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Felelős:  Polgármester  

Határidő:  értelem szerint  

 

 

  

 Dr. Jakab Orsolya sk.      Dr. Fekete Zoltán sk.  

  jegyző            polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 Csiger Lajos sk.       Guti Árpád sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

284/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata  

 

Jelentés a 2012. október 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi  

döntések  végrehajtásáról 

 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület elfogadja a25, 26, 27/2012. önkormányzati rendeletek, valamint  

208, 257, 258, 259, 264, 265, 267, 268, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280/2012. 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy ezen 

határozatok egyben hatályukat is vesztik. 

 

2.) A 224, 247/2012. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal 

fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást.  

 

 

 Felelős:  polgármester  

 Határidő:  azonnal és folyamatos  

 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.      Dr. Fekete Zoltán sk.  

  jegyző            polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 Csiger Lajos sk.       Guti Árpád sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

285/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata  

 

a helyi autóbusz közlekedés 2013. évi díjairól 

 

 

1.)A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, és egyetért a helyi autóbusz 

 közlekedés 2013. évi díjaival a következők szerint: 

A helyi autóbuszközlekedés díjai 2013. január 1-től:  

Megnevezés Nettó díj Bruttó díj 

Vonaljegy 118,- 150,- 

Havi teljes árú összvonalas bérlet 3.071,- 3.900,- 

Félhavi teljes árú összvonalas bérlet 2.031,- 2.580,- 

Havi teljes árú egyvonalas bérlet 2.075,- 2.635,- 

Félhavi teljes árú egyvonalas bérlet 1.386,- 1.760,- 

Havi kedvezményes bérlet 992,- 1.260,- 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a helyi autóbusz közlekedéssel 

kapcsolatban más autóbusz bérbeadó szolgáltatóval folytasson tárgyalásokat. 

3.)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közszolgáltatási szerződés 4. 

sz.  mellékletének módosításával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős:     polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.      Dr. Fekete Zoltán sk.  

  jegyző            polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 Csiger Lajos sk.       Guti Árpád sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 



 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

286/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata  

 

az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 

 

 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készült 

tájékoztatót elfogadja.  

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.      Dr. Fekete Zoltán sk.  

  jegyző            polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 Csiger Lajos sk.       Guti Árpád sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

287/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata  

 

önkormányzati folyószámlahitel visszafizetési határidejének  

módosítására 

 
Mezőkövesd Város Képviselő-testülete egyetért a rövidlejáratú működési célú 

folyószámlahitel visszafizetési határidejének módosításával, és az alábbi 

kötelezettségvállalásokat teszi: 

 

1. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a hitel visszafizetés időtartama 

alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő alatt – a felhalmozási és tőke jellegű 

kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 

 

2. Az Önkormányzat által kért hitel összege 300.000 eFt, melyet 2013. június 30-ig 

kíván visszafizetni.  

 

3. A képviselő-testület a hitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja 

központi támogatások, egyéb központi bevételek (SZJA), helyi adó valamint 

gépjárműadó bevételek engedményezését. 

 

4. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat 

kötelezettségvállalása megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 

évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdésében foglaltaknak. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polgármester 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.      Dr. Fekete Zoltán sk.  

  jegyző            polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 Csiger Lajos sk.       Guti Árpád sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

288/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata  

 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2013. évi költségvetési 

koncepcióját megtárgyalta és az alábbiakat tartja szükségesnek: 

 

1. A város 2013. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó költségvetési 

koncepciót elfogadja 

 

2. A 2013. évi költségvetést a vonatkozó, Országgyűlés által elfogadott jogszabályok 

alapján kell elkészíteni a koncepcióban megfogalmazott célok 

figyelembevételével. 

 

3. A 2013. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető. 

 

4. A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében elengedhetetlenül fontosnak tartja 

a mértéktartó, alapvető szükségleteken alapuló igények kidolgozását, a kiadások 

reális számbavételét. A költségvetési szervek működési kiadásainak biztosítása 

mellett rendívül szigorú, takarékos gazdálkodás folytatására van szükség  

 

5. Az intézményi ill. önkormányzati bevételeket maximalizálni szükséges. 

 

6. A fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében indokoltnak tartja a műszaki 

szempontokon alapuló fontossági sorrend felállítását. A pályázati lehetőségek 

minél kedvezőbb kihasználása érdekében 10 millió Ft pályázati önerő tervezését 

tartja szükségesnek a fejlesztési céltartalékban. Fejlesztési, felújítási kiadások a 

2013. évi költségvetésben csak a fejlesztési források erejéig tervezhetők. 

a. A tervezés során az alábbiak szerint kell eljárni: 

a fejlesztési, felújítási feladatok fedezetét szolgáló bevételek megteremtése 

érdekében a pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni 

b. a bevételi lehetőségeket, a működési célra átvett pénzeszközöket teljes 

körűen számba kell venni. 

c. az intézményhálózat üzemeltetését biztosítani kell 

d. a megkezdett beruházások befejezését biztosítani kell 

e. a legszükségesebb állagmegóvási feladatokat el kell végezni 

 

Felelős: polgármester, intézmények vezetői 

Határidő: értelem szerint 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.      Dr. Fekete Zoltán sk.  

  jegyző            polgármester  

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 Csiger Lajos sk.       Guti Árpád sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 



 

Kiadmány hiteléül: 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

289/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata  

 

Mezőkövesd Város VI-os számú háziorvosi körzetre vonatkozó 

feladat-ellátási szerződésről 

 

1. A Képviselő-testület hozzájárul Dr. Kriston Franciska háziorvos és Mezőkövesd 

Város Önkormányzat között 1992. november 27-én kötött feladat-ellátási szerződés 

közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2012. december 31. napjával.  

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzat és Dr. 

Orbók Napsugár Tünde háziorvos az előterjesztés mellékletéhez csatolt feladat-ellátási 

szerződést kössön 2013. január 1-ei hatályba lépéssel. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Mezőkövesd Város VI-os számú 

háziorvosi körzetre vonatkozó (3400. Mezőkövesd, József A. út 3.) feladat-ellátási 

szerződés aláírására. 
4. A Képviselő-testület megköszöni Dr. Kriston Franciska háziorvosnak a több évtizedes  

munkáját. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

 Dr. Jakab Orsolya sk.     Dr. Fekete Zoltán sk.  

  jegyző          polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 Csiger Lajos sk.       Guti Árpád sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Melléklet a 289/2012.(XI.28.)önkormányzati határozathoz  



 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről Mezőkövesd város Önkormányzata (képviseli  dr. Fekete Zoltán 

polgármester,székhely: 3400. Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) – továbbiakban: 

Önkormányzat, 

másrészről PLADMED Kft ( képviseli: Dr. Orbók Napsugár Tünde, székhely: 

3400.Mezőkövesd, József A út 3.), mint Egészségügyi Szolgáltató (továbbiakban: 

Egészségügyi Szolgáltató)  között a Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002. (VI.28.) 

ÖK. számú rendeletében meghatározott Mezőkövesd, VI-os számú háziorvosi körzet (3400. 

Mezőkövesd, József A u. 3. sz.) háziorvosi feladatainak működtetésére az alábbi feltételekkel: 

1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató az 

Önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó VI-

os számú körzet háziorvosi szolgáltatását 2013. január 1.napjától az Önkormányzat 

tulajdonában lévő, 3400. Mezőkövesd, József A út 3.szám alatti épületében biztosítja 

területi ellátási kötelezettséggel. 

     A tevékenységet végző orvos: Dr. Orbók Napsugár Tünde.(cégjegyzékszám:05-09-

024591) 

2.) Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy működési területén, 

folyamatos háziorvosi ellátást nyújt a hozzá bejelentkezett biztosítottak részére, a 

háziorvosok tevékenységéről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. sz. rendelet 4. §-ában 

meghatározottak, valamint a szakmai szabályok szerint. Köteles továbbá ellátni a 

4/2000. (II.25.) EüM. Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt feladatokat is. 

3.) Egészségügyi Szolgáltató nyilatkozik, hogy a tevékenységet végző orvos az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglalt működtetési joggal 

rendelkezik. Szerződő felek rögzítik, hogy a hivatkozott jogszabály alapján a 

háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban 

meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az önkormányzat által 

meghatározott háziorvosi körzetben, a működtetési jogot engedélyező határozat 

jogerőre emelkedésétől. 

4.) Önkormányzat kiköti és Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a feladat-

ellátási  szerződésben meghatározott orvosi tevékenységet – a helyettesítés esetét 

kivéve – kizárólag személyesen folytathatja.  

5.) Szerződő felek rögzítik, hogy az Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik a háziorvosi 

szolgálat ellátása érdekében – a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően- 

egészségügyi szakalkalmazottak foglalkoztatásáról, akiknek a munkáját a háziorvos 

irányítja. 

6.) Az Egészségügyi Szolgáltató tevékenységet végző orvosának akadályoztatása esetén a 

vállalt feladat ellátásáról helyettes útján köteles gondoskodni. A helyettesítést csak 

olyan orvos láthatja el, aki megfelel a működtetési jog megszerzéséhez és a háziorvosi 

tevékenység gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek. A helyettesítés abban az 

orvosi rendelőben történik, ahol a helyettesített háziorvos egyébként a tevékenységét 

ellátja. Az Egészségügyi Szolgáltató a szak-, illetve kisegítő személyzet 

akadályoztatása esetén azok helyettesítéséről is köteles gondoskodni. Az Egészségügyi 

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a helyettesítéssel kapcsolatos kötelezettségekből 

eredő minden felelősségért helytállni tartozik, illetve ő gondoskodik távolléte esetén a 

helyettesítő orvos díjazásáról is. 
7.) A háziorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata. 



8.) Szerződő felek rögzítik, hogy a háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást 

nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. 

A háziorvos rendelési időben a betegeket – sürgős ellátást igénylő eset kivételével- az 

érkezés igazolt sorrendjében fogadja. A háziorvos a rendelési ideje egy részében előre 

programozható betegellátás keretében előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, 

gondozását és ellátást. 

9.) Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a folyamatos ellátás 

keretében  háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta 

legkevesebb 2 órát rendel. 

10.) Az egészségügyi alapellátás köréből a háziorvosi ellátás területi ellátási 

kötelezettsége   Mezőkövesd Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetek 

meghatározásáról szóló 22/2002.(VI.27.) ÖK.számú rendeletében meghatározott 

körzethatároknak megfelelően a 2.melléklet VI. számú háziorvosi körzetnek 

megfelelően kerül ellátásra. 

           A rendelés időtartama:  hétfő, szerda, péntek:  13.00 – 16.00 óra 

     kedd:      8.00 – 12.00 óra 

     csütörtök:       8.00 – 10.00 óra 

           Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a rendelési idő kezdete előtt 30 perccel a 
           asszisztencia jelen van a rendelőben és gondoskodik a váróterem nyitva tartásáról. 

Az Önkormányzat a rendelési idő betartását ellenőrizheti. A rendelési idő betartásának 

ismételt megszegése jelen szerződés felbontására adhat okot. 

   11.)Az egészségügyi alapellátás keretében működő központi háziorvosi ügyelet 

ellátása vállalkozói formában történik Mezőkövesd Városban.  

 

       12.)Az Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik a feladatellátáshoz szükséges tárgyi és 

személyi feltételekről. A tevékenységét az önkormányzat tulajdonában lévő orvosi 

rendelőben, a saját tulajdonában lévő berendezésekkel, eszközökkel végzi, a 

tevékenység ellátásához  szükséges eszközök pótlásáról maga köteles gondoskodni. 

 
        13.)Az Egészségügyi Szolgáltató vállalja az ingyenesen használatában lévő rendelő               

              helyiségeinek kétévenkénti tisztasági festését, mázolását, a halaszthatatlan  

              karbantartási munkálatok elvégzését 50.000.-Ft összegben, valamint a rendelő  

              üzemeltetési költségeit.  

 

       14.)Az Önkormányzat vállalja az önkormányzat tulajdonában lévő épület állagmegóvását 

és az 50.000.-Ft feletti karbantartási munkálatok elvégzését az önkormányzat éves              

költségvetésében szereplő keretösszeg terhére. 

 

       15.)Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre kötik azzal, hogy a szerződést 

mindkét fél jogosult külön indokolás mellett 6 hónapos felmondási idővel írásban 

felmondani. 

 

       16.)Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést -  indoklással – felmondja,  

a.)ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 

felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a 

jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 



b.)a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 

bármely okból elveszíti. 

 

  17.)A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési        

önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál         

figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében 

kapott  éves összeget. 

 

  18.)Az Önkormányzat a háziorvosi ellátást nyújtó Egészségügyi Szolgáltató közvetlen 

      egészségbiztosítási finanszírozásához hozzájárul. E szerződés alapján az 

Egészségügyi Szolgáltató az Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási 

szerződést köt. 

 

          19.)Az Egészségügyi Szolgáltató kötelezi magát, hogy késedelem nélkül bejelenti az 

    Önkormányzatnak, ha a körzet fenntartása és folyamatos működtetése bármilyen    

    okból  veszélybe kerül. 

 

         20.)Az Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói          

jogviszonyával összefüggően bekövetkezett mindennemű változást az erre 

vonatkozó  jognyilatkozat megtételétől számított 3 (három) munkanapon belül az 

Önkormányzatnak írásban bejelenti, és kezdeményezi a szerződés módosítását. 

 

 21.)Az Önkormányzat jelen szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha az     

Egészségügyi Szolgáltató jelen szerződésben meghatározott kötelezettségének nem 

tesz eleget, továbbá, ha az Egészségügyi Szolgáltató a háziorvosi tevékenység 

folytatására vonatkozó jogszabályokban meghatározott személyi és alkalmassági 

feltételeknek nem felel meg. 

 

         22.)Jelen szerződés – feltéve, hogy az Egészségügyi Szolgáltató a finanszírozóval a          

finanszírozási szerződést megkötötte - 2013.január 1-én lép hatályba. Ezen 

időponttól az Egészségügyi Szolgáltatót megilletik és terhelik mindazok a jogok és 

kötelezettségek, amelyek a finanszírozásról szóló jogszabályok alapján a 

működtetőre hárulnak. 

 

         23.)Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés módosítására bármelyik fél az 

indok  közlésével írásban tehet kezdeményezést, amely alapján az egyeztetést 30 

napon  belül lefolytatják.  

 

         24.)Szerződő felek a jelen szerződést akkor is módosíthatják, ha a szerződés teljesítése      

során a jelen szerződés megkötésekor előre nem látott körülmények következnek be      

(jogszabályváltozás stb.). Erről a felek kötelesek egymást tájékoztatni, és 

megkísérelni a szerződés közös megegyezéssel történő módosítását.  

 

          25.)A tevékenységet végző orvos a feladat-ellátási szerződésből eredő feladatokat 

legjobb  tudása és a szakma előírásai szerint, betegei érdekében köteles végezni. 

 

          26.)A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges 

vitás kérdéseket közös megegyezéssel és elsősorban peren kívül rendezzék. 

Megegyezés hiányában a vitás kérdések eldöntésére a felek kikötik a Mezőkövesdi 

Városi Bíróság  illetékességét. 



 

          27.)A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó  

                jogszabályok  rendelkezései az irányadók. 

 

         28.)Jelen szerződés mellékletét képezi a háziorvosi körzet utcajegyzéke. 

Szerződő felek ezen feladat-ellátási szerződést, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal 

mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után írták alá. 

 

Mezőkövesd, 2012. november  …..  

 

…...............................................................  …............................................................... 

Mezőkövesd Város Önkormányzata        PLADMED Kft.  
  képviseletében Egészségügyi szolgáltató                    

képviseletében: 

   

 

 Dr. Fekete Zoltán polgármester                                          Dr. Orbók Napsugár Tünde   
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Orbók Napsugár Tünde 

körzet 

Rendelő címe: 3400. Mezőkövesd, József A út 3. 

 

Fecske  u. 



Bagoly u. 

Hattyú u. 

Kertész u. 

Pacsirta u. 

Szőlő u. 

Farmosi tanya 

Dohány  u. 

Batthyány u. 

Gém u. 

Sólyom u. 

Állomás u. 

Lövői  u. 

Sirály u. 

Vasút u. 

Dinnye u. 

Eper u. 

Sport u. 

Galamb u. 

Alma 1-17. és 2-20. 

Köszméte u.  

Meggy u. 

Szamóca u. 

Barack u. 

Bacsó B út 6-12. és 45-49.  

