (II.11.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

 

közbeszerzési eljárás a Zsóry-fürdő fejlesztésével kapcsolatos 

projektmenedzsment-feladatok ellátására 

 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/B-2008-0096 azonosító 

pályázathoz kötődő, a Zsóry fürdő fejlesztésére vonatkozó projektmenedzsment 

szolgáltatási feladatok ellátásra az előterjesztés mellékletében szereplő ajánlattételi 

felhívást elfogadja, annak tartalmával egyetért, és hozzájárul a  

 

1. Nord-Tender Kft. 

3525 Miskolc, Patak utca 10. 1/1 

 

2. Hatvani Területfejlesztési Iroda Kft.  

3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 32.  

 

3. KRODA KFT. 

3519 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 17. 

 

részére történő megküldéséhez. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

 

   Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

    aljegyző           polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Bóta Gáspár sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 



Ajánlattételi felhívás 

 

 

egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására 

 

 

1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe: 

 

Szervezet: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

Telefon: 49/511-500 

Telefax: 49/511-561 

E-mail: polghiv@mezokovesd.hu 

 

2. A közbeszerzés tárgya, mennyisége: 

 

A közbeszerzés tárgya: 

 

A „Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése Mezőkövesden” megnevezésű, ÉMOP-2.1.1/B-

2008-0096 azonosító számú pályázat második fordulójának előkészítése és sikeres második 

forduló esetén a pályázat megvalósításához kapcsolódó komplex projektmenedzseri 

tevékenység elvégzése vállalkozási szerződés keretében. 

 

A közbeszerzés mennyisége:  

 

A „Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése Mezőkövesden” megnevezésű, ÉMOP-2.1.1/B-

2008-0096 azonosító számú pályázat második fordulójának előkészítése és sikeres második 

forduló esetén a pályázat megvalósításához kapcsolódó komplex projektmenedzseri 

tevékenység elvégzése vállalkozási szerződés keretében. 

 

3. Közbeszerzési feladat leírás, minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 

 

Az elvégzendő feladatok: 

 

A projektmenedzsment szervezet felállítása. 

A beruházást előkészítő munka koordinálása, a projekt megvalósítása.  

A megkötendő Támogatási Szerződés tartalma szerinti szabályszerű felhasználás 

lebonyolítása, ellenőrzése. 

A Közreműködő Szervezettel való folyamatos kapcsolattartás. 

A projekt során elkészült tervdokumentációk véleményezése, ellenőrzése. 

A projekt elszámolásához kapcsolódó bizonylatok, számlák nyilvántartása, elszámolásokhoz 

való benyújtása. 

Az előkészítés és megvalósítás során a projekt marketing tevékenységének koordinálása. 

Előkészíti a helyszíni ellenőrzéseket, és a fenti feladatainak megfelelő módon részt vesz 

azokon. 

 

4. A szerződés meghatározása: 

 

A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés 

 

mailto:polghiv@mezokovesd.hu


5. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: 

 

A szerződés időtartama: 2009. április 1.-2010. december 31. (illetve a megkötendő támogatási 

szerződés záró időpontja) 

 

6. A teljesítés helye:  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. (NUTS-kód: HU-311) 

 

 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

 

Az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékét a szabályszerűen 

kiállított és igazolt számla ellenében, a teljesítéstől számított 30 napon belül, átutalással 

teljesíti. Az ajánlattevő csak a pályázat második fordulós sikeres elbírálását követően nyújthat 

be számlát a megkötendő Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerint, melyet az 

ajánlatkérő, illetve a nyertes ajánlattevő közösen alakít ki a Közreműködő Szervezet 

képviselőjével. 

 

8. Bírálati szempontok: 

 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (nettó ár, Ft-ban) 

szempontja alapján bírálja el. [Kbt. 57.§ (2) bek. a) pont] 

 

9. Ajánlattevő alkalmassága : 

 

9.1. Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód: 

 

1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdés 

a)-i) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak; az eljárásból kizárásra kerül az az 

ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozójával szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontokban 

felsorolt kizáró okok fennállnak.  

 

2. a Kbt. 60. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok megfelelően alkalmazandóak a 66.§ (2) 

bekezdése, illetve a 67.§ (4) bekezdése szerinti szervezetekre is a Kbt. 60. § (4) bekezdése 

értelmében 

 

Igazolási mód: 

3. A Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjai szerinti kizáró okok fenn nem állásáról 

ajánlattevőnek mind maga, mind az alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 299. § (4) 

bekezdése alapján írásban kell nyilatkoznia.  