Ifjúság u. 

Építők u.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

290/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata  

 



Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról  

szóló beszámoló  

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról szóló 

beszámolót és azt elfogadja. 

 

 

 

 Felelős: Polgármester  

 Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.      Dr. Fekete Zoltán sk.  

  jegyző            polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 Csiger Lajos sk.       Guti Árpád sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

291/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata  

 

az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítésének kivitelezési munkálataira  

induló közbeszerzési eljárásról 



 

 

 
A Képviselő-testület az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítéséhez kapcsolódó építési 

munkálatok kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó eljárást megindító felhívást 

elfogadja, és hozzájárul az alábbi cégek részére történő megküldéséhez, ill. azoknak a 

mezőkövesdi vállalkozóknak, akik megfelelnek az ajánlati felhívásban foglaltaknak.  

 

- Frenyó és Társa Építőipari Kft. (3300 Eger, Knézich Károly u. 32/A fsz. 1.) 

 

- Szépítész Eger Kft. (3300 Eger, Jókai út 10.) 

 

- Wiktori Kft. (3400 Mezőkövesd, Dohány út 8.) 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.      Dr. Fekete Zoltán sk.  

  jegyző            polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 Csiger Lajos sk.       Guti Árpád sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez  



 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 

 
X Építési beruházás  

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

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

Hivatalos név: 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

Postai cím: 

Mátyás király út 112. 

Város/Község: 

Mezőkövesd 

Postai 

irányítószám: 

3400 

Ország:  

Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Pázmándi Tamás közbeszerzési referens 

Telefon: 

49/511-535 

E-mail: 

kozbeszerzes@mezokovesd.hu 

Fax: 

49/511-561 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

További információ a következő címen szerezhető be:  

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 

vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Regionális/helyi szintű   

 

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK  

 Általános közszolgáltatások  

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:             igen  nem  

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 



II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Kivitelezési munkák az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítéséhez 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

 Építési beruházás                       Árubeszerzés                           Szolgáltatás megrendelés                           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által 

meghatározott 

követelményeknek 

megfelelően 

Építési koncesszió 

 

 

 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:        
••  

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 

mellékletében) 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió              

A teljesítés helye 

Mezőkövesd, Egri út 1. hrsz.: 515/6 

NUTS-kód                    HU311 

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó 

információk 

 A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul                                               

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Vállalkozási szerződés / Kivitelezési munkák az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítéséhez 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 
Fő szójegyzék 

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
4521000000-2 

 

        -              -    

 

További 

tárgy(ak) 

 

45214100-1 

45223300-9 

        -              -   

        -              -   

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel                            igen              nem  

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)                                                         igen      nem  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  



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

1.) 233 m2 bruttó alapterületen a meglévő óvodaegység felújítása (13 m3 teherhordó fal készítése, külső 

homlokzat felújítása /769 m2-en/ utólagos hőszigetelő homlokzati bevonattal és nyílászárók cseréjével; új 

padlóburkolat készítése /346 m2-en/; belső festés /614 m2/; elektromos rendszer felújítása; a meglévő 

fűtéshálózat átépítése, egy kazánegység cseréjével; épületgépészeti hálózat /víz, szennyvíz/ felújítása, 

részleges cseréje). 

 

2.) 383 m2 bruttó alapterületen új épületegység létesítése (2 db csoportszoba kialakítása /110 m2 

területen/; tornaszoba /61 m2-en/; kiszolgáló helyiségek /102 m2/; közlekedők /47 m2/; igazgatási blokk 

/63 m2/; 37 m3 teherhordó fal készítése; 610 m2 fa ácsolt tetőszerkezet; 778 m2 tetőfedés; 72 m2 

csempeburkolat; 109 m2 gres padlóburkolat; 261 m2 linóleum burkolat; 49 m2 fa beltéri nyílászáró; 102 

m2 műanyag kültéri nyílászáró; 1.644 m2 beltéri festés; 441 m2 homlokzati hőszigetelés; komplett 

gépész, villamos-szerelési munkálatok. 

 

3.) Aszfaltozott beton térburkolat 480 m2. 

 

4.) 7 db parkoló kialakítása a térburkolaton (ebből 1 db akadálymentes). 

 

5.) Kertépítés-parkosítás 620 m2 

A pontos mennyiségek a dokumentációban részletezve. 

Becsült érték áfa nélkül:  135.240.572 Pénznem:  HUF  

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ  

Vételi jog (opció):  igen      nem  

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk  

A szerződés meghosszabbítható:  igen       nem 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

Kezdés           2013/ 03/18     (év/hó/nap)    

Befejezés       2013/08 /15      (év/hó/nap)  

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

-Teljesítési biztosíték: a szerződésszerű teljesítés biztosítékául szolgál, mértéke a nettó vállalkozói díj 

5%-a. A nyertes ajánlattevő a teljesítési bankgarancia, kötelezvény eredeti példányát a szerződéskötéssel 

egy időben köteles ajánlatkérő részére átadni, illetve ajánlatkérő bankszámlájára befizetni. Amennyiben a 

nyertes ajánlattevő a szerződéskötéssel egy időben, továbbá az ezen kötelezettségének betartására is 

kiterjedő, nyertes ajánlatában tett nyilatkozatában foglaltakkal ellentétben a teljesítési bankgaranciát, 

kötelezvényt az előírt tartalommal és előírt módon és határidőn belül nem nyújtja be, illetve nem utalja át 

ajánlatkérő számlájára, az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

ajánlattevővel szerződhet, aki/amely az ilyen tárgyú közléstől számított 5 napon belül köteles ajánlatkérő 

részére átadni az előírásszerű teljesítési bankgaranciát, kötelezvényt, illetve teljesíteni az átutalást. A 

teljesítési garanciának benyújtásakor érvényesnek, a szerződés nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő általi 

aláírásától kezdődően a teljesítés teljes idejére a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjáig hatályosnak 

kell lennie. 



-Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér mérteke a szerződés nettó ellenértékének 1%-a naponta, de 

maximum a szerződés nettó ellenértékének 10%-a. 

-Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalási ár 20 %-a. 

-Jólteljesítési biztosíték: a garanciális kötelezettség teljesítése biztosítékául szolgál, az ajánlatban vállalt 

garancia időtartamára, mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a. A jólteljesítési garanciának a kivitelezés 

lezárását követően, a műszaki ellenőr és az ajánlatkérő képviselője által igazolt sikeres műszaki átadás-

átvétel időpontjától kell rendelkezésre állnia. Az érvényes jólteljesítési garancia rendelkezésre állása a 

műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáról rendelkező jegyzőkönyv aláírásának a feltétele. 

-Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlattételt 500.000 Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtásához köti 

a Kbt. 59. §-a alapján. 

A teljesítési és jóteljesítési garancia, illetve az ajánlati biztosíték nyújtható ajánlatkérő bankszámlájára 

történő befizetéssel, bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető 

kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel. 

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

rendelkezésekre: (adott esetben)  

Ajánlatkérő 1 db részszámla benyújtására biztosít lehetőséget; a II.2.1.2.) pontban megjelölt munkák 

részleges elvégzését követően nyújtható be a vállalási ár 40%-áról (a V.7.17. pontban részletezve). 

A végszámla az építési munkálatok 100 %-os műszaki készültségekor, a műszaki átadás-átvételi eljárás 

sikeres lezárását követően nyújtható be, a vállalási ár (esetleges előleggel csökkentett) fennmaradó 

részéről. 

A számlákat az ajánlatkérő által megbízott műszaki ellenőr ellenjegyzi. Ajánlatkérő csak a műszaki 

ellenőr által leigazolt számlákat fogadja be. 

A benyújtott számlák finanszírozását az Ajánlatkérő és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Támogató) 

végzi, 5-95% arányban. 

Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 130. § (1), (3)-(6) bekezdése, továbbá az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltakat az irányadóak. 

Az ajánlattétel, a szerződés, illetve a kifizetés pénzneme HUF.  

Ajánlattevő a szállítói finanszírozás keretében a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő 

mértékű szállítói előleget igényelhet, a.4/2011. (I. 28.) Korm. rend. 57. § (1b) bekezdése alapján.  

Amennyiben az ajánlattevő él ezen lehetőségével, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rend. 57. § (1d) bekezdése 

alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben az Ajánlatkérő kiköti a folyósítandó 

szállítói előleg összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti 

biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A nyertes ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének 

vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt 

kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. 

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

Nem követelmény, de több ajánlattevő közös ajánlattétele esetén a Kbt. 25.§-ban foglaltakra figyelemmel 

kell lenni. 

III.1.4) Egyéb különleges feltételek  (adott esetben)   igen    nem  

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), 

ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

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

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 

gazdasági szereplő, akivel/amellyel szemben fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a Kbt. 57. § (1) 



bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike, továbbá nem lehet ajánlattevő, akivel/amellyel szemben 

fennáll a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok. Ajánlattevőnek a Kbt 58. § (3) bekezdése alapján 

nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az 

általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti 

kizáró okok hatálya alá. 

A megkövetelt igazolási mód: 

A kizáró okon fenn nem állását az ajánlattevőknek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 12. §-ában 

foglaltak szerint kell igazolniuk, illetve Ajánlatkérő eszerint ellenőrzi a kizáró okok fenn nem állását. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

P1. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. 

§ (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi 

számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozatát az 

ajánlattevő pénzügyi helyzetéről legalább az alábbi 

tartalommal -amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak-: 

— vezetett számlaszám(ok), 

— mióta vezeti a bankszámláját, 

— volt-e a számlán 15 napot meghaladó sorban állás 

az ajánlati felhívás feladását megelőző 2 

évben. 

P2. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. 

§ (1) bekezdés b) pontja alapján a számviteli törvény 

szerinti, az ajánlattételi határidőt megelőző két lezárt 

üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje 

beszámolóját a kiegészítő mellékletek nélkül, 

egyszerű másolatban. 

Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat 

honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az 

ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat 

honlapján megtalálható beszámolók csatolása az 

ajánlatban nem szükséges. 

Ha az ajánlattevő a beszámolókkal azért nem 

rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 

időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg 

működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából 

származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult 

igazolni. 

 

P3. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. 

§ (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három évre 

vonatkozóan -amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak-a: 

— teljes nettó árbevételéről és 

— építőipari tevékenységgel kapcsolatos nettó 

árbevételéről szóló nyilatkozatát. 

 

P4. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. 

§ (1) bekezdés d) pontja alapján a szakmai 

felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást 

egyszerű másolatban. Ajánlattevő csatolja ajánlatába a 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Az ajánlattevő alkalmatlan, ha: 

P1. A pénzügyi intézmény(ek)től 

nyilatkozat(ok) szerint a folyószámlá(ko)n az 

ajánlattételi felhívás feladását megelőző 2 évben 

15 napot meghaladó sorban állás fordult elő. 

 

P2. A mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi 

felhívás feladását megelőző két lezárt üzleti 

évben negatív volt. 

Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben 

előírt irattal (beszámolóval) azért nem 

rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 

időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte 

meg működését, az alkalmasságát a 

közbeszerzés tárgyából származó árbevételről 

szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az 

ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és 

gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha 

működésének ideje alatt a közbeszerzés 

tárgyából (építőipari tevékenység) származó - 

általános forgalmi adó nélkül számított - 

árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 millió 

Ft-ot.(310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § 

(2) bekezdés). 

 

P3. Az előző három évben 

— nettó árbevétele összesen nem éri el a 120 

millió HUF-ot és, 

— építőipari tevékenységből származó nettó 

árbevétele összesen nem éri el a minimum nettó 

100 millió HUF-ot. 

 

P4. Nem rendelkezik legalább 50 millió Ft/év és 

10 millió Ft/káresemény mértékű érvényes 

szakmai felelősségbiztosítással. 

 



biztosítótársaságtól származó kötvényt és egy 

nyilatkozatot annak érvényességére vonatkozóan. 

 

 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt 

alkalmassági követelményeknek bármely más 

szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is 

megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően. 

 

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági 

követelményeknek bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, 

úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) 

bekezdései szerint köteles igazolni. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

M1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító 

felhívás feladásától visszafelé számított három évben 

befejezett építési beruházásait a 310/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében meghatározott 

formában igazolva. A referencianyilatkozatból vagy 

referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel 

teljesülésének ki kell derülnie. 

 

M2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez 

rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki 

felszereltség leírásával. 

 

M3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján azoknak a szakembereknek 

a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket 

be kíván vonni a teljesítésbe 

 

Csatolandó dokumentumok: 

A teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, 

végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése az 

alábbiak szerint: 

- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó 

nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik 

szakember melyik alkalmassági feltételnek való 

megfelelés céljából kerül bevonásra; 

- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, 

olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az 

alkalmasság minimumkövetelményei között előírt 

feltételek megléte egyértelműen megállapítható 

legyen; 

- a végzettséget és képzettséget igazoló 

dokumentumok egyszerű másolata, 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 

M1. Nem rendelkezik az eljárást megindító 

felhívás feladásától visszafelé számított három 

évben összesen legalább 1 db, fővállalkozásban 

teljesített, minimum nettó 80 millió Ft értékű, az 

előírásoknak és szerződésnek megfelelően 

teljesített szolgáltatás nyújtására vonatkozó 

referenciával. 

 

M2. Nem rendelkezik a munkákat a helyszínen 

közvetlenül irányító, az illetékes kamara 

névjegyzékébe felvett, legalább 

-1 fő MV-Ép/A 

-1 fő MV-Ép/ÉG 

-1 fő MV-Ép/ÉV 

szakterületen nyilvántartott felelős műszaki 

vezetővel, aki megfelel a 244/2006. (XII.5.) 

Korm. rendeletben megfogalmazott felelős 

műszaki vezetői kritériumoknak, és legalább 5 

éves, szakterületén szerzett felelős műszaki 

vezetői gyakorlattal rendelkezik (egy szakember 

több/mindhárom követelménynek is eleget 

tehet). 

 

M3. Nem rendelkezik legalább az alábbi 

üzemképes eszközökkel: 

-min. 2 db, min. 5 tonna teherbírású teherautó, 

melyből legalább 1 db önrakodó 

darus 

-min. 200 m2 homlokzati állvánnyal 

-1 db vakológéppel 

-1 db sűrített levegő előállítására alkalmas 

kompresszorral 

-1 db elektromos energia előállítására alkalmas 

aggregátorral 



- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, 

valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az 

eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. 

 

 

M4. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) 

bekezdés d) pontja alapján nyilatkozat az előző három 

év vonatkozásában az éves átlagos statisztikai 

állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek 

létszámáról készült kimutatással. 

 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt 

alkalmassági követelményeknek bármely más 

szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is 

megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően. 

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági 

követelményeknek bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, 

úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) 

bekezdései szerint köteles igazolni. 

-1db mini rakodó munkagéppel 

 

M4. Nem rendelkezik az előző három évben 

évente átlagosan 25 fő statisztikai állományi 

létszámmal és legalább 2 fő vezető 

tisztségviselővel. 

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                       igen    nem  

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott                                     igen    nem  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdése alapján 

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Értékelési szempontok 

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlata következő részszempontok alapján                                                    

Részszempont 

1. Ajánlati ár (bruttó HUF)  

2. Garanciavállalás időtartama 

(hónap, a 120 hónapnál magasabb 

ajánlati értékre is a maximum 

pontszám kerül kiosztásra)  

Súlyszám 

70 

30 

Részszempont 

 

Súlyszám 

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni                                                                 igen    nem  

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 



IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

1-1373/2012. 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre           igen      nem   

 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei  

A dokumentáció Ajánlatkérő ellenszolgáltatás nélkül küldi meg az ajánlattételre felkért szervezeteknek 

az eljárást megindító felhívás mellékleteként. 

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum:  2013/01/22   (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 10:00 óra 

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

 Az EU bármely hivatalos nyelve 

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):                                                        

 Egyéb:                                          

 Magyar 

IV.3.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2013/01/22   (év/hó/nap)                                                                     Időpont:10:00 óra 

Hely : Polgármesteri Hivatal 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. fsz. 13. sz. tárgyaló 

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek  igen    nem           

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint. 

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama ) 

Az időtartam napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen      nem  

V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A SZERZŐDÉS EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL 

KAPCSOLATOS 

                  igen     nem  

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  

ÉMOP 4.3.1/A-11 "Nevelési intézmények fejlesztése” 



V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 

tárgyalás időpontja :(ha az eljárás tárgyalásos) 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltak szerint benyújtott ajánlat alapján a 

szerződés feltételeiről tárgyal. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez. Az első tárgyalás időpontja: 

2013. 02. 06. 10.00 óra, helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri Hivatal „A” 

épület, fsz. 13. tárgyaló. 

Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatának az árra és a garancia időtartamára vonatkozó részét módosíthatja. 

Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel az ajánlatok beérkezésének sorrendjében tárgyal. 

Ajánlatkérő külön-külön kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel. A végső ajánlat megtételével beáll az ajánlati 

kötöttség. 

A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. 

 

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az 

eljárásban való részvétel feltétele? 

          igen      nem  

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával 

kapcsolatos további információk:  

A dokumentáció Ajánlatkérő ellenszolgáltatás nélkül küldi meg az ajánlattételre felkért szervezeteknek 

az eljárást megindító felhívás mellékleteként. 

A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető. 

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 

felső határa:  

1-100 

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a 

módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti 

ponthatárok közötti pontszámot: 

Valamennyi részszempont esetében a legelőnyösebb ajánlat 100 pontot, a többi ajánlat a legelőnyösebb 

ajánlathoz viszonyítva arányosítás alapján kevesebb pontot kap (lineáris arányosítás módszere). 

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 

ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 

képest szigorúbbak              

    igen      nem  

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, 

amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 

minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:              

P1-P4., M1.-M4.  

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások:  

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 500 000 Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtásához köti a Kbt. 

59. § (1) bekezdésében foglaltak alapján. 

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése alapján nyújtható bankszámlára történő befizetéssel, 

bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazó- 

kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítékról szóló dokumentum eredeti példányát csatolni kell az ajánlathoz. 

Amennyiben ajánlattevő befizetéssel kívánja rendezni az ajánlati biztosítékot, úgy azt az OTP 11734107 

– 15350071-10020009 sz. számlára, "Egri úti óvoda - ajánlati biztosíték" megjelöléssel köteles megtenni. 

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának 



határidejével. 

Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt. 

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:     igen     nem  

V.4) Egyéb információk: 

1) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2013. 02. 28., a Kbt. 77. § (2) bekezdésében 

meghatározottak szerint. 

2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013. 03. 12. 

3) Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlatokat zárt borítékban (csomagolásban), állagsérelem 

nélkül bonthatatlanul, fűzve vagy kötve (minden példányt zsinórral átfűzve és átkötve, majd címkével 

leragasztva, a címkét cégbélyegző-lenyomattal ellátva, és aláírva, úgy, hogy az aláírás egy része a 

címkén, egy része az ajánlaton legyen), folyamatos oldalszámozással (eggyel kezdve, és oldalanként 

növekedjen; minden, tartalommal rendelkező és tartalom nélküli oldalt számozva), egy eredeti és két, az 

eredeti példányról készült másolatban, magyar nyelven, 3 papírpéldányban és 1 elektronikus példányban 

(.pdf) kell benyújtani. Az egyes példányok borító lapján jól olvashatóan fel kell tüntetni az ’EREDETI’, 

illetve a ’MÁSOLATI’ megjelölést. Eltérés esetén az eredeti példány a mérvadó. 

A borítékon (csomagoláson) a "Egri úti tagóvoda - kivitelezés", valamint a "Nem bontható fel az 

ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!" feliratot kell feltüntetni. 

4) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőben 

benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. 

5) Az ajánlat - tartalomjegyzéket megelőző - első oldalaként az ajánlati adatlap (felolvasólap) 

szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, székhelyét, a kért 

ellenszolgáltatás összegét és mindazon ajánlati elemeket, melyek a bírálati szempontok alapján 

értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját a dokumentáció tartalmazza. 

6) Az ajánlathoz csatolni kell: 

— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdésre vonatkozóan, 

— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (5) bekezdésre vonatkozóan, 

— az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást, 

— a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot, 

— nyilatkozatot arról, hogy a III.2.2) P1. pont alapján megjelölteken kívül más pénzügyi intézménynél 

nem vezet számlát, 

— az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát. 

Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult 

személy által aláírt meghatalmazást szintén csatolni kell. 

Az ajánlathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok teljes listáját a dokumentáció tartalmazza. 

7) Ajánlattevőnek jelen ajánlati felhívásban, és a kapcsolódó dokumentációban meghatározott tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

8) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy -a nyertes visszalépése esetén az 

ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

szervezettel(személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte. 

9) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 122. § (5) bekezdésében foglaltak szerint adja meg. 

10) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint biztosítja. 

11) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven 

került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a pontos magyar 

fordítást is (Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő általi felelős fordítást is, nem követeli meg a 

szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar 

fordítást). A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. 

12) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben a közösen benyújtott ajánlatban 

rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. 

Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek 

kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a konzorcium tagjai egyetemleges kötelezettséget vállalnak a 



közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a 

benyújtott együttműködési megállapodás a konzorciumi tagoknak a konzorcium működésére vonatkozó 

teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza. 

13) Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó és bruttó értékben. Az ajánlati árnak 

a nyertes ajánlattevő által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét 

tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megbízótól további díj- vagy 

költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség 

elszámolására nem jogosult. 

Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi 

fizetőeszköz árfolyamához. 

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a bruttó árat veszi figyelembe. 

14) Amennyiben nem érkezik a rendelkezésre álló forrás mértékének megfelelő érvényes ajánlat, az 

eljárást Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (1) c) pontjára tekintettel eredménytelennek nyilváníthatja. 

15) Az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek 

teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (Kbt. 40. § (1) bekezdés). 

16) Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni 

kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást. 

17) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fejlesztéssel érintett intézmény 2013. június 15-ig működik, 

így a munkaterület csak korlátozottan biztosítható az alábbiak szerint: 

Jelen felhívás II.2.1.2) pontjában megjelölt munkálatok 2013. március 18.-2013. augusztus 15. 

végezhetők, a II.2.1.) pontban megjelölt többi munka viszont csak 2013. június 15-én kezdhető meg, 

majd 2013. augusztus 18-ig a munkaterület korlátozás nélkül használható. 

A II.2.1.2.) pontban megjelölt munkák esetében 2013. 06. 15-ig legalább a szerkezetkész állapot, a 

közművek (szerelvények nélkül), belső válaszfalak, a nyílászárók, a burkolásra alkalmas szigetelt külső-

belső felületek el kell, hogy készüljenek. 

 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:   2012/12/05 (év/hó/nap) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

292/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata  

 

az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítésének eszközbeszerzésére  

induló közbeszerzési eljárásról 

 



 

 
A Képviselő-testület az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítéséhez kapcsolódó 

eszközbeszerzésre vonatkozó eljárást megindító felhívást elfogadja, és hozzájárul az 

alábbi cégek részére történő megküldéséhez: 

 

1. rész (játékok, mozgásfejlesztő eszközök) 

-KIDS GYERMEKDIVAT-JÁTÉK - 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 133 

-Copix Kft. – 3400 Mezőkövesd, Juharfa út 4. 

-Koós András e.v. - 3400 Mezőkövesd, Dohány út 8. 

 

2. rész (bútorok, használati eszközök) 

-Koós András e.v. - 3400 Mezőkövesd, Dohány út 8. 

-Mezőkövesdi Bútoripari Kft. -3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 10. 

-Murányi Bútor – 3400 Mezőkövesd, Zsófia út 19.- 

 

3. rész (villamos háztartási eszközök) 

-Gelkalux Kft. – 3400 Mezőkövesd, Szt. László tér 8. 

-Mentor Computer Kft. - 3400 Mezőkövesd, Diófa út 2., 

-Imi Márkabolt – 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 165. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.      Dr. Fekete Zoltán sk.  

  jegyző            polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 Csiger Lajos sk.       Guti Árpád sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez  
 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 



 

X Árubeszerzés  

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: Pázmándi Tamás közbeszerzési referens 

Telefon: 

49/511-535 

E-mail: 

kozbeszerzes@mezokovesd.hu 

Fax: 

49/511-561 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

További információ a következő címen szerezhető be:  

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 

vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 

  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Regionális/helyi szintű  

 

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK  

 Általános közszolgáltatások  

 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:             igen  nem  

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) 

 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Eszközbeszerzés az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítéséhez 

mailto:kozbeszerzes@mezokovesd.hu


II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

 Építési beruházás                       Árubeszerzés                           Szolgáltatás megrendelés                           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az ajánlatkérő 

által meghatározott 

követelményeknek megfelelően 

Építési koncesszió 

 

 

 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:        

••  

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 

lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

 

 

Szolgáltatási koncesszió              

A teljesítés helye 

Mezőkövesd, Egri út 1. hrsz.: 515/6 

NUTS-kód                    HU311 

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó 

információk 

 A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul                                               

 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Szállítási szerződés / Eszközbeszerzés az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítéséhez 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 
Fő szójegyzék 

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
39150000-8 

37500000-3 

39220000-0 

39710000-2 
 

        -              -    

 

További tárgy(ak) 

 
  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel                                             igen     nem   

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)                                                         igen      nem  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

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

1. rész (játékok, mozgásfejlesztő eszközök): játékok: 480 db, kültéri játékok: 16 db (telepítéssel), mozgásfejlesztő 

eszközök: 135 db 

2. rész (bútorok, használati eszközök): 413 db bútor, 495 db textília, 907 db konyhai eszköz 



3. rész (villamos háztartási eszközök): 9 db villamos háztartási eszköz 

Az eszközök részletes felsorolása a dokumentációban található. 

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:  18.670.575 Pénznem: HUF  

VAGY:                          és                           között         Pénznem:            

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ   

Vételi jog (opció):  igen      nem  

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk  

A szerződés meghosszabbítható:  igen       nem 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

A (tervezett) időtartam hónapban:       vagy  napban:        (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:   

Kezdés           201  08/15     (év/hó/nap)    

Befejezés       2013/08/25      (év/hó/nap)  

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  

-Késedelmi kötbér: a szerződés nettó ellenértékének 1%-a naponta, de maximum a szerződés nettó 

ellenértékének 10%-a.  

-Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalási ár 20 %-a. 

-Jólteljesítési biztosíték: a garanciális kötelezettség teljesítése biztosítékául szolgál. Garancia 

időtartama: kültéri játékok esetében 2 év, egyéb játékok és a mozgásfejlesztő eszközök esetében 1 év, 

bútorok esetében: 2 év, villamos háztartási eszközök esetében: 2 év. Mértéke a nettó szállítói díj 5%-a. A 

jólteljesítési biztosítéknak a szállítást követően, ajánlatkérő képviselője által igazolt sikeres átadás-átvétel 

időpontjától kell rendelkezésre állnia. Az érvényes jólteljesítési biztosíték rendelkezésre állása az átadás-

átvételi eljárás lezárásáról rendelkező jegyzőkönyv aláírásának a feltétele. 

A jólteljesítési biztosíték nyújtható Ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetéssel, bankgaranciával 

vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel. 

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

Ajánlatkérő 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget; a végszámla a sikeres szállítást 

követően, az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően nyújtható be. 

A számlát az ajánlatkérő képviselője ellenjegyzi. Ajánlatkérő csak a leigazolt számlát fogadja 

be. 
A benyújtott számla finanszírozását az Ajánlatkérő és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Támogató) 

végzi, 5-95% arányban. 

Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 130. § (1), (3)-(6) bekezdése, továbbá az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltakat az irányadóak. 

Az ajánlattétel, a szerződés, illetve a kifizetés pénzneme HUF.  

Ajánlattevő a szállítói finanszírozás keretében a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő 

mértékű szállítói előleget igényelhet, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rend. 57. § (1b) bekezdése alapján.  

Amennyiben az ajánlattevő él ezen lehetőségével, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rend. 57. § (1d) bekezdése 

alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben az Ajánlatkérő kiköti a folyósítandó 

szállítói előleg összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti 



biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A nyertes ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének 

vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt 

kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. 

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

Nem követelmény, de több ajánlattevő közös ajánlattétele esetén a Kbt. 25.§-ban foglaltakra figyelemmel 

kell lenni. 

III.1.4) Egyéb különleges feltételek  (adott esetben)   igen    nem  

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) 

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

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 

gazdasági szereplő, akivel/amellyel szemben fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok 

valamelyike, továbbá nem lehet ajánlattevő, akivel/amellyel szemben fennáll a Kbt. 56. § (2) 

bekezdésében foglalt kizáró ok. Ajánlattevőnek a Kbt 58. § (3) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy 

nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának 

igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya 

alá. 

A megkövetelt igazolási mód: 

A kizáró okon fenn nem állását az ajánlattevőknek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 12. §-ában 

foglaltak szerint kell igazolniuk, illetve Ajánlatkérő eszerint ellenőrzi a kizáró okok fenn nem állását. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

P1. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. 

§ (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi 

számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozatát az 

ajánlattevő pénzügyi helyzetéről legalább az alábbi 

tartalommal -amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak-: 

— vezetett számlaszám(ok), 

— mióta vezeti a bankszámláját, 

— volt-e a számlán 15 napot meghaladó sorban állás 

az ajánlati felhívás feladását megelőző 2 

évben. 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt 

alkalmassági követelményeknek bármely más 

szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is 

megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően. 

 

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági 

követelményeknek bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Az ajánlattevő alkalmatlan,ha: 

P1. A pénzügyi intézmény(ek)től 

nyilatkozat(ok) szerint a folyószámlá(ko)n az 

ajánlattételi felhívás feladását megelőző 2 évben 

15 napot meghaladó sorban állás fordult elő. 
 



úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) 

bekezdései szerint köteles igazolni. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

M1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) 

bekezdés d) pontja alapján Ajánlattevőnek 

nyilatkozatban be kell mutatnia az általa szállítandó 

eszközöket, berendezéseket (a beszerzendő áru 

leírásával, illetőleg fényképének bemutatásával, 

amelynek eredetiségét az ajánlatkérő felhívására 

igazolni kell; a dokumentációban szereplő árulista 

megbontása alapján). 

 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt 

alkalmassági követelményeknek bármely más 

szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is 

megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően. 

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági 

követelményeknek bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, 

úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 55. § (5)-(6) 

bekezdései szerint köteles igazolni. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Az ajánlattevő alkalmatlan,ha: 

M1. Ajánlatához nem csatolja a 

dokumentációban szereplő specifikációnak 

megfelelő eszközök, berendezések részletes 

leírását, fényképét. 

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                       igen    nem  

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott                                     igen    nem  

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdése alapján 

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Értékelési szempontok  

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 



IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)      1-1373/2012.  

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre                 igen      nem   

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei 

A dokumentációt Ajánlatkérő térítésmentesen, az eljárást megindító felhívás mellékleteként küldi meg az 

ajánlattevők részére. 

IV.3.4) Ajánlattételi határidő  

Dátum:  2013/01/23   (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 10:00 óra 

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

 Az EU bármely hivatalos nyelve 

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):                                                        

 Egyéb:                                          

 Magyar 

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama  

Az időtartam napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum:     2013/01/31   (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 10:00 óra 

Hely : Polgármesteri Hivatal 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. fsz. 13. sz. tárgyaló 

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek  igen    nem           

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdése 

szerint. 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen      nem  

V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A SZERZŐDÉS EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL 

KAPCSOLATOS 

 

                  igen     nem  

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  

ÉMOP 4.3.1/A-11 "Nevelési intézmények fejlesztése” 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 

időpontja :(ha az eljárás tárgyalásos) 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltak szerint benyújtott ajánlat alapján a 

szerződés feltételeiről tárgyal. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez. Az első tárgyalás időpontja: 



2013. 02. 07. 10.00 óra, helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri Hivatal „A” 

épület, fsz. 13. tárgyaló. 

Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatának az árra vonatkozó részét módosíthatja. 

Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel az ajánlatok beérkezésének sorrendjében tárgyal. 

Ajánlatkérő külön-külön kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel. A végső ajánlat megtételével beáll az ajánlati 

kötöttség. 

A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. 
 

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való 

részvétel feltétele?                                                                                         igen      nem  

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos 

további információk:  

A dokumentáció Ajánlatkérő ellenszolgáltatás nélkül küldi meg az ajánlattételre felkért szervezeteknek 

az eljárást megindító felhívás mellékleteként. 

 

V.3.3) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 

hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak              

    igen      nem  

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a 

minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 

képest szigorúbbak:              

P1., M1.  