4. A Kbt. 63. § (6) bekezdése megfelelően alkalmazandó. 

 

 

9.2. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód 

 

-    Valamennyi számlavezető pénzintézet 60 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy  

- mióta vezeti az ajánlattevő cég bankszámláját,  



- fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e,  

- számláján a nyilatkozat kiállítását megelőző egy éven belül sorban állás előfordult-e, 

ha igen, mikor és mennyi ideig (a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján) 

 

9.3.  Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód 

 

- Az előző két év (2007-2008.) 2 darab, egyenként legalább 3 millió forint értékű, a 

közbeszerzés tárgyának megfelelő tárgyú /projektmenedzseri tevékenység ellátása/ 

befejezett referenciamunkájának ismertetése a Kbt. 67. § (3) bekezdésének a) pontja 

alapján (a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, és az 

ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szolgáltatásmennyiségére utaló más adat 

megjelölésével). A referencianyilatkozat kiállításánál figyelembe kell venni a Kbt. 68. § 

(1) bekezdés a) pontját. 

 

9.4. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben: 

 

- ha a pénzintézeti nyilatkozatai alapján az ajánlattevő számláján 1 éven belül több 

alkalommal volt 60 napot meghaladó időtartamú lejárt határidejű sorban állás; 

 

- ha az ajánlattevő az előző 2 év (2007.-2008.) során nem teljesített a 9.3. pontban 

meghatározott tárgyú, legalább 2 db, egyenként legalább 3 millió forint értékű, befejezett 

projektmenedzseri szolgáltatást és azokról a megfelelő referenciákat nem csatolja; 

 

 

10. Hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: 

 

Az ajánlatkérő egy alkalommal biztosít hiánypótlást, teljes körben. 

 

11. Ajánlattételi határidő: 

 

2009. március 10.  

 

időpont: 10.30 óra 

 

12. Ajánlat benyújtásának címe: 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

13. Az ajánlattétel nyelve: 

 

Az ajánlattétel nyelve: magyar 

 

14. Az ajánlat felbontásának helye, ideje: 

 

Az ajánlat felbontásának helye: Mezőkövesd Város Polgármesteri Hivatala 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., földszint 13. tárgyaló 

 

Az ajánlat felbontásának ideje: 2009. március 10. 10.30. óra 

 



Az ajánlatok bontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 80. §-ának (2) bekezdése szerint 

meghatározott személyek 

 

15. Az eljárás alapvető szabályai: 

 

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat 1 fordulós tárgyalás után bírálja el. 

 

Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egy fordulóban külön-külön tárgyal. A tárgyalás arra irányul, 

hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel kösse meg a szerződést. Ajánlattevő a 

tárgyaláson ajánlatának az ajánlati árra vonatkozó részét módosíthatja. A tárgyalás 

lefolytatására a beadott ajánlatok beadásának sorrendje szerint kerül sor. 

A tárgyalás helyszíne: Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 13. tárgyaló. 

 

A tárgyalás időpontja 2009. március 16. 11.00 óra 

 

 

16. A szerződéskötés tervezett időpontja: 

 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. március 27., 11.00. óra 

 

17. Egyéb információk: 

 

Az ajánlatot zárt borítékban, folyamatos oldalszámozással, minden tartalommal rendelkező 

oldalt a cégjegyzésre jogosult szignójával ellátva, egy eredeti és egy, az eredeti példányról 

készült másolatban kell benyújtani („Eredeti”, illetve „Másolat” megjelöléssel), a borítékon 

„Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése - Projektmenedzsment”, valamint „Nem bontható 

fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!”. feliratot kell feltüntetni. 

 

A pályázat szakmai anyaga, illetve a hozzátartozó tervek Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatalában megtekinthetőek. A betekintés időpontját Nagy István stratégiai és 

pályázati referenssel kell egyeztetni a 06-49-511-515, vagy a 06-30-503-7861 telefonszámon. 

 

A feladat elvégzésével kapcsolatos egyéb tudnivalókat, szabályokat az NFÜ honlapján 

(www.nfu.hu), az ÉMOP-2007-2.1.1/B pályázatokra vonatkozó kiírásban és az arra 

vonatkozó útmutatóban találják meg. Ezek betartása szükséges, és kötelező jellegű. 