V.3.4. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:     igen     nem  

V.4) Egyéb információk: 

1) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2013. 02. 28., a Kbt. 77. § (2) bekezdésében 

meghatározottak szerint. 

2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013. 03. 12. 

3) Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlatokat zárt borítékban (csomagolásban), állagsérelem 

nélkül bonthatatlanul, fűzve vagy kötve (minden példányt zsinórral átfűzve és átkötve, majd címkével 

leragasztva, a címkét cégbélyegző-lenyomattal ellátva, és aláírva, úgy, hogy az aláírás egy része a 

címkén, egy része az ajánlaton legyen), folyamatos oldalszámozással (eggyel kezdve, és oldalanként 

növekedjen; minden, tartalommal rendelkező és tartalom nélküli oldalt számozva), egy eredeti és két, az 

eredeti példányról készült másolatban, magyar nyelven, 3 papírpéldányban és 1 elektronikus példányban 

(.pdf) kell benyújtani. Az egyes példányok borító lapján jól olvashatóan fel kell tüntetni az ’EREDETI’, 

illetve a ’MÁSOLATI’ megjelölést. Eltérés esetén az eredeti példány a mérvadó. 

A borítékon (csomagoláson) a "Egri úti tagóvoda - eszközbeszerzés", valamint a "Nem bontható fel az 

ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!" feliratot kell feltüntetni. 

4) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőben 

benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. 

5) Az ajánlat - tartalomjegyzéket megelőző - első oldalaként az ajánlati adatlap (felolvasólap) 

szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, székhelyét, a kért 

ellenszolgáltatás összegét és mindazon ajánlati elemeket, melyek a bírálati szempontok alapján 

értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját a dokumentáció tartalmazza. 

6) Az ajánlathoz csatolni kell: 

— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdésre vonatkozóan, 

— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (5) bekezdésre vonatkozóan, 

— az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást, 

— a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot, 

— nyilatkozatot arról, hogy a III.2.2) P1. pont alapján megjelölteken kívül más pénzügyi intézménynél 



nem vezet számlát, 

— az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát. 

Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult 

személy által aláírt meghatalmazást szintén csatolni kell. 

Az ajánlathoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok teljes listáját a dokumentáció tartalmazza. 

7) Ajánlattevőnek jelen ajánlati felhívásban, és a kapcsolódó dokumentációban meghatározott tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

8) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy -a nyertes visszalépése esetén az 

ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

szervezettel(személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte. 

9) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 122. § (5) bekezdésében foglaltak szerint adja meg. 

10) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint biztosítja. 

11) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven 

került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a pontos magyar 

fordítást is (Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő általi felelős fordítást is, nem követeli meg a 

szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar 

fordítást). A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. 

12) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben a közösen benyújtott ajánlatban 

rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. 

Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek 

kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a konzorcium tagjai egyetemleges kötelezettséget vállalnak a 

közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a 

benyújtott együttműködési megállapodás a konzorciumi tagoknak a konzorcium működésére vonatkozó 

teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza. 

13) Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó és bruttó értékben. Az ajánlati árnak 

a nyertes ajánlattevő által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét 

tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megbízótól további díj- vagy 

költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség 

elszámolására nem jogosult. 

Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi 

fizetőeszköz árfolyamához. 

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a bruttó árat veszi figyelembe. 

14) Amennyiben nem érkezik a rendelkezésre álló forrás mértékének megfelelő érvényes ajánlat, az 

eljárást Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (1) c) pontjára tekintettel eredménytelennek nyilváníthatja. 

15) Az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek 

teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (Kbt. 40. § (1) bekezdés). 

16) Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni 

kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást. 

 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:   2013/01/08 (év/hó/nap) 

 



B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA:1   ELNEVEZÉS: Eszközbeszerzés az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítéséhez 1 .rész 

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:  

Eszközbeszerzés az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítéséhez (játékok, mozgásfejlesztő eszközök) 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
37500000-3 

         -              -    

 

 

 

 

További tárgy(ak) 

 

   .    .    .    . -   

   .    .    .    . -   

   .    .    .    . -   

   .    .    .    . -   

        -              -   

        -              -   

        -              -   

        -              -   

3) MENNYISÉG  

játékok: 480 db, kültéri játékok: 16 db (telepítéssel), mozgásfejlesztő eszközök: 135 db 

Becsült érték áfa nélkül:  9.551.967 Pénznem:  HUF 

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY  KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK 

FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Kezdés           2013/08/15     (év/hó/nap)    

Befejezés       2013/08/25      (év/hó/nap) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL 

Az eszközök részletes felsorolása a dokumentációban található. 

 



B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA: 2   ELNEVEZÉS: Eszközbeszerzés az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítéséhez 2. rész 

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:  

Eszközbeszerzés az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítéséhez (bútorok, használati eszközök) 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
39150000-8 

39220000-0         -              -    

 

 

 

 

További tárgy(ak) 

 

   .    .    .    . -   

   .    .    .    . -   

   .    .    .    . -   

   .    .    .    . -   

        -              -   

        -              -   

        -              -   

        -              -   

3) MENNYISÉG  

 413 db bútor, 495 db textília, 907 db konyhai eszköz 

Becsült érték áfa nélkül:  8.901.993 Pénznem:  HUF 

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY  KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK 

FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Kezdés           2013/08/15     (év/hó/nap)    

Befejezés       2013/08/25      (év/hó/nap) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL 

Az eszközök részletes felsorolása a dokumentációban található. 

 



B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA: 3   ELNEVEZÉS: Eszközbeszerzés az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítéséhez 3. rész 

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:  

Eszközbeszerzés az Egri úti tagóvoda kapacitásbővítéséhez (villamos háztartási eszközök) 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
39710000-2 

        -              -    

 

 

 

 

További tárgy(ak) 

 

   .    .    .    . -   

   .    .    .    . -   

   .    .    .    . -   

   .    .    .    . -   

        -              -   

        -              -   

        -              -   

        -              -   

3) MENNYISÉG  

9 db villamos háztartási eszköz 

 Becsült érték áfa nélkül:  216.615 Pénznem:  HUF 

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY  KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK 

FELTÜNTETÉSE  

Kezdés           2013/08/15     (év/hó/nap)    

Befejezés       2013/08/25      (év/hó/nap) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL 

Az eszközök részletes felsorolása a dokumentációban található. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

293/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata  

 

„Épületenergetikai korszerűsítés a Mezőkövesdi Városi Sportcsarnokban” 

(KEOP-4.9.0/11-2011-0170) 

projekt kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárás indítása 

 
 

A Képviselő-testület az „Épületenergetikai korszerűsítés a Mezőkövesdi Városi 

Sportcsarnokban” (KEOP-4.9.0/11-2011-0170) projekt kivitelezőjének kiválasztására 

vonatkozó ajánlattételi felhívást elfogadja, és hozzájárul az alábbi cégek részére történő 

megküldéséhez, ill. azoknak a mezőkövesdi vállalkozóknak, akik megfelelnek az 

ajánlati felhívásban foglaltaknak.  

 

 

- ERTAMIL Kft. (3300 Eger, Rajner Károly u. 41.) 

 

- SZILVÁSI ÉPÍTŐ Kft. (3400 Mezőkövesd, Eper u. 53.) 

 

- TETRA CONSTRUCT Kft. (2340 Kiskunlacháza, Felsőkereszt u. 4.) 

 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 
 

Dr. Jakab Orsolya sk.      Dr. Fekete Zoltán sk.  

  jegyző            polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 Csiger Lajos sk.       Guti Árpád sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 
 
 
 
 



 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

1.) Az ajánlatkérő neve és címe 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

 

2.) Az ajánlatkérő címe: 
3400 Mezőkövesd, Mátyás király út. 112. 

 

3.) Az ajánlatkérő telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: 
Tel: +36-49/511-535 

Fax: +36-49/511-561 

E-mail: kozbeszerzes@mezokovesd.hu 

 

4.) A közbeszerzési eljárás tárgya: 

A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

 

„Vállalkozási szerződés Mezőkövesd Városának KEOP-4.9.0/11-2011-0170 számú 

pályázatához kapcsolódóan épületenergetikai korszerűsítési feladatok ellátására” 

 

5.) Teljes mennyiség  
A projekt keretében az alábbi fő tevékenységeket kell Ajánlattevőnek megvalósítani: 

- Utólagos külső hőszigetelés (padlásfödém szigeteléssel kiegészítve) 

- Nyílászáró csere 

- Kazáncsere 

- Termosztatikus szelepek beépítése 

- 6 m2 napkollektor telepítése 

- Dupla hőcserélős, álló melegvíz tartály beépítése 

- A külső hőszigetelés során a külső falakra 15 cm-es EPS típusú hőszigetelést, a 

padlásfödémre plusz 10 cm-es kézzel leteríthető ásványgyapot kerül. 

- A hőszigeteléssel egy időben megvalósul a külső nyílászárók cseréje is. E fejlesztés 

alkalmával műanyag, kettős falú, hőszigetelt, legalább 1,1 W/m2K-es üveget 

tartalmazó nyílászárók kerülnek beépítésre. 

 

Részletes leírást az Ajánlattételi felhívás 4. számú melléklete (feladatleírás) tartalmazza. 

CPV kódok: 

 

45210000-2- Magasépítési munka 

09331100-9 - Napkollektorok hő termelésére 

 

6.) A szerződés meghatározása 

 

„Vállalkozási szerződés Mezőkövesd Városának KEOP-4.9.0/11-2011-0170 számú 

pályázatához kapcsolódóan épületenergetikai korszerűsítési feladatok ellátására” 

 

A szerződés időtartama / a teljesítés határideje 

 

Befejezés: 2013.06.30.  

 



7.) A teljesítés helye 

 

A teljesítés helye: Magyarország, Mezőkövesd Város Közigazgatási területe 

NUTS-kód: HU 311 

 

8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályra való 

hivatkozás 

 

A benyújtott számla ellenértékét Ajánlatkérő saját forrásból és a KEOP-4.9.0/11-2011-0172 

program keretében az Ajánlatkérővel megkötött Támogatási Szerződésben szereplő módon, és 

a 2011. évi CVIII. törvényben (továbbiakban Kbt.), a 306/2011. (XII.23) Korm. rendeletben 

illetve a 4/2011. (I.28.) kormány rendeletben foglaltak szerint finanszírozza. Az ajánlattétel, a 

szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).  

Megrendelő előleget biztosít a 4/2011. (I.28.) kormány rendelet 57. § (1b) bekezdésében 

meghatározottak szerint: „Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet 

kedvezményezett a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött 

szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának 

megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.” az előlegre vonatkozó 

biztosítékot Megrendelő a 4/2011. (I.28.) kormány rendelet 57. § (1d) bekezdésében 

meghatározottak alapján köti ki: „A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben 

a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni a folyósítandó szállítói előleg 

összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti 

biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító – 

cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi 

tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható 

a szállítói előleg biztosítékaként.”. 

Nyertes Ajánlattevő Mezőkövesd Város Önkormányzata részére lefolytatott „Vállalkozási 

szerződés Mezőkövesd Városának KEOP-4.9.0/11-2011-0172 számú pályázatához 

kapcsolódóan épületenergetikai korszerűsítési feladatok ellátására” tekintetében a teljesítés 

igazolása figyelembevételével két részszámlát és egy végszámlát állít ki a Megrendelő 

részére, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítés igazolás alapján. A kifizetések szállítói 

finanszírozás szerint történnek. 

 

Megrendelő a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint végzi el a 

szakmai teljesítés igazolását. Amennyiben a szakmai teljesítés a szerződésben foglaltaknak 

megfelelően megtörtént, Megrendelő kiállítja a teljesítési igazolást, amely a Vállalkozó által 

benyújtott számla befogadásának feltétele. A két részszámlát és az egy végszámlát a szakmai 

teljesítéstől számított 15 napon belül ellenőrzik, majd az Ajánlatkérő 15 napon belüli fizetési 

határidővel a Vállalkozási Szerződésben meghatározott önrészre vonatkozó ellenértéket 

átutalással egyenlíti ki, figyelembe véve az Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. 

törvény) 36/A. §, valamint a Kbt. 130. § (3) és (4) bekezdését.  

A részletes fizetési feltételeket a szerződéses feltételek elnevezésű dokumentum tartalmazza. 

A Közreműködő szervezet részéről történő kifizetésekre a 4/2011-es Korm. rendelet, és a 

megkötött Támogatási Szerződés az irányadó. 

 

A részletes fizetési feltételeket a szerződéses feltételek elnevezésű dokumentum tartalmazza. 

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

valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása 

Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt nem fogadja el. Nincs lehetőség 

részajánlattételre. 



 

10.) Az ajánlatok bírálati szempontja 

 

A bírálati szempont a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja alapján legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás. 

 

11.) Kizáró okok 

 

Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai 

és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:  

 

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

 

Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), 

alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 

56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá nem lehet 

Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak 

fennállnak. 

Igazolási mód:  

1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. 

(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 10. és 12. §-ai szerint köteles igazolni, illetve 

nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.  

 

2. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 58. § (3) bekezdésére. 

 

12.) Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltak 

 

12.1) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 

12.1.1. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozója vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolja be: 

 

P/1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) alapján valamennyi 

számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattételi felhívás megküldését 

követően kelt nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal:  

- bankszámlaszám megadása, 

- mióta vezeti az adott bankszámláját, 

- volt-e bármilyen mértékű sorban állás a felhívás megküldését megelőző 2 évben. 

P/2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatot 

az előző 2 év (2010., 2011.) teljes –ÁFA nélkül számított- árbevételéről illetőleg ugyanezen 

időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés) nettó árbevételéről évenkénti 

bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a 

tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak. 

Ajánlattevők legyenek tekintettel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) és (3) 

bekezdésére 

12.1.2. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 



Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő), alvállalkozó 

vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, ha: 

 

P.1. Pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik bankszámláján az 

ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 2 évben 30 napot meghaladó mértékű sorban állás 

fordult elő. 

 

P.2. A teljes ÁFA nélkül számított árbevétele az előző 2 év (2010, 2011) egyszerű számtani 

átlaga alapján nem éri el a 60.000.000 forintot és ugyanezen időszakban a 2 év egyszerű 

számtani átlaga alapján a közbeszerzés tárgyának (magasépítés) ÁFA nélkül számított 

árbevétele a 30.000.000. forintot nem éri el. 

 

Az alkalmasság igazolásánál Ajánlatkérő lehetővé teszi a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

14.§ (8) bekezdésben foglaltakat. A Kr. 14.§ (1) bekezdésben foglalt igazolási módok helyett 

Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az 

Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben Ajánlattevők a 

nyilatkozatban pontosan jelöljék meg az ajánlattételi felhívásban szereplő alkalmassági 

minimumkövetelmény(eke)t, amely(ek)nek meg kívánnak felelni. 

 

A P1. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők 

közül egy felel meg (Kbt. 55. § (4) bekezdés). 

 

Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, különös 

tekintettel a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt feltételekre. 

 

12.2) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:  

12.2.1. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

Az ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel esetén minden tagnak) a műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő 

alkalmassági feltételeknek megfelelnie: 

M/1 A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja szerint a felhívás 

megküldésének napját megelőző kettő év legjelentősebb magasépítési kivitelezési munkáinak 

a bemutatása, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdése szerinti 

nyilatkozatokkal, illetve csatoljon egy ajánlattevői referenciaösszesítő nyilatkozatot az 

igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához. A bemutatásnál elegendő kitérni az 

alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára. 

M/2 Ajánlattevő (Közös Ajánlattevők) mutassa be a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § 

(2) bekezdés. e) pontja foglaltakkal összhangban azokat a szakembereket, (szervezeteket) – 

különösen a minőség –ellenőrzésért felelősöknek- a megnevezésével, képzettségük, szakmai 

tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása 

során csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű 

aláírásával, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű 

másolata, illetve akiknél követelmény a hatósági nyilvántartásba vétel, jelöljék meg, hogy az 

illető személy, mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal 

és a vonatkozó kamarai nyilvántartáshoz való elektronikus elérési útvonalat is adják meg. Az 

ajánlatban szereplő szakemberek esetén saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat 

megtétele is szükséges. 

 

12.2.2. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  



 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén mindkét ajánlattevővel), alvállalkozó 

vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, ha nem rendelkezik: 

M/1. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 2 évben összesen legalább 2 db 

műszaki átadás-átvétellel befejezett magasépítési beruházás kivitelezésére irányuló 

referenciával, amelyből legalább 1 db minimum nettó 30 millió forint ellenértékű munkájára 

vonatkozik. 

M/2.1 3 évre vonatkozó magasépítési gyakorlattal rendelkező szakemberrel, mint a 

teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezető személy. 

M/2.2 5 év kivitelezési gyakorlattal rendelkező épületgépész szakemberrel, mint a 

teljesítésben részt vevő felelős személy.  

 

Az M1-M2. pont szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 

megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés). 

Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra. 

13.) Hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása 

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67.§ rendelkezései szerint biztosítja.  

14.) Az ajánlattételi határidő 

 

2013.01.08.10.00 óra (CET) 

 

15.) Az ajánlat benyújtásának címe 

 

Polányi Ügyvédi Iroda 

1074 Budapest, Dohány u. 20. I/2/3. 

 

16.) Az ajánlattétel nyelve 

 

Az ajánlattétel nyelve a magyar. Ajánlatkérő kizárólag magyar nyelven kiállított 

dokumentumokat fogad el. Kbt. 87. § (1) bekezdés g) pont. 

 

17.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: 

 

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez szükséges Nyilatkozatmintákat, a „Szerződéses 

feltételek” elnevezésű dokumentumot és a Feladat leírást jelen ajánlattételi felhívással 

egyidejűleg térítésmentesen megküldi Ajánlattevők részére. 

 

18.) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje 

 

 

Polányi Ügyvédi Iroda 

1074 Budapest, Dohány u. 20. I/2/3. 

Az ajánlatok felbontásának ideje: 2013.01.08.10.00 óra (CET) 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:  



A Kbt. 62. § (2) bekezdésben meghatározottak. 

 

19.) Annak meghatározása, hogy az eljárásban lefolytatásra kerülő tárgyalás során mely 

ajánlati elemek lesznek módosíthatóak, tekintettel a Kbt. 98. § (2) bekezdésére 

 

Ajánlatkérő egy tárgyalási forduló tartását tervezi, de fenntartja magának a jogot,hogy 

szükség szerinti számú további tárgyalási forduló(ka)t tartson. 

 

Ajánlatkérő az egyes tárgyalási forduló(k) során valamennyi Ajánlattevővel tárgyal. 

Ajánlatkérő a tárgyalások során az Ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal. A tárgyalások 

sorrendje az ajánlatok benyújtása fordított sorrendjében kerül meghatározásra. Az ajánlat 

a tárgyaláso(ko)n módosítható. Ajánlatkérő az ajánlatok végső írásbeli módosítására 

lehetőséget biztosíthat. A tárgyalások lezárultával ajánlati kötöttség áll be. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyaláso(ko)n 

képviseleti/nyilatkozattételi jogosultsággal rendelkező, vagy általa meghatalmazott 

személlyel képviseltessék magukat. 

Ajánlattevők 10 perces időközönként fogják váltani egymást. A tárgyaláson módosítás 

tárgyát képezhetik: nettó egyösszegű ajánlati ár fenntartása/módosítása 

 

Az első tárgyalás tervezett időpontja: 

2013.01.22. 14.00 óra, helyszíne: Polányi Ügyvédi Iroda Tárgyalója 1074 Budapest, 

Dohány u. 20. I/2/3. 

 

20.) Az eredményhirdetés időpontja és szerződéskötés tervezett időpontja 
 

Az összegezés megküldése: A Kbt. 123. § (9) bekezdésének megfelelően. 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013 02. 05. 10.30 óra 

A szerződéskötés helye: 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 Polgármesteri Hivatal. 

 

21.) Annak meghatározását, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a 122. § (9) bekezdését 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (9) bekezdését nem alkalmazza. 

 

22.) Egyéb információk 

 

22.1. Az Ajánlatkérő csak az általa kiadott költségvetési kiírás beárazását fogadja el 

ajánlatként, formai változtatások nélkül. A költségvetési kiírás szövegének és/vagy 

mennyiségének átírása az ajánlat érvénytelenítését és az eljárásból való kizárást 

vonja maga után. Amennyiben Ajánlatkérő a kiadott és az Ajánlattevő által 

benyújtott költségvetési kiírás szövege vagy mennyisége között eltérést tapasztal, 

úgy a benyújtott ajánlatot érvénytelennek tekinti. 

 

22.2. Amennyiben valamely Ajánlattevő a tárgyalás során a megajánlott ajánlati árat 

módosítja, úgy a tárgyalást követő 2. munkanap 12:00 óráig be kell adni a 

módosított ajánlati ár végösszegét alátámasztó beárazott költségvetést 

 

22.3. Ajánlattevő illetőleg ajánlattevő által az ajánlattétel során bevont egyéb szervezet 

csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, 



vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját, Egyéni 

vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolványát, melyet Ajánlatkérő a 

cégmásolattal egyenértékűnek tekint egyszerű másolatban. Amennyiben 

Ajánlattevő, vagy közös ajánlattevők, az ajánlatban megjelölt, alvállalkozó vagy 

személy nem tartozik a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya 

alá, vagy személyes helyzete alapján nem rendelkezik cégmásolattal egyenértékű 

dokumentummal (amely dokumentum igazolja az aláírásra való jogosultságot), 

elegendő, ha ajánlattevő vagy közös ajánlattevők az ajánlatba olyan ügyvéd által 

ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen 

szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, 

hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró 

jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott 

aláírását is tartalmazza. Amennyiben Ajánlattevő, vagy ajánlattevők vagy 

alvállalkozó szerinti szervezet cég ügyében el nem bírált módosítás van 

folyamatban, úgy Ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni ezen szervezet 

tekintetében a cégbíróság elektronikus nyilvántartásból lekért iratot-, vagy olyan 

dokumentumot, amellyel ajánlattevő igazolni tudja, hogy a változásbejegyzési 

kérelmet a Cégbírósághoz beadta, és ezt a bíróság igazolja. 

 

22.4. A kizárólag külföldi telephellyel rendelkező ajánlattevőknek (Közös Ajánlattétel 

esetén valamennyi Közös Ajánlattevő külön-külön) minden nyilatkozatot, hatósági 

igazolást, továbbá az olyan ajánlattevőknek akik idegen nyelvű dokumentumot 

csatolnak be az adott dokumentumot felelős magyar fordításban kell az ajánlathoz 

csatolnia. Kivételt képez az eredendően több nyelven készült igazolás, nyilatkozat, 

melynek kizárólag magyar nyelvű tartalmát vizsgálja ajánlatkérő. 

 

22.5. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – egyetemleges 

teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó – megállapodást az ajánlathoz csatolni 

kell. 

 

22.6.  Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 60. § (3) és (5 )bekezdésére és a 

40.§ .(1) bekezdés a)-b) pontjára 

 

22.7. Lezárt üzleti év alatt az ajánlatkérő a felhívás feladásának napjáig lezárt üzleti évet 

érti. 

 

22.8. Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a 

felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 

meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát 

a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi 

bankja által felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró 

ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból 

származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, 

referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. 

 

22.9. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 124. § (4) bekezdésével 

kapcsolatban az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, 

vagy - a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [124.§ (4) 



bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 

(személlyel), ha őt a 77.§ (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 

 

22.10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Megrendelő a korszerűsítés késedelmes, vagy hibás teljesítése esetén kötbérigény 

érvényesítésére jogosult: 

 

- A késedelmi kötbér mértéke bármely, a szerződésben meghatározott határidő 

késedelmes teljesítése esetén  nettó szerződéses ár 1%-a naptári naponként. A 

fizetendő késedelmi kötbér maximális összege a szerződés elfogadott 

végösszegének 10% - a. Ennek elérésekor ajánlatkérő jogosulttá válik a 

szerződés felbontására az ajánlattevő súlyos szerződésszegésére tekintettel. 

- Jótállási kötelezettség: teljes körű jótállási kötelezettség (garanciavállalás) a 

sikeres átadás-átvételtől számítva 36 hónap időtartamra. 

- Meghiúsulási kötbér: a szerződésben meghatározott a meghiúsulási kötbér 

mértékét a Megbízó a nettó vállalási ár 20 %-ban határozza meg. 

 

22.11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt feltételeket a minősített ajánlattevők 

hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 

képest szigorúbban határozta meg, a felhívás 12.1. és 12.2. pontjaiban. 

 

 

22.12. Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdés alapján előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon az 

adózásra, a környezetvédelemre, egészségvédelemre, a fogyatékkal élők 

esélyegyenlőségére, munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 

olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése 

során meg kell felelni. 

 

A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről 

ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

3530. Miskolc. Meggyesalja u 12.  

Levelezési cím: 3501. Miskolc, Pf: 86 

Tel: 06-46-354-611, 06-46-502-200 Fax: 06-46-358-060 

e-mail cím:titkarsag.borsod@emr.antsz.hu 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és 

Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 
3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 40-44.  

Postacím: 3523 Miskolc, Pf. 82.  

tel: 06-46-560-010 

fax: 06-46-562-071 

E-mail: borsodaz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, borsodaz-mmszsz@ommf.gov.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 

Levelezési cím: 

1590 Budapest, Pf. 95 

Tel.: +36-1-301-2900 

mailto:borsodaz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
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Fax: +36-1-301-2903 

e-mail: hivatal@mbfh.hu 

 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium  

Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

Telephelyek: 

1051 Budapest, Arany János u. 6–8. 

1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

1054 Budapest, Hold u. 1. 

Postacím: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

Postafiók cím: 1884 Budapest, Pf. 1. 

A minisztérium ügyfélszolgálati e-mail címei: 

info@nefmi.gov.hu  

ugyfelszolgalat@nefmi.gov.hu  

 

NAV Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága 

3525. Miskolc, Kazinczy u 19. 

Tel: 06-46-514-200 

Fax: 06-46-515-428 

 

22.13. Az Ajánlattételi felhívás 12.2 Műszaki illetve szakmai alkalmasság 12.2.2 pont 

alkalmassági előírás tekintetében a jogosultságok vonatkozásában Ajánlatkérő 

elfogadja a megjelöltekkel egyenértékű jogosultságokat is. 

 

22.14. Ajánlattevők az Ajánlattételi felhívás Gazdasági és pénzügyi alkalmasság és Műszaki, 

illetve szakmai alkalmasság pont alkalmassági előírásai kapcsán az alábbiakat is 

vegyék figyelembe az ajánlatkészítés során: Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 55. 

§ (5) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása 

érdekében más szervezet(ek) kapacitására támaszkodik, csatolandó a Kbt. 55. § (6) 

bekezdése szerinti igazolás(ok) és nyilatkozat is. Amennyiben Ajánlattevő, Közös 

Ajánlattevő alvállalkozóval kíván megfelelni, a Kbt. 58.§ (3) bekezdésére 

tekintettel ezen szervezet csatolja be az Ajánlattételi felhívásban előírt igazolásokat, 

nyilatkozatokat is, melyből az alkalmasság megléte egyértelműen megállapítható. 

 

22.15. Ajánlattevők a felhívás Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont M.1. alkalmassági 

előírása kapcsán a 310/2011 (X.23.) Kr. 16. § (3) bekezdés szerinti igazolást és az 

igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához egy jelentkezői referenciaösszesítő 

nyilatkozatot csatoljanak az alábbiaknak megfelelően:  

 

22.16. A referenciaigazolásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell: a kezdési és a 

befejezési határidő pontos (naptári napban megadott) megjelölését, továbbá meg 

kell jelölni, a felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a főbb műszaki 

adatokat, a szolgáltatás jellegét , közös ajánlattevőként) valamint azt, hogy a 

szolgáltatás, melyhez a teljesítése kapcsolódik minden olyan információt, melyből 

az alkalmasság megléte egyértelműen megállapítható: a saját teljesítések pontos 

leírása munkarészek, mennyiségek, értékek megnevezésével. 

 

22.17. A referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell a felhívásban előírt alkalmassági feltételt, 

melynek az adott teljesítéssel meg kíván felelni, az elvégzett munka rövid leírását, a 

szerződést kötő másik fél megnevezését, valamint az ajánlat oldalszámát, ahol a 

mailto:hivatal@mbfh.hu
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referenciaigazolás található. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági 

előírásoknak megfelelő számú referenciákra. 

 

22.18. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös Ajánlattevők kötelesek 

becsatolni ajánlatukba valamennyi, a közös ajánlatban lévő tag által aláírt 

megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza: 

 

a) A közös ajánlatban részt vevő felek nevét, székhelyét; 

b) A közös ajánlattevő nevét, címét; 

c) A közös ajánlattal érintett szerződés célját; 

d) Tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát és az ajánlattételi felhívásra 

való utalást. A közös Ajánlatban részt vevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, 

hogy a közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni; 

e) A közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, 

egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, 

amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek; 

f) Meg kell jelölni a közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt, 

valamint az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös Ajánlattevők 

nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők 

nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös 

Ajánlattevők képviseletére jogosult személy aláírási mintáját; 

g) Az Ajánlatkérőnek Ajánlattevővel való kapcsolattartása a közbeszerzési 

eljárásban kizárólag a közös Ajánlattevő az Ajánlati nyilatkozatban megjelölt 

képviselőjén keresztül valósul meg. Ajánlatkérő ennek megfelelően az eljárás 

során keletkezett iratokat az ajánlattételi határidőt követően kizárólag a közös 

Ajánlattevők által megjelölt kapcsolattartónak küldi meg; 

h) A közös Ajánlattevők tagjainak feladatát és a megbízási díjból való 

részesedésük mértékét; figyelemmel a Kbt. 26. § -ának rendelkezéseire; 

i) Nyertes ajánlattétel esetén a szerződés aláírására, illetőleg a Kbt. 130.§-a 

szerint számlát benyújtani jogosultak megnevezését; 

j) A közös Ajánlattevők megállapodása minden 

◘ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül; 

◘ a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz 

kötése nélkül, továbbá 

◘ harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való 

kötése nélkül a közös Ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával 

hatályba kell lépnie. 

22.20. Közös Ajánlattétel esetén az Ajánlattevőknek a 3.1 pontban meghatározottak 

szerint közös megállapodást –szerződést- kell kötniük. Az együttműködés feltételeit 

legalább a 3.1 pontban felsorolt tartalmi elemeknek megfelelően kell rögzíteni. A 

közös Ajánlattevő nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a 

nyilatkozatot a közös Ajánlattevő nevében teszik.  

 



22.21. Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. § 

(1)-(3) bekezdésének és a 122.§ (5) bekezdésének megfelelően az Ajánlatkérő 

nevében eljárón keresztül kérhet. 

 

Polányi Ügyvédi Iroda 

Levelezési cím:  1074 Budapest, Dohány u. 20. I/2/3. 

Telefonszám: +36-1-301-00-86 

Faxszám:  +36-1-301-00-87 

E-mail cím: info@polanyi.hu 

 

 

22.22.Szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: 

 

- 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes 

szabályairól; 

- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezésről. 

22.23.Pályázathoz kapcsolódó információk: 

Ajánlatkérő támogatásra irányuló pályázatot nyújtott be, alkalmazva a Kbt. 40. § (3) és 

(4) bekezdését. 

 

22.24.Az ajánlat tartalmi és formai követelményei:  

 

22.24.1 Ajánlattevőnek az Ajánlattételi Felhívásban, meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania a jelen 

felhívás 1. számú mellékleteként megadott tartalomjegyzék szerinti sorrendben. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát (M2 

Ajánlattételi Nyilatkozat formanyomtatvány) az Ajánlattételi Felhívás feltételeire. 

Kbt. 60.§ (2)-(3) bekezdés. 

 

22.24.2 Ajánlattevőnek a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatokat, továbbá a teljesítéshez 

szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai 

alkalmasságára vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlatban meg kell 

adnia. 

 

22. 24.2 Jelen Ajánlattételi felhívás mellékleteiben feltüntetett nyilatkozatmintákat az 

ajánlatkérő az ajánlat elkészítésének könnyítése céljából bocsátja az ajánlattevők 

rendelkezésére, amelyeknek használata javasolt. Használata esetén kitöltve, és 

cégszerűen aláírva kell az ajánlattevőnek ajánlatában elhelyeznie. 