 

A Kbt. 48. § (2) és (3) bekezdése alapján felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő 

támogatásra irányuló igényt fog benyújtani. Ezzel kapcsolatban az ajánlatnak tartalmaznia 

kell ajánlattevő kötelezettségvállaló nyilatkozatát, mely szerint vállalja, hogy amennyiben a 

pályázat a második fordulóban nem kap támogatást, az ajánlatkérő felé pénzügyi igényt nem 

nyújt az addig elvégzett munkáért.  

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelynek 

tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi feltételére, a 

szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. 



 

Az ajánlatnak tartalmazni kell tartalomjegyzéket, valamint felolvasólapot. A felolvasólap 

kötelező tartalmi eleme: ajánlattevő neve, székhelye, árajánlata (nettó forint megjelölésben). 

 

Az ajánlatokat tartalmazó csomagok átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad.  

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, 

kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak 

akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 

ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények 

elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

 

Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: 

 

4. az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti vagy 

közjegyző által hitelesített példányát, 

5. az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának eredeti vagy 

egyszerű másolati példányát, 

6. a Kbt. 71. § (1) a)-b) pontja, és (3) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt 

nyilatkozatokat, 

 

 

18. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2009. február 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

25/2009. (II.11.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

közbeszerzési eljárás a Zsóry-fürdő fejlesztésére készítendő kiviteli terv 

készítőjének kiválasztására 

 

 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/B-2008-0096 azonosító 

pályázathoz kötődő, a Zsóry fürdő fejlesztésére vonatkozó kiviteli terv elkészítőjének 

kiválasztására az előterjesztés mellékletében szereplő ajánlattételi felhívást elfogadja, 

annak tartalmával egyetért, és hozzájárul a Közbeszerzési Értesítőben történő 

megjelentetéséhez. 

 

Felelős:  polgármester 

  Határidő:  azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

 

 

 

   Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

    aljegyző           polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

   Bóta Gáspár sk.      Bukta György sk. 

   települési képviselő       települési képviselő 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

  

Építési beruházás 

Árubeszerzés 

Szolgáltatás 

 

 

 

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) 

tölti ki 

 

A hirdetmény kézhezvételének 

dátuma____________________ 

Azonosító 

kód_____________________________________

__ 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Postai cím: Mátyás király út 112. 

Város/Község: Mezőkövesd Postai 

irányítószám: 

3400 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Nagy István stratégiai referens Telefon: 49/511-515 

E-mail: strategia@mezokovesd.hu  Fax: 49/511-561 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

A felhasználói oldal címe (URL):  

     

További információk a következő címen szerezhetők be:  

 X  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  

 X  Azonos a fent említett kapcsolattartási 

ponttal/pontokkal 

 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 más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást?              

igen  nem X 

   

mailto:polghiv@mezokovesd.hu


II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

A „Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése Mezőkövesden” megnevezésű, ÉMOP-2.1.1/B-

2008-0096 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó kiviteli tervezési feladatok 

ellátása tervezési szerződés keretében. 

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 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által 

meghatározott 

követelményeknek 

megfelelően 

 

 

 

 
 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek 

kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

 

 

A teljesítés helye 

NUTS-kód                  •••••   

A teljesítés helye  

NUTS-kód                •••••   

A teljesítés helye  

Mezőkövesd Város 

Polgármesteri Hivatala 

3400 Mezőkövesd, Mátyás 

király út 112. 

NUTS-kód                  HU311 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása      X          

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   

Keretmegállapodás megkötése                        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                      
 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek 

keretszáma •••  VAGY, adott esetben, maximális 

létszáma ••• 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel     
 

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: ••   vagy  hónap(ok)ban: ••• 



A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal):  

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire 

lehetséges):  

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

A „Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése Mezőkövesden” megnevezésű, ÉMOP-2.1.1/B-

2008-0096 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó kiviteli tervezési feladatok 

ellátása tervezési szerződés keretében. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 71322000 •••• -•   •••• -• 

További 

tárgy(ak) 

•••• -•   •••• -• 
•••• -•   •••• -• 
•••• -•   •••• -• 
•••• -•   •••• -• 

•••• -•   •••• -• 
•••• -•   •••• -• 
•••• -•   •••• -• 
•••• -•   •••• -• 

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          
 

valamennyi részre                     



II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)  

A „Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése Mezőkövesden” megnevezésű, ÉMOP-2.1.1/B-

2008-0096 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó kiviteli tervdokumentációk 

elkészítése és tervezői művezetés az alábbiak szerint. 