 

22.24.3 Az ajánlat kötelező tartalomjegyzékének mintáját, iratjegyzékét (az ajánlat 

részeként benyújtandó igazolások és nyilatkozatok jegyzéke), amelyben felsorolt 

minden iratot tartalmaznia kell az ajánlatnak, az Ajánlattételi felhívás 

mellékleteiben található M0 formanyomtatványa tartalmazza. Ajánlattevők a 

tartalomjegyzéket az ajánlat elején helyezzék el. A tartalomjegyzékben az „II. 

kötet –NYILATKOZATMINTÁK” alatt felsorolt igazolások és nyilatkozatok a 

Kbt. 4. § 11. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak 

minősülnek. 

mailto:info@polanyi.hu
http://www.evosz.hu/hirek/c712.pdf


 

22.25. Az ajánlat benyújtásának tartalmi és formai követelményei 

        

22.25.1. Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti és 3 (három) másolati példányban kell benyújtania 

az ajánlatot, és világosan fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerűen, hogy 

"eredeti példány" vagy "másolati példány". Ajánlattevő az eredeti ajánlatát 

szkennelve (.pdf formátumban), elektronikus formában CD vagy DVD lemezen 

papíralapú ajánlatához csatolja egy példányban. A példányok közötti bármilyen 

eltérés esetén, az eredeti nyomtatott, papíralapú példány az irányadó. 

   

22.25.2. Amennyiben az ajánlat egyes példányai közötti formai vagy tartalmi eltérés van, 

az Ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti hitelesnek, az ajánlat ez alapján kerül 

értékelésre.  

 

22.25.3 Az ajánlat eredeti, és másolati példányait géppel, vagy kitörölhetetlen tintával 

olvashatóan kell írni, és alá kell írnia az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselőjének, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) meg vannak hatalmazva arra, 

hogy Ajánlattevő nevében eljárjanak.  

 

22.25.4 Az ajánlatokat zártan, minden oldalát (szöveget vagy számokat, vagy képet 

tartalmazó oldalakat) folyamatosan sorszámozva, kell benyújtani. Folyamatosan, 

1-től kezdődően pozitív egész számokkal, egyesével növekvő sorrendben haladva 

(1,2,3,...) kell sorszámozni. Ajánlattevő a számformátum esetében az egész 

számok előtt nullát alkalmazhat (azaz elfogadott a 001, 002… sorszámozás is, 

ahol a nulla darabszáma nem kötött). 

 

22.25.5 A „zártan” az Ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, hogy 

a benyújtott dokumentumban annak jól látható megsértése nélkül lapokat 

cseréljenek, vagy pótoljanak. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan 

össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, 

a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell 

írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán 

legyen. 

 

22.25.6 Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 

hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 

módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

 

 

22.26. Az ajánlat benyújtásának feltétele 

 

Ajánlatot csak azon ajánlattevő nyújthat be, aki részére az Ajánlattételi felhívást 

Ajánlatkérő megküldte. 

 

22.27. Ajánlat lezárása és jelölése 

 

22.27.1. Ajánlattevőnek jelen Ajánlattételi felhívásban és az Ajánlattételi felhívás 

mellékleteiben meghatározott tartalmi és az Ajánlattételi felhívásban 

meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és 

benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát 



ajánlati dokumentáció (M2 formanyomtatvány) az Ajánlattételi felhívás 

feltételeire. 

 

22.27.2. Ajánlattevőnek az ajánlat eredeti és másolati példányait egy darab borítékban, 

vagy csomagolásban kell benyújtania.  

 

22.27.3. A borítékot, csomagot az Ajánlattételi felhívás mellékletében (Csomagolás 

címzése) megadott minta szerint kell felcímkézni. 

 

22.27.4. Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és 

megcímezve, akkor az ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat 

téves helyre történő továbbításáért, vagy idő előtti felbontásáért. 

 

22.28.AJÁNLATI ÁR (NETTÓ FT) 

 

22.28.1. Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció feladatleírásának ismerete 

mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell venni. 

22.28.2. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők 

semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat 

tartalmazó ajánlatot. 

22.28.3. Az árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos 

költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és 

illetékek, stb. Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett 

egyértelmű formában szerepeljen a hatályos ÁFA törvénynek megfelelő mértékű 

ÁFA, valamint a bruttó ár. 

22.28.4. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a megbízás időtartama alatti árváltozásból 

eredő megbízotti kockázatot és megbízotti hasznot is. 

22.28.5. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a 

szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 

22.28.6. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat 

tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített 

feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.  

22.28.7. Az Ajánlattevők nem tehetnek olyan ajánlatot, amely előlegfizetési igényt 

tartalmaz. Előleg alatt az Ajánlatkérő minden olyan fizetési igényt ért, amelyek 

mögött nincs az Ajánlatkérő által átvett, elismert dolog vagy szolgáltatás.  

22.28.8. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb 

fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.  

22.28.9. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes 

körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési 

igényt.  

22.28.10. Jelen eljárást Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján kívánja 

lefolytatni. 

22.28.11. A Megbízott köteles a tevékenységével összefüggésben 5 millió Ft/év és 3 

millió Ft/káresemény nagyságrendű „CAR” tipusú felelősségbiztosítás 

érvényességét a szerződés időtartama alatt fenntartani. 



22.28.12. Irányadó idő: A teljes Ajánlattételi felhívásban és dokumentációban 

valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. 

(CET) 

22.28.13. Ajánlatkérő részéről jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartó személy (az 

ajánlatkérő nevében eljáró): 

 

Polányi Ügyvédi Iroda 

 Kapcsolattartó: Törőcsik Tamás 

 Cím:  1074 Budapest, Dohány u. 20. I/2/3. 

 Telefonszám: +36-1-301-00-86 

 Faxszám:  +36-1-301 00 87 

 E-mail cím: info@polanyi.hu 

 

 

23.) Az Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2012. november 29. 

 

24.) Az Ajánlattételi felhívás mellékletei: 

 

1. számú melléklet: Dokumentáció 

2. számú melléklet: Nyilatkozatminták 

3. számú melléklet: Szerződéses feltételek 

4. számú melléklet: Feladat és műszaki leírás 

5. számú melléklet: Árazatlan költségvetés 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

294/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata  

 

„Épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva a 

Polgármesteri Hivatal "A" épületében Mezőkövesden” 

(KEOP-4.9.0/11-2011-0171) 

projekt kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárás indítása 

 
 

mailto:info@polanyi.hu


A Képviselő-testület az „Épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás 

hasznosítással kombinálva a Polgármesteri Hivatal "A" épületében Mezőkövesden” 

(KEOP-4.9.0/11-2011-0171) projekt kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó 

ajánlattételi felhívást elfogadja, és hozzájárul az alábbi cégek részére történő 

megküldéséhez, ill. azoknak a mezőkövesdi vállalkozóknak, akik megfelelnek az 

ajánlati felhívásban foglaltaknak.  

 

 

- ERTAMIL Kft. (3300 Eger, Rajner Károly u. 41.) 

 

- SZILVÁSI ÉPÍTŐ Kft. (3400 Mezőkövesd, Eper u. 53.) 

 

- TETRA CONSTRUCT Kft. (2340 Kiskunlacháza, Felsőkereszt u. 4.) 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.      Dr. Fekete Zoltán sk.  

  jegyző            polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 Csiger Lajos sk.       Guti Árpád sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 
 
 
 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
 

1.)Az ajánlatkérő neve és címe 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

 

2.)Az ajánlatkérő címe: 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út. 112. 

 



3.)Az ajánlatkérő telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: 

Tel: +36-49/511-535 

Fax: +36-49/511-561 

E-mail: kozbeszerzes@mezokovesd.hu 

 

4.)A közbeszerzési eljárás tárgya: 

A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

 

„Vállalkozási szerződés Mezőkövesd Városának KEOP-4.9.0/11-2011-0171számú 

pályázatához kapcsolódóan épületenergetikai korszerűsítési feladatok ellátására” 

 

5.)Teljes mennyiség  

A projekt keretében az alábbi fő tevékenységeket kell Ajánlattevőnek megvalósítani: 

- Utólagos külső hőszigetelés (padlásfödém szigeteléssel kiegészítve) 

- Nyílászáró csere 

- Kazáncsere 

- Termosztatikus szelepek beépítése 

- 6 m2 napkollektor telepítése 

- Dupla hőcserélős, álló melegvíz tartály beépítése 

- A külső hőszigetelés során a külső falakra 15 cm-es EPS típusú hőszigetelést, a 

padlásfödémre plusz 10 cm-es kézzel leteríthető ásványgyapot kerül. 

- A hőszigeteléssel egy időben megvalósul a külső nyílászárók cseréje is. E fejlesztés 

alkalmával műanyag, kettős falú, hőszigetelt, legalább 1,1 W/m2K-es üveget 

tartalmazó nyílászárók kerülnek beépítésre. 

 

Részletes leírást az Ajánlattételi felhívás 4. számú melléklete (feladatleírás) tartalmazza. 

CPV kódok: 

 

45210000-2- Magasépítési munka 

09331100-9 - Napkollektorok hő termelésére 

 

6.)A szerződés meghatározása 

 

„Vállalkozási szerződés Mezőkövesd Városának KEOP-4.9.0/11-2011-0171számú 

pályázatához kapcsolódóan épületenergetikai korszerűsítési feladatok ellátására” 

 

A szerződés időtartama / a teljesítés határideje 

 

Befejezés: 2013.07.30.  

 

7.)A teljesítés helye 

 

A teljesítés helye: Magyarország, Mezőkövesd Város Közigazgatási területe 

NUTS-kód: HU 311 

 

8.)Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályra való 

hivatkozás 



 

A benyújtott számla ellenértékét Ajánlatkérő saját forrásból és a KEOP-4.9.0/11-2011-0171 

program keretében az Ajánlatkérővel megkötött Támogatási Szerződésben szereplő módon, és 

a 2011. évi CVIII. törvényben (továbbiakban Kbt.), a 306/2011. (XII.23) Korm. rendeletben 

illetve a 4/2011. (I.28.) kormány rendeletben foglaltak szerint finanszírozza. Az ajánlattétel, a 

szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).  

Megrendelő előleget biztosít a 4/2011. (I.28.) kormány rendelet 57. §  (1b) bekezdésében 

meghatározottak szerint: „Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet 

kedvezményezett a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött 

szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának 

megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.” az előlegre vonatkozó 

biztosítékot Megrendelő a 4/2011. (I.28.) kormány rendelet 57. § (1d) bekezdésében 

meghatározottak alapján köti ki: „A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben 

a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni a folyósítandó szállítói előleg 

összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti 

biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító – 

cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi 

tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható 

a szállítói előleg biztosítékaként.”. 

Nyertes Ajánlattevő Mezőkövesd Város Önkormányzata részére lefolytatott „Vállalkozási 

szerződés Mezőkövesd Városának KEOP-4.9.0/11-2011-0171 számú pályázatához 

kapcsolódóan épületenergetikai korszerűsítési feladatok ellátására” tekintetében a teljesítés 

igazolása figyelembevételével két részszámlát és egy végszámlát állít ki a Megrendelő 

részére, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítés igazolás alapján. A kifizetések szállítói 

finanszírozás szerint történnek. 

 

Megrendelő a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint végzi el a 

szakmai teljesítés igazolását. Amennyiben a szakmai teljesítés a szerződésben foglaltaknak 

megfelelően megtörtént, Megrendelő kiállítja a teljesítési igazolást, amely a Vállalkozó által 

benyújtott számla befogadásának feltétele. A két részszámlát és az egy végszámlát a szakmai 

teljesítéstől számított 15 napon belül ellenőrzik, majd az Ajánlatkérő 15 napon belüli fizetési 

határidővel a Vállalkozási Szerződésben meghatározott önrészre vonatkozó ellenértéket 

átutalással egyenlíti ki, figyelembe véve az Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. 

törvény) 36/A. §, valamint a Kbt. 130. § (3) és (4) bekezdését.  

A részletes fizetési feltételeket a szerződéses feltételek elnevezésű dokumentum tartalmazza. 

A Közreműködő szervezet részéről történő kifizetésekre a 4/2011-es Korm. rendelet, és a 

megkötött Támogatási Szerződés az irányadó. 

 

A részletes fizetési feltételeket a szerződéses feltételek elnevezésű dokumentum tartalmazza  

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

valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása 

Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt nem fogadja el. Nincs lehetőség 

részajánlattételre. 

 

10.)Az ajánlatok bírálati szempontja 

 

A bírálati szempont a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja alapján legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás. 

 



11.)Kizáró okok 

 

Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai 

és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:  

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

Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), 

alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 

56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá nem lehet 

Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak 

fennállnak. 

Igazolási mód:  

1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. 

(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 10. és 12. §-ai szerint köteles igazolni, illetve 

nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.  

 

2. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 58. § (3) bekezdésére. 

 

12.)Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltak 

 

12.1) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 

12.1.1. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozója vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolja be: 

P/1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) alapján valamennyi 

számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattételi felhívás megküldését 

követően kelt nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal:  

- bankszámlaszám megadása, 

- mióta vezeti az adott bankszámláját, 

- volt-e bármilyen mértékű sorban állás a felhívás megküldését megelőző 2 évben. 

P/2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatot 

az előző 2 év (2010., 2011.) teljes –ÁFA nélkül számított- árbevételéről illetőleg ugyanezen 

időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés) nettó árbevételéről évenkénti 

bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a 

tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak. 

Ajánlattevők legyenek tekintettel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) és (3) 

bekezdésére 

Az alkalmasság igazolásánál Ajánlatkérő lehetővé teszi a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

14.§ (8) bekezdésben foglaltakat. A Kr. 14.§ (1) bekezdésben foglalt igazolási módok helyett 

Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az 

Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben Ajánlattevők a 

nyilatkozatban pontosan jelöljék meg az ajánlattételi felhívásban szereplő alkalmassági 

minimumkövetelmény(eke)t, amely(ek)nek meg kívánnak felelni. 

12.1.2. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő), alvállalkozó 

vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, ha: 

 



P.1. Pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik bankszámláján az 

ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 2 évben 30 napot meghaladó mértékű sorban állás 

fordult elő. 

 

P.2. A teljes ÁFA nélkül számított árbevétele az előző 2 év (2010, 2011) egyszerű számtani 

átlaga alapján nem éri el a 30.000.000 forintot és ugyanezen időszakban a 2 év egyszerű 

számtani átlaga alapján a közbeszerzés tárgyának (magasépítés) ÁFA nélkül számított 

árbevétele a 15.000.000. forintot nem éri el. 

 

A P1. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők 

közül egy felel meg (Kbt. 55. § (4) bekezdés). 

 

Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, különös 

tekintettel a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt feltételekre. 

 

12.2) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:  

12.2.1. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  

Az ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel esetén minden tagnak) a műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő 

alkalmassági feltételeknek megfelelnie: 

M/1 A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja szerint a felhívás 

megküldésének napját megelőző kettő év legjelentősebb magasépítési kivitelezési munkáinak 

a bemutatása, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdése szerinti 

nyilatkozatokkal, illetve csatoljon egy ajánlattevői referenciaösszesítő nyilatkozatot az 

igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához. A bemutatásnál elegendő kitérni az 

alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára. 

M/2 Ajánlattevő (Közös Ajánlattevők) mutassa be a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § 

(2) bekezdés. e) pontja foglaltakkal összhangban azokat a szakembereket, (szervezeteket) – 

különösen a minőség –ellenőrzésért felelősöknek- a megnevezésével, képzettségük, szakmai 

tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása 

során csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű 

aláírásával, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű 

másolata, illetve akiknél követelmény a hatósági nyilvántartásba vétel, jelöljék meg, hogy az 

illető személy, mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal 

és a vonatkozó kamarai nyilvántartáshoz való elektronikus elérési útvonalat is adják meg. Az 

ajánlatban szereplő szakemberek esetén saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat 

megtétele is szükséges. 

 

12.2.2. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén mindkét ajánlattevővel), alvállalkozó 

vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, ha nem rendelkezik: 

M/1. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 2 évben összesen legalább 2 db 

műszaki átadás-átvétellel befejezett magasépítési beruházás kivitelezésére irányuló 

referenciával, amelyből legalább 1 db minimum nettó 30 millió forint ellenértékű munkájára 

vonatkozik. 

M/2.1 3 évre vonatkozó magasépítési gyakorlattal rendelkező szakemberrel, mint a 

teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezető személy. 



 

M/2.2 5 év kivitelezési gyakorlattal rendelkező épületgépész szakemberrel, mint a 

teljesítésben részt vevő felelős személy.  

 

Az M1-M2. pont szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 

megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés). 

Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra. 

13.)Hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása 

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67.§ rendelkezései szerint biztosítja.  

14.)Az ajánlattételi határidő 

 

2013.01.08.10.0 ra (CET) 

 

15.)Az ajánlat benyújtásának címe 

 

Polányi Ügyvédi Iroda 

1074 Budapest, Dohány u. 20. I/2/3. 

 

16.)Az ajánlattétel nyelve 

 

Az ajánlattétel nyelve a magyar. Ajánlatkérő kizárólag magyar nyelven kiállított 

dokumentumokat fogad el. Kbt. 87. § (1) bekezdés g) pont. 

 

17.)A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: 

 

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez szükséges Nyilatkozatmintákat, a „Szerződéses 

feltételek” elnevezésű dokumentumot és a Feladat leírást jelen ajánlattételi felhívással 

egyidejűleg térítésmentesen megküldi Ajánlattevők részére. 

 

18.)Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje 

 

Polányi Ügyvédi Iroda 

1074 Budapest, Dohány u. 20. I/2/3. 

Az ajánlatok felbontásának ideje: 2013.01.08.10.00 óra (CET) 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:  
A Kbt. 62. § (2) bekezdésben meghatározottak. 

 

19.)Annak meghatározása, hogy az eljárásban lefolytatásra kerülő tárgyalás során mely 

ajánlati elemek lesznek módosíthatóak, tekintettel a Kbt. 98. § (2) bekezdésére 

 

Ajánlatkérő egy tárgyalási forduló tartását tervezi, de fenntartja magának a jogot,hogy 

szükség szerinti számú további tárgyalási forduló(ka)t tartson. 

 

Ajánlatkérő az egyes tárgyalási forduló(k) során valamennyi Ajánlattevővel tárgyal. 

Ajánlatkérő a tárgyalások során az Ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal. A tárgyalások 



sorrendje az ajánlatok benyújtása fordított sorrendjében kerül meghatározásra. Az ajánlat 

a tárgyaláso(ko)n módosítható. Ajánlatkérő az ajánlatok végső írásbeli módosítására 

lehetőséget biztosíthat. A tárgyalások lezárultával ajánlati kötöttség áll be. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyaláso(ko)n 

képviseleti/nyilatkozattételi jogosultsággal rendelkező, vagy általa meghatalmazott 

személlyel képviseltessék magukat. 

Ajánlattevők 10 perces időközönként fogják váltani egymást. A tárgyaláson módosítás 

tárgyát képezhetik: nettó egyösszegű ajánlati ár fenntartása/módosítása 

 

Az első tárgyalás tervezett időpontja: 

2013.01.22. 10.00 óra, helyszíne: Polányi Ügyvédi Iroda Tárgyalója 1074 Budapest, 

Dohány u. 20. I/2/3. 

 

20.)Az eredményhirdetés időpontja és szerződéskötés tervezett időpontja 
 

Az összegezés megküldése: A Kbt. 123. § (9) bekezdésének megfelelően. 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013. 02. 11. 10.00 óra 

A szerződéskötés helye: 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 Polgármesteri Hivatal. 

 

21.)Annak meghatározását, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a 122. § (9) bekezdését 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (9) bekezdését nem alkalmazza. 

 

22.)Egyéb információk 

 

22.1. Az Ajánlatkérő csak az általa kiadott költségvetési kiírás beárazását fogadja el 

ajánlatként, formai változtatások nélkül. A költségvetési kiírás szövegének és/vagy 

mennyiségének átírása az ajánlat érvénytelenítését és az eljárásból való kizárást vonja 

maga után. Amennyiben Ajánlatkérő a kiadott és az Ajánlattevő által benyújtott 

költségvetési kiírás szövege vagy mennyisége között eltérést tapasztal, úgy a benyújtott 

ajánlatot érvénytelennek tekinti. 

 

22.2. Amennyiben valamely Ajánlattevő a tárgyalás során a megajánlott ajánlati árat 

módosítja, úgy a tárgyalást követő 2. munkanap 12:00 óráig be kell adni a módosított 

ajánlati ár végösszegét alátámasztó beárazott költségvetést. 

 

22.3. Ajánlattevő illetőleg ajánlattevő által az ajánlattétel során bevont egyéb szervezet 

csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy 

a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját, Egyéni vállalkozó 

esetében egyéni vállalkozói igazolványát, melyet Ajánlatkérő a cégmásolattal 

egyenértékűnek tekint egyszerű másolatban. Amennyiben Ajánlattevő, vagy közös 

ajánlattevők, az ajánlatban megjelölt, alvállalkozó vagy személy nem tartozik a 

gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá, vagy személyes helyzete 

alapján nem rendelkezik cégmásolattal egyenértékű dokumentummal (amely 

dokumentum igazolja az aláírásra való jogosultságot), elegendő, ha ajánlattevő vagy 

közös ajánlattevők az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú 

aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy 

személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható 



legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem 

cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben 

Ajánlattevő, vagy ajánlattevők vagy alvállalkozó szerinti szervezet cég ügyében el nem 

bírált módosítás van folyamatban, úgy Ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni ezen 

szervezet tekintetében a cégbíróság elektronikus nyilvántartásból lekért iratot-, vagy 

olyan dokumentumot, amellyel ajánlattevő igazolni tudja, hogy a változásbejegyzési 

kérelmet a Cégbírósághoz beadta, és ezt a bíróság igazolja. 

 

22.4. A kizárólag külföldi telephellyel rendelkező ajánlattevőknek (Közös Ajánlattétel 

esetén valamennyi Közös Ajánlattevő külön-külön) minden nyilatkozatot, hatósági 

igazolást, továbbá az olyan ajánlattevőknek akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak 

be az adott dokumentumot felelős magyar fordításban kell az ajánlathoz csatolnia. 

Kivételt képez az eredendően több nyelven készült igazolás, nyilatkozat, melynek 

kizárólag magyar nyelvű tartalmát vizsgálja ajánlatkérő. 

 

22.5. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – egyetemleges 

teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó – megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. 

 

22.6.  Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 60. § (3) és (5 )bekezdésére és a 40.§ 

.(1) bekezdés a)-b) pontjára 

 

22.7. Lezárt üzleti év alatt az ajánlatkérő a felhívás feladásának napjáig lezárt üzleti évet 

érti. 

 

22.8. Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a 

felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 

devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti 

Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által felhívás 

megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra 

a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti 

év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján 

érvényes árfolyamot kell alkalmazni. 

 

22.9. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 124. § (4) bekezdésével 

kapcsolatban az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a 

nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [124.§ (4) bekezdés] a 

következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 

77.§ (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 

 

22.10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Megrendelő a korszerűsítés késedelmes, vagy hibás teljesítése esetén kötbérigény 

érvényesítésére jogosult: 

 

- A késedelmi kötbér mértéke bármely, a szerződésben meghatározott határidő 

késedelmes teljesítése esetén  a nettó szerződéses ár 1%-a naptári naponként. 

A fizetendő késedelmi kötbér maximális összege a szerződés elfogadott 

végösszegének 10% - a. Ennek elérésekor ajánlatkérő jogosulttá válik a 

szerződés felbontására az ajánlattevő súlyos szerződésszegésére tekintettel. 



- Jótállási kötelezettség: teljes körű jótállási kötelezettség (garanciavállalás) a 

sikeres átadás-átvételtől számítva 36 hónap időtartamra. 

- Meghiúsulási kötbér: a szerződésben meghatározott a meghiúsulási kötbér 

mértékét a Megrendelő a nettó vállalási ár 20 %-ban határozza meg. 

22.11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt feltételeket a minősített ajánlattevők 

hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 

képest szigorúbban határozta meg, a felhívás 12.1. és 12.2. pontjaiban. 

 

 

22.12. Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdés alapján előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon az 

adózásra, a környezetvédelemre, egészségvédelemre, a fogyatékkal élők 

esélyegyenlőségére, munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 

kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg 

kell felelni. 

 

A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről 

ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

3530. Miskolc. Meggyesalja u 12.  

Levelezési cím: 3501. Miskolc, Pf: 86 

Tel: 06-46-354-611, 06-46-502-200 Fax: 06-46-358-060 

e-mail cím:titkarsag.borsod@emr.antsz.hu 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és 

Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 
3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 40-44.  

Postacím: 3523 Miskolc, Pf. 82.  

tel: 06-46-560-010 

fax: 06-46-562-071 

E-mail: borsodaz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, borsodaz-mmszsz@ommf.gov.hu 

 

 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 

Levelezési cím: 

1590 Budapest, Pf. 95 

Tel.: +36-1-301-2900 

Fax: +36-1-301-2903 

e-mail: hivatal@mbfh.hu 

 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium  

Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

Telephelyek: 

1051 Budapest, Arany János u. 6–8. 

1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

1054 Budapest, Hold u. 1. 

Postacím: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

Postafiók cím: 1884 Budapest, Pf. 1. 

mailto:borsodaz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
mailto:borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:hivatal@mbfh.hu


A minisztérium ügyfélszolgálati e-mail címei: 

info@nefmi.gov.hu  

ugyfelszolgalat@nefmi.gov.hu  

 

NAV Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága 

3525. Miskolc, Kazinczy u 19. 

Tel: 06-46-514-200 

Fax: 06-46-515-428 

 

22.13. Az Ajánlattételi Felhívás 12.2 Műszaki illetve szakmai alkalmasság 12.2.2 pont 

alkalmassági előírás tekintetében a jogosultságok vonatkozásában Ajánlatkérő elfogadja 

a megjelöltekkel egyenértékű jogosultságokat is. 

 

22.14. Ajánlattevők az Ajánlattételi Felhívás Gazdasági és pénzügyi alkalmasság és Műszaki, 

illetve szakmai alkalmasság pont alkalmassági előírásai kapcsán az alábbiakat is vegyék 

figyelembe az ajánlatkészítés során: Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) 

bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében 

más szervezet(ek) kapacitására támaszkodik, csatolandó a Kbt. 55. § (6) bekezdése 

szerinti igazolás(ok) és nyilatkozat is. Amennyiben Ajánlattevő, Közös Ajánlattevő 

alvállalkozóval kíván megfelelni, a Kbt. 58.§ (3) bekezdésére tekintettel ezen szervezet 

csatolja be az Ajánlattételi Felhívásban előírt igazolásokat, nyilatkozatokat is, melyből az 

alkalmasság megléte egyértelműen megállapítható. 

 

22.15. Ajánlattevők a felhívás Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont M.1. alkalmassági 

előírása kapcsán a 310/2011 (X.23.) Kr. 16. § (3) bekezdés szerinti igazolást és az 

igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához egy jelentkezői referenciaösszesítő 

nyilatkozatot csatoljanak az alábbiaknak megfelelően:  

 

22.16. A referenciaigazolásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell: a kezdési és a 

befejezési határidő pontos (naptári napban megadott) megjelölését, továbbá meg kell 

jelölni, a felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a főbb műszaki adatokat, a 

szolgáltatás jellegét , közös ajánlattevőként) valamint azt, hogy a szolgáltatás, melyhez a 

teljesítése kapcsolódik minden olyan információt, melyből az alkalmasság megléte 

egyértelműen megállapítható: a saját teljesítések pontos leírása munkarészek, 

mennyiségek, értékek megnevezésével. 

 

22.17. A referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell a felhívásban előírt alkalmassági feltételt, 

melynek az adott teljesítéssel meg kíván felelni, az elvégzett munka rövid leírását, a 

szerződést kötő másik fél megnevezését, valamint az ajánlat oldalszámát, ahol a 

referenciaigazolás található. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági 

előírásoknak megfelelő számú referenciákra. 

 

22.18. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös Ajánlattevők kötelesek 

becsatolni ajánlatukba valamennyi, a közös ajánlatban lévő tag által aláírt 

megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza: 

 

a.) A közös ajánlatban részt vevő felek nevét, székhelyét; 

b.) A közös ajánlattevő nevét, címét; 

c.) A közös ajánlattal érintett szerződés célját; 
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d.) Tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát és az ajánlattételi felhívásra 

való utalást. A közös Ajánlatban részt vevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, 

hogy a közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni; 

e.) A közös Ajánlattevők egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, 

egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, 

amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek; 

f.) Meg kell jelölni a közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt, 

valamint az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös Ajánlattevők 

nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők 

nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös 

Ajánlattevők képviseletére jogosult személy aláírási mintáját; 

g.) Az Ajánlatkérőnek Ajánlattevővel való kapcsolattartása a közbeszerzési 

eljárásban kizárólag a közös Ajánlattevő az Ajánlattételi nyilatkozatban 

megjelölt képviselőjén keresztül valósul meg. Ajánlatkérő ennek megfelelően az 

eljárás során keletkezett iratokat az ajánlattételi határidőt követően kizárólag a 

közös Ajánlattevők által megjelölt kapcsolattartónak küldi meg; 

h.) A közös Ajánlattevők tagjainak feladatát és a megbízási díjból való részesedésük 

mértékét; figyelemmel a Kbt. 26. § -ának rendelkezéseire; 

i.) Nyertes ajánlattétel esetén a szerződés aláírására, illetőleg a Kbt. 130.§-a szerint 

számlát benyújtani jogosultak megnevezését; 

j.) A közös Ajánlattevők megállapodása minden 

◘ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül; 

◘ a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz 

kötése nélkül, továbbá 

◘ harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való 

kötése nélkül a közös Ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával 

hatályba kell lépnie. 

22.20. Közös Ajánlattétel esetén az Ajánlattevőknek a 3.1 pontban meghatározottak 

szerint közös megállapodást –szerződést- kell kötniük. Az együttműködés feltételeit 

legalább a 3.1 pontban felsorolt tartalmi elemeknek megfelelően kell rögzíteni. A 

közös Ajánlattevő nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a 

nyilatkozatot a közös Ajánlattevő nevében teszik.  

 

22.21. Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. § 

(1)-(3) bekezdésének és a 122.§ (5) bekezdésének megfelelően az Ajánlatkérő 

nevében eljárón keresztül kérhet. 

 

Polányi Ügyvédi Iroda 

Levelezési cím:  1074 Budapest, Dohány u. 20. I/2/3. 

Telefonszám: +36-1-301-00-86 

Faxszám:  +36-1-301-00-87 

E-mail cím: info@polanyi.hu 

 

22.22.Szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: 
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- 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes 

szabályairól; 

- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezésről. 

22.23.Pályázathoz kapcsolódó információk: 

Ajánlatkérő támogatásra irányuló pályázatot nyújtott be, alkalmazva a Kbt. 40. § (3) és 

(4) bekezdését. 

 

22.24.Az ajánlat tartalmi és formai követelményei:  

 

 22.24.1.Ajánlattevőnek az Ajánlattételi Felhívásban, meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania a jelen 

felhívás 1. számú mellékleteként megadott tartalomjegyzék szerinti sorrendben. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát (M2 

Ajánlattételi Nyilatkozat formanyomtatvány) az Ajánlattételi Felhívás feltételeire. 

Kbt. 60.§ (2)-(3) bekezdés. 

 

22.24.2.Ajánlattevőnek a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatokat, továbbá a teljesítéshez 

szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai 

alkalmasságára vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlatban meg kell 

adnia. 

 

22.24.3 Jelen Ajánlattételi felhívás mellékleteiben feltüntetett nyilatkozatmintákat az 

ajánlatkérő az ajánlat elkészítésének könnyítése céljából bocsátja az ajánlattevők 

rendelkezésére, amelyeknek használata javasolt. Használata esetén kitöltve, és 

cégszerűen aláírva kell az ajánlattevőnek ajánlatában elhelyeznie. 

 

22.24.4 Az ajánlat kötelező tartalomjegyzékének mintáját, iratjegyzékét (az ajánlat 

részeként benyújtandó igazolások és nyilatkozatok jegyzéke), amelyben felsorolt 

minden iratot tartalmaznia kell az ajánlatnak, az Ajánlattételi felhívás 

mellékleteiben található M0 formanyomtatványa tartalmazza. Ajánlattevők a 

tartalomjegyzéket az ajánlat elején helyezzék el. A tartalomjegyzékben az „II. 

kötet –NYILATKOZATMINTÁK” alatt felsorolt igazolások és nyilatkozatok a 

Kbt. 4. § 11. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak 

minősülnek. 

 

22.25. Az ajánlat benyújtásának tartalmi és formai követelményei 

        

22.25.1. Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti és 3 (három) másolati példányban kell benyújtania 

az ajánlatot, és világosan fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerűen, hogy 

"eredeti példány" vagy "másolati példány". Ajánlattevő az eredeti ajánlatát 

szkennelve (.pdf formátumban), elektronikus formában CD vagy DVD lemezen 

papíralapú ajánlatához csatolja egy példányban. A példányok közötti bármilyen 

eltérés esetén, az eredeti nyomtatott, papíralapú példány az irányadó.  