Minden a megvalósításhoz szükséges, Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsájtott jogerős építési 

engedélyhez kapcsolódó, szükséges hatósági és közműengedélyek (pl.: vízjogi létesítési 

engedély, stb.) beszerzése a tervező feladata. 

A pályázat megvalósítása keretében az alábbi beruházások, munkák kiviteli tervdokumentációit 

kell elkészíteni (feladatonként 12 pld. teljes tervdokumentáció nyomtatva és 1 pld. digitálisan 

CD vagy DVD lemezre kiírva): 

 

A pályázat megvalósítása keretében az alábbi beruházások, munkák kiviteli tervezési feladatait 

kell ellátni: 

1. Fedett fürdő rekonstrukciója 

Kb. 1.000 m2 épületbővítés új öltözőkkel, 2 új gyermekmedencével, 3 wellness medencével, 

szauna világgal 

Kb. 280 m2 pince (gépészeti tér) kialakítása az új épületrész alatt 

Az új épületrész teljeskörű épületvillamossági, épületgépészeti és víztechnológiai tervezése 

Uszoda és fedett gyógymedencék légkezelő gépeinek cseréje 

Meglévő helyiségek átalakítása, kb. 250 m2 

Meglévő helyiségek felújítása kb. 290 m2 

Belső udvarok kialakítása kb. 48 m2 

Az építés által érintett közműhálózat kiváltása, áthelyezése 

Beléptető kapuk és karórás beléptető és ellenőrző rendszer kialakítása 

Fedett gyógymedencék és a nosztalgiamedence építészeti és technológiai rekonstrukciója 

 

2. Ikermedencék rekonstrukciója 

Meglévő 1.500 m2-es gyógyvizes medencék átépítésének építészeti munkái 

Sekély medence építése 72 m2 vízfelülettel 

Új gyermek pancsoló medence építése 106 m2 vízfelülettel 

3 utas csúszda építése 2,60 m maximális magassággal 

Vízgépház építése 160 m2 alapterülettel, a tetőn napozóterasszal 

Kiegyenlítő medencék építése 90 m2 és 16 m2 alapterülettel 



Új technológiai gépészeti rendszer kialakítása 

Élménygépészet technológiai elektromos szereléssel 

Medence körüli térburkolat építése 

A közműcsatlakozások kiépítése  

0,4 kV elosztóállomás rekonstrukciója, új létesítmények villamos betáplálásának kialakítása 

 

3. Öltöző épület építése 

Új öltöző épület építése 456 m2 alapterülettel, teljes körű épületgépészettel és 

épületvillamossággal, téliesített kivitelben 

Összekötő folyosó építése mobil oldalfalakkal 140 m2 alapterülettel 

Építéssel éritett közműhálózat kiváltása, áthelyezése 

Épület körüli térburkolat kialakítása 

 

4. Hidrofor gépház és wc építése 

Meglévő hidrofór gépház átépítése 39 m2 

2 új hidrofor tartály technológiai bekötése 

Elektromos kapcsolószekrény cseréje 

Új nyilvános wc épület építése kb. 78 m2 alapterülettel 

 

5. Egyéb létesítmények 

Hidegvizes kút kiviteli tervének módosítása, technológiai bekötés tervezése 

Külső térburkolatok építése 

Kerítés tervezése 

Parkoló bővítésének tervezése 

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 szolgáltatásmegrendelésre 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           2009/04/01(év/hó/nap)         befejezés       2009/06/01      (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 kötbér: 50.000 Ft/nap, maximális összege a bruttó szerződéses ár 20 %-a 

Meghiúsulási kötbér: nem teljesítés esetén a bruttó szerződéses ár 30 %-a 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre 

Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértéket a megrendelő által jóváhagyott teljesítésigazolás alapján 

kiállított számla alapján, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől 

számított 60 napon belül átutalással teljesíti a Kbt. 305. § (1)- (3) bekezdése alapján.  

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 

személy (adott esetben) – 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)  

igen    nem X 
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), 

ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

– Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és a Kbt. 66. § (2) bekezdése, valamint a 67. 

§ (4) bekezdése szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban 

felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.  

- Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 

10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a Kbt. 62. § (1) bekezdésének 

a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik. 

Igazolási mód: 

-A Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjai szerinti kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek 

mind maga, mind az alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 299. § (4) bekezdése alapján írásban 

kell nyilatkoznia.  

-A Kbt. 63. § (7) bekezdése megfelelően alkalmazandó. 



III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő, valamint a közbeszerzés 

értékének 10 %-t meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja: 

 

- A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

valamennyi pénzügyi intézménytől (ahol több 

folyószámlája van, az összes folyószámláról) 

származó, az ajánlattételi határidőhöz képest 

60 napnál nem régebbi eredeti, vagy 

közjegyző által hitelesített másolati 

nyilatkozatot, amely tartalmazza: 

- a vezetett bankszámla számát 

- mióta vezeti ajánlattevő bankszámláját, 

- ajánlattevő számláján a nyilatkozat 

kiállítását megelőző egy évben sorban állás 

volt-e, és ha igen, milyen időtartamban 

-A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

tervezői felelősségbiztosítás fennállásáról 

szóló pénzintézeti igazolás eredeti vagy 

egyszerű másolati példányát 

- A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 

2006., 2007. év vonatkozásában a számviteli 

jogszabályoknak megfelelő beszámoló 

benyújtása egyszerű másolatban. 

 

Az Ajánlattevőnek és a Kbt. 71.§ (1) 

bekezdés b) pontja szerinti Alvállalkozónak 

együttesen kell megfelelni a gazdasági és 

pénzügyi alkalmassági feltételeknek. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  

(adott esetben):  

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 

értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozó, amennyiben:  

- Bármely számlavezető pénzintézettől 

származó nyilatkozat szerint számláján a 

nyilatkozat kiállításától számított elmúlt egy 

évben 30 napot meghaladó sorban állás volt 

 

 

 

 

 

 

- nem rendelkezik tervezői 

felelősségbiztosítással 

 
- A számviteli jogszabályoknak megfelelő 

beszámolója szerint a mérleg szerinti 

eredménye 2006., 2007. évek valamelyikében 

negatív 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 

%-t meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozója csatolja: 

 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  

(adott esetben): 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 

értékének 10 %-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó, amennyiben 

együttesen nem rendelkeznek: 

 



- A Kbt. 67. § (3) bekezdésének a) pontja 

alapján az előző két évből származó (2007.-

2008.) 2 darab, a közbeszerzés tárgyának 

megfelelő tárgyú /épület létesítésére 

vonatkozó teljes kiviteli tervdokumentáció 

elkészítése/ referenciamunkájának 

ismertetését (a teljesítés ideje, a szerződést 

kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, és az 

ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi 

szolgáltatásmennyiségére utaló más adat 

megjelölésével).  

 

- A Kbt. 67. § (3) bekezdésének d) pontja 

alapján azoknak a szakembereknek a 

megnevezését, végzettségük és képzettségük 

ismertetését és igazolását, akiket ajánlattevő 

be kíván vonni a teljesítésbe, a szakemberek 

végzettségét és képzettségét igazoló okiratok, 

a névjegyzékbe, hatósági nyilvántartásba 

vételt, illetve a kamarai regisztrációt igazoló 

okiratok, valamint a szakemberek saját kézzel 

aláírt szakmai önéletrajzának egyszerű 

másolatával. Az ajánlathoz csatolni kell a 

szakemberek kifejezett nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége 

esetén a teljesítés teljes időtartama alatt 

rendelkezésre állnak és abban 

közreműködnek.  

 

Az Ajánlattevőnek és a Kbt. 71.§ (1) 

bekezdés b) pontja szerinti Alvállalkozónak 

együttesen kell megfelelni a műszaki-szakmai 

alkalmassági feltételeknek. 

- az elmúlt két évből (2007., 2008. év) összesen 

két darab befejezett, egyenként legalább nettó 8 

millió forint értékű, a közbeszerzés tárgyának 

megfelelő /épület létesítésére vonatkozó teljes 

engedélyezési vagy kiviteli tervdokumentáció 

elkészítése/ szolgáltatás -melyek közül legalább 

az egyik gyógy- és/vagy strandfürdő 

fejlesztésére vonatkozik-, teljesítéséről szóló a 

Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti referencia-

igazolással, mely szerint a teljesítés az 

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt 

 

- legalább 1 fő a Magyar Építész Kamara által 

az alábbiak szerinti építészeti-műszaki tervezési 

szakterületekre bejegyzett, a 104/2006. (IV.28.) 

Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti 

alábbi szakemberekkel: 

-II/A 1. pont szerinti „É” jelű építészeti 

tervezési szakterületre bejegyzett, a 

tevékenységi kör tartalmát tekintve önálló 

és teljes körű, érvényes szakmagyakorlási 

jogosultsággal rendelkező 1 fő tervező 

 

 

 

A tervezési szakágak tekintetében szintén 

megkövetelt a teljes körű tervezési jogosultság. 

Minden tervezési szakág jogosult tervezőjének 

bejegyzési határozatát a pályázathoz csatolni 

kell! 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett műhelyek számára 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:  

A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői 

jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

IV.1.1) Az eljárás típusa  

Tárgyalás nélküli   

Tárgyalásos X  

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                             
  

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                 

X     

Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell 

megadni) 

Részszempont 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár 

(HUF) 

2. Megvalósítási határidő a 

szerződéskötéstől (naptári 

nap) 

3. 

4  

5. 

Súlyszám 

70 

 

30 

 
 

 

 

 

 

Részszempont 

6. 

 

7. 

 

8.  

9.  

10. 

Súlyszám 

 

 

 

 

 

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 X 

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató                Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény     

Hirdetmény száma a KÉ-ben:  

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

Hirdetmény száma a KÉ-ben:  

 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum: 2009/03/10 (év/hó/nap)   Időpont: 10.00 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    

igen     nem X 

Igen válasz esetén,  Ár (számokkal):Pénznem:   

A fizetés feltételei és módja:  

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  2009/03/10   (év/hó/nap)   Időpont: 10.00 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: 

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 

 •••• / •• /•• -ig   (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban: •••  vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum: 2009/03/10   (év/hó/nap)   Időpont: 10.00 óra 

Helyszín:  

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112., Polgármesteri Hivatal A épület, fsz. 13.sz. 

tárgyaló 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint az ajánlattevők, ajánlatkérő és képviselői, az általuk 

meghívott személyek, valamint a támogatást nyújtó szervezet képviselői. 



VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)           igen   nem 

X 

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

VI.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:  

„Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése Mezőkövesden” megnevezésű, ÉMOP-2.1.1/B-

2008-0096 azonosító számú pályázat (pályázott összeg: bruttó 500 M HUF, teljes tervezett 

költség: 1.200 M HUF). 

VI.3) További információk (adott esetben) 

1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: 

Ajánlatkérő 1 alkalommal teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 

2) A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre: teljes körű 

3) A szerződéskötés tervezett időpontja  

2009. 04. 01. 

4) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az 

első tárgyalás időpontja  

Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egy fordulóban külön-külön tárgyal. A tárgyalás arra 

irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel kösse meg a szerződést. 

Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatának az ár, és a megvalósítási határidő mértékére 

vonatkozó részét módosíthatja. A tárgyalás lefolytatására a beadott ajánlatok 

beadásának sorrendje szerint kerül sor. 

A tárgyalás helyszíne: Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 13. tárgyaló. 

A tárgyalás időpontja 2009. március 16. 10.00 óra 

5) Ajánlatkérő lehetőséget biztosít ajánlattevők részére az engedélyezési tervekbe 

történő betekintésre, előzetes, telefonon történő egyeztetés követően. 

A betekintés helyszíne: Mezőkövesd Város Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala, 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112. , fsz. 3. A betekintés időpontját 

Nagy István stratégiai és pályázati referenssel kell egyeztetni a 06-49-511-515, vagy 

a 06-30-503-7861 telefonszámon. 

6) Az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelmények: Az ajánlatokat zárt 

borítékban, részenként külön fűzve, folyamatos oldalszámozással, minden tartalommal 

rendelkező oldalt a cégjegyzésre jogosult szignójával ellátva, részenként egy eredeti és 

egy, az eredeti példányról készült másolatban kell benyújtani. Az egyes példányok 

borító lapján jól olvashatóan fel kell tüntetni az ’EREDETI’, illetve a ’MÁSOLATI’ 

megjelölést. A borítékra a „Kiviteli tervezés - Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése 

Mezőkövesden”, valamint a „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási 

eljárásának megkezdése előtt!”. feliratot kell feltüntetni. 

7) Az ajánlatnak tartalmazni kell oldalszámokkal megjelölt tartalomjegyzéket, valamint 



felolvasólapot. A felolvasólap kötelező tartalmi eleme: ajánlattevő neve, székhelye, 

bírálati szempontok szerinti ajánlata. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, 

amelynek tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi 

feltételére, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. 

8) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, 

kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő 

csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal 

kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

9) Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: 

 - 

vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, 

 - 

vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, 

- a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot 

 -  

 - valamennyi tervezési szakág jogosult tervezőinek névjegyzéki bejegyzési 

határozatának másolatát 

10) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti vagy közjegyző által hitelesített 

másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között a 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök, feladat-megosztás bemutatását, kijelöli 

azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg 

a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak 

tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt 

valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá, 

hogy a pénzügyi ellenszolgáltatást ajánlatkérő a konzorcium mely tagjának/tagjainak 

jogosult és köteles teljesíteni. 

11) Az ajánlatkérő egy alkalommal biztosít helyszíni konzultációt melynek időpontja: 

2009. 03. 06 10:00 óra, találkozási helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. fsz. 

13. tárgyaló.  

12) Ajánlatkérő az ajánlattévő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai 

alkalmasságának feltételeit és a minősített ajánlattévők jegyzékéhez képest szigorúbban 

határozza meg. 

13) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az engedélyezési tervet -amely a szellemi 

alkotásokhoz fűzödő jogvédelem alatt áll-, a Sáth és Társa Bt. (3400 Mezőkövesd, 

Bagoly u. 42.) készítette. 

A tervek –jelen közbeszerzés során történő– továbbfejlesztése, részbeni vagy teljes 

felhasználása, illetve módosítása szerzői jogdíj megfizetése ellenében lehetséges. 

Az engedélyezési terv készítője (a Magyar Építész Kamara iránymutatásai alapján 

meghatározott) 4,8 M Ft + ÁFA szerzői jogdíjra igényt, amennyiben Ajánlatkérő jelen 

eljárás eredményeként a kiviteli tervek elkészítésére nem a Sáth és Társa Bt.-vel köt 

tervezési szerződést. 

 

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:  2009/02/13 (év/hó/nap) 



A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI 

PONTOKON SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név:  

Postai cím:  

Város/Község:  Postai irányítószám:  Ország:  

Kapcsolattartási pont(ok):  Telefon:  

 

E-mail:  Fax:  
 

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A 

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI 

RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK  

 

Hivatalos név:  

 

 

Postai cím:  

Város/Község:  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  Telefon: 

E-mail:  Fax:  
 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI 

JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 



 

B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A RÉSZ SZÁMA:  

MEGHATÁROZÁS: 

 

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

Fő tárgy •••• -•   •••• -• •••• -•   •••• -• 

További 

tárgy(ak) 

•••• -•   •••• -• 
•••• -•   •••• -• 
•••• -•   •••• -• 
•••• -•   •••• -• 

•••• -•   •••• -• 
•••• -•   •••• -• 
•••• -•   •••• -• 
•••• -•   •••• -• 

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Az időtartam hónap(ok)ban:   ••    vagy napokban:   ••••   (a szerződés megkötésétől 

számítva)   

VAGY       Kezdés         •••• /•• /••      (év/hó/nap)  

                 Befejezés     ••••  /•• /••     (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

26/2009. (II.11.) ÖK. számú  

H A T Á R O Z A T A 

 

Mezőkövesdi Városgondnokság létszáma 

 

 

 

 

1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 1. 

napjától a Mezőkövesdi Városgondnokság létszámát 59,5 főben határozza meg. 

 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetési 

rendeletet a fentieknek megfelelően terjessze a testület elé. 

 

                      

Felelős:  polgármester 

Határidő:  értelem szerint, 2009. februári testületi ülés 

 

 

 

   Dr. Fekete Zoltán sk.      Tállai András sk. 

    aljegyző           polgármester  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