   

22.25.2. Amennyiben az ajánlat egyes példányai közötti formai vagy tartalmi eltérés van, 

az Ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti hitelesnek, az ajánlat ez alapján kerül 

értékelésre.  

 

http://www.evosz.hu/hirek/c712.pdf


22.25.7 Az ajánlat eredeti, és másolati példányait géppel, vagy kitörölhetetlen tintával 

olvashatóan kell írni, és alá kell írnia az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselőjének, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) meg vannak hatalmazva arra, 

hogy Ajánlattevő nevében eljárjanak.  

 

22.25.8 Az ajánlatokat zártan, minden oldalát (szöveget vagy számokat, vagy képet 

tartalmazó oldalakat) folyamatosan sorszámozva, kell benyújtani. Folyamatosan, 

1-től kezdődően pozitív egész számokkal, egyesével növekvő sorrendben haladva 

(1,2,3,...) kell sorszámozni. Ajánlattevő a számformátum esetében az egész 

számok előtt nullát alkalmazhat (azaz elfogadott a 001, 002… sorszámozás is, 

ahol a nulla darabszáma nem kötött). 

 

22.25.9 A „zártan” az Ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, hogy 

a benyújtott dokumentumban annak jól látható megsértése nélkül lapokat 

cseréljenek, vagy pótoljanak. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan 

össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, 

a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell 

írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán 

legyen. 

 

22.25.10 Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 

hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 

módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

 

22.26. Az ajánlat benyújtásának feltétele 

 

Ajánlatot csak azon ajánlattevő nyújthat be, aki részére az Ajánlattételi felhívást 

Ajánlatkérő megküldte. 

 

22.27. Ajánlat lezárása és jelölése 

 

22.27.1. Ajánlattevőnek jelen Ajánlattételi felhívásban és az Ajánlattételi felhívás 

mellékleteiben meghatározott tartalmi és az Ajánlattételi felhívásban 

meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és 

benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát 

ajánlati dokumentáció (M2 formanyomtatvány) az Ajánlattételi felhívás 

feltételeire. 

 

22.27.2. Ajánlattevőnek az ajánlat eredeti és másolati példányait egy darab borítékban, 

vagy csomagolásban kell benyújtania.  

 

22.27.3. A borítékot, csomagot az Ajánlattételi felhívás mellékletében (Csomagolás 

címzése) megadott minta szerint kell felcímkézni. 

 

22.27.4. Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és 

megcímezve, akkor az ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat 

téves helyre történő továbbításáért, vagy idő előtti felbontásáért. 

 

22.28.AJÁNLATI ÁR (NETTÓ FT) 

 



22.28.1.Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció feladatleírásának 

ismerete mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell venni. 

 

22.28.2.Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők 

semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat 

tartalmazó ajánlatot. 

 

22.28. 3.Az árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos 

költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és 

illetékek, stb. Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett egyértelmű 

formában szerepeljen a hatályos ÁFA törvénynek megfelelő mértékű ÁFA, valamint a 

bruttó ár. 

 

22.28.4.Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a megbízás időtartama alatti árváltozásból 

eredő Vállalkozói kockázatot és Vállalkozói hasznot is. 

 

22.28.5.Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a 

szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 

 

22.28.6.Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat 

tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített 

feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.  

 

22.28.7.Az Ajánlattevők nem tehetnek olyan ajánlatot, amely előlegfizetési igényt 

tartalmaz. Előleg alatt az Ajánlatkérő minden olyan fizetési igényt ért, amelyek mögött 

nincs az Ajánlatkérő által átvett, elismert dolog vagy szolgáltatás.  

 

22.28.7.Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb 

fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.  

 

22.28.8.Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes 

körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt.  

 

22.28.9.Jelen eljárást Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján kívánja 

lefolytatni. 

 

22.28.10.A Vállalkozó köteles a tevékenységével összefüggésben 5 millió Ft/év és 3 

millió Ft/káresemény nagyságrendű „CAR” tipusú felelősségbiztosítás érvényességét a 

szerződés időtartama alatt fenntartani. 

 



22.28.11.Irányadó idő: A teljes Ajánlattételi Felhívásban és dokumentációban 

valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 

 

22.28.13.Ajánlatkérő részéről jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartó személy 

(az ajánlatkérő nevében eljáró): 

 

Polányi Ügyvédi Iroda 

 Kapcsolattartó: Törőcsik Tamás 

 Cím:  1074 Budapest, Dohány u. 20. I/2/3. 

 Telefonszám: +36-1-301-00-86 

 Faxszám:  +36-1-301 00 87 

 E-mail cím: info@polanyi.hu 

 

 

23.)Az Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2012. november 29. 

 

24.)Az Ajánlattételi felhívás mellékletei: 

 

6. számú melléklet: Dokumentáció 

7. számú melléklet: Nyilatkozatminták 

8. számú melléklet: Szerződéses feltételek 

9. számú melléklet: Feladat és műszaki leírás 

10. számú melléklet: Árazatlan költségvetés 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

295/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata  

 

TÁMOP – 5.3.9 kódszámú pályázathoz történő csatlakozásról 

 

 

 

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat csatlakozzon a 

Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület keretében működő Nyitott 

Tanulási Központ által megvalósított, TÁMOP 5.3.9 kódszámú „Nyitok hálózat a 

társadalmi befogadásért elnevezésű, központi kiemelt programhoz. 

 

2.) A Képviselő-testület gesztorszervezetként a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit 

Kft-t jelöli meg. 
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3.) A Képviselő-testület a program fenntartási időszakára vonatkozó vállalásokkal 

egyetért.  

 

4.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, valamint a Közkincstár Nonprofit Kft 

ügyvezetőjét az együttműködéssel és a program előkészítésével kapcsolatos 

intézkedések megtételére.  

 

 

Felelős:  Polgármester, Közkincstár ügyvezető 

Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

Dr. Jakab Orsolya sk.      Dr. Fekete Zoltán sk.  

  jegyző            polgármester  

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 Csiger Lajos sk.       Guti Árpád sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

296/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata  

 

a KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról 
 

 

A Képviselőtestület megtárgyalta a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR, Kulturális, Könyvtári, 

Turisztikai és Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 

társaság) nevének megváltoztatására, telephelyeinek, tevékenységi köreinek változtatására és 

az alapító okirat egyéb módosításaira vonatkozó előterjesztést és a következő döntést hozza:  

 

1.) A társaság megváltoztatott új neve:  

 

„Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR, Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Múzeumi 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” 

 

2.) A társaság telephelyei közül 



 

- 3400 Mezőkövesd, Kavicsos út 9. (5383/40 hrsz.) és  

- 3400 Mezőkövesd, Széchenyi út. 9. (5382 hrsz., 5403/6 hrsz.) 

 

      telephelyek megszűntetésre kerülnek. 

 

      a társaság új telephelyei:  

 

     - 3400 Mezőkövesd, Eötvös út 32. (4605. hrsz. 4606 hrsz.)  

- 3400 Mezőkövesd, Eötvös út 30. (4607 hrsz.) 

- 3400 Mezőkövesd, Hársfa 30. (4613 hrsz.) 

- 3400 Mezőkövesd, Cserfa 12/A. (4601/1 hrsz.) 

- 3400 Mezőkövesd, Kőrisfa 31. (4602/1 hrsz.) 

     - 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 8. (1581/11. hrsz.)  

 

A társaság változatlanul fennmaradó telephelyei közül a mezőkövesdi 4146. hrsz. – ú 

ingatlan (városi galéria) helyes címe a 3400   Mezőkövesd, Szent László tér 7. helyett 

3400   Mezőkövesd, Szent László tér 23.   

 

3.) A társaság tevékenységi körei közül az alábbi tevékenységeket:   

 

- 8551 ’08 Sport, szabadidős képzés – közhasznú tevékenység 

- 9311 ’08 Sportlétesítmény működtetése – közhasznú tevékenység 

- 9319 ’08 Egyéb sporttevékenység – közhasznú tevékenység  

 

megszűnteti. 

 

4.) A társaság Alapító Okirata 11/A. pontjának 1. bekezdésének 1. mondatának a helyébe a 

következők lépnek:   

 

„A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. tv. (Civil törvény) 2. § 20. pontjában foglalt rendelkezéseivel összhangban az 

alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:” 

 

 

A társaság az Alapító Okirat 11/A. pontjában megjelölt közhasznú tevékenységei körül a 

 

„ - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével” 

 

tevékenységet megszűnteti.   

 

5.) A társaság Alapító Okirata 11/A. pontjának 1. bekezdésének 6. bekezdésének helyébe a 

következők lépnek:  

 

„A Civil törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt véleményezési jog gyakorlása jelen 

alapító okirat 11.) pontjának 3. és 4. bekezdése szerint történik.” 

 

6.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a változásbejegyzéssel és az 

átadás átvételi megállapodás megkötésével kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: polgármester, Közkincstár ügyvezető 



Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 Dr. Jakab Orsolya sk.      Dr. Fekete Zoltán sk.  

   jegyző           polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 Csiger Lajos sk.       Guti Árpád sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 

Kiadmány hiteléül:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapító okirat 
egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapításáról 

- a módosításokkal egységes szerkezetben - 
 

 

mely abból a célból került elfogadásra, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzata a 

Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései szerint nem 

jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes nonprofit 

korlátolt felelősségű társaságot alapítson, az alábbiak szerint:  

 

1.) A társaság cégneve:   Mezőkövesdi KÖZKINTCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, 

Turisztikai és Múzeumi Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

 

Rövidített neve:    Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. 

 

2.) A társaság székhelye:  3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24. 



 

3.) A társaság telephelye:  3400 Mezőkövesd, Madách u. 1. 

    3400 Mezőkövesd, Szent László tér 23. (4146 hrsz.) 

    3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 142. (2592/7/A/52/53 és 54) 

    3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 50-52. (953-954 hrsz.) 

    3400 Mezőkövesd, Kis Jankó Bori út 24. (4737 hrsz.) 

      3400 Mezőkövesd, Eötvös út 32. (4605. hrsz. 4606 hrsz.)  

3400 Mezőkövesd, Eötvös út 30. (4607 hrsz.) 

3400 Mezőkövesd, Hársfa 30. (4613 hrsz.) 

3400 Mezőkövesd, Cserfa 12/A. (4601/1 hrsz.) 

3400 Mezőkövesd, Kőrisfa 31. (4602/1 hrsz.) 

        3400 Mezőkövesd, Szent László tér 8. (1581/11. hrsz.)  

   

4.) A társaság alapítója:   Mezőkövesd Város Önkormányzata 

         Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

5.) A társaság tevékenységi körei:  

 

A társaság főtevékenysége: 

9499 ’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység – közhasznú tevékenység 
 

A társaság további tevékenységi körei:  

5811 ’08 Könyvkiadás 

5814 ’08  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

5819 ’08 Egyéb kiadói tevékenység 

5914 ’08 Filmvetítés 

6203 ’08 Számítógép-üzemeltetés 

6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

7311’08 Reklámügynöki tevékenység 

7320’08 Piac-, közvélemény kutatás 

7912’08 Utazásszervezés 

7990 ’08 Turista tájékoztatás 

8219 ’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

8230 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

8552 ’08 Kulturális képzés – közhasznú tevékenység 

8553 ’08 Járművezető-oktatás 

8559 ’08 M.n.s. egyéb oktatás 

8560 ’08 Oktatást kiegészítő tevékenység 

9004 ’08 Művészeti létesítmények működtetése 

9101 ’08 Könyvtári, levéltári tevékenység – közhasznú tevékenység   

9102 ’08 Múzeumi tevékenység – közhasznú tevékenység  

9103 ’08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése – közhasznú 

  tevékenység 

9329 ’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység – közhasznú tevékenység 

 

6.) A társaság működésének időtartama:  

 

A társaság határozatlan időre jött létre.   

 

7.) A társaság törzstőkéje:  



 

A társaság törzstőkéje 500.000.-Ft, azaz ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulás.   

 

8.) A társaság törzstőkéje és a törzsbetét rendelkezésre bocsátása:  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata alapító törzsbetétje 500.000.- Ft pénzbeli hozzájárulás. 

 

Az alapító a bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a teljes pénzbeli 

hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátja, a társaság bankszámlájára történő 

befizetéssel.  

 

9.) Az üzletrész, az üzletrészek átruházása, felosztása, valamint a mellékszolgáltatás:  

 

A társaság cégbejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető 

hányadot az üzletrész testesíti meg.  

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. Az üzletrész csak 

átruházás esetén osztható fel. A felosztáshoz az alapító hozzájárulása szükséges. Ha az 

egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy törzstőke emelése folytán új taggal 

egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot 

társasági szerződésre módosítani. 

 

Az üzletrész a tag törzsbetétjéhez igazodik. Az üzletrész 100 %-ban Mezőkövesd Város 

Önkormányzata alapító tulajdonában van.  

 

10.) A nyereség felosztásának tilalma:  

 

A tagot a társaságnak a Gt. 4§ (3) bekezdése szerinti gazdasági tevékenységéből származó 

nyereség nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat.  

 

11.) Az alapítói határozat:  

 

A társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító dönt és erről a vezető 

tisztségviselőket írásban köteles értesíteni. Az Áht. 95/A. § (7) bekezdése alapján a vezető 

tisztségviselő az alapító képviseletében eljáró személy szakmai irányítása mellett, utasításai 

szerint, a közfeladatról, illetve a közszolgáltatás ellátásáról való gondoskodás követelményét 

figyelembe véve köteles eljárni. Ebben a körben a vezető tisztségviselő hatáskörét az alapító 

elvonhatja, korlátozhatja. 

 

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket a Gt. a 

taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

A szavazatok 100 %-a Mezőkövesd Város Önkormányzata alapítót illeti meg. 

 

Az Áht. 95/A. § (8) bekezdése alapján - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos 

ügyek kivételével - az alapítói döntésre vonatkozó előterjesztést az alapító a Felügyelő 

Bizottság tagjainak, valamint az ügyvezetőnek küldi meg. A véleményezésre jogosultak 8 

napon belül kötelesek véleményüket írásban közvetlenül az alapítónak megküldeni. A 

felügyelő bizottság a véleményezési jogot ülésen kívül gyakorolja. 

 



Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-

mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles 

véleményét írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani. 

Az alapító csak akkor hozhat döntést, ha a véleményezésre jogosultak a döntés tervezetét 

véleményezték vagy az erre nyitva álló határidő eredménytelenül eltelt. 

 

Az ügyvezető köteles nyilvántartást vezetni az alapítói döntések tervezetéről, az azokra adott 

véleményekről és az alapító döntéseiről. Az írásos véleményeket és az alapítói döntéseket a 

döntéstől számított 30 napon belül letétbe kell helyezni a Cégbíróságon. Az alapító döntéseit 

az érintettekkel postai úton közölni kell. 

 

11/A. A kiemelten közhasznú jogállással kapcsolatos rendelkezések: 

 

A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. tv. (Civil törvény) 2. § 20. pontjában foglalt rendelkezéseivel összhangban az 

alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: 

 

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

- kulturális tevékenység 

- kulturális örökség megóvása 

- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 

- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. 

 

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végez. 

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban 

meghatározott tevékenységeire fordítja. 

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

A társaság közhasznú tevékenysége során a Mezőkövesd Város Önkormányzatának 8/2004. 

(IV.1.) ÖK. számú Mezőkövesd város közművelődési és kulturális feladatainak ellátásáról 

szóló rendeletben foglalt kötelezően ellátandó feladatok közül az alábbiakat látja el: 

 

- Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek 

megteremtése. 

- Mezőkövesd város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 

feltárása, megismertetése, a mezőkövesdi művelődési szokások gondozása, 

gazdagítása 

- Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 

gondozása 

- Az ismeretszerző, az amatőr alkotó szándékok, a művelődő közösségek 

tevékenységek támogatása. 

- A mezőkövesdi társadalom kulturális kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének, a nyilvánossági fórumok működésének segítése. 



- A különböző kultúrák közötti kapcsolatok építésének és fenntartásának 

támogatása 

- A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása 

- A művelődést segítő egyéb lehetőségek biztosítása. 

 

A társaság tevékenységi körének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján 

nyilvánosságra hozza. 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a társaság legfőbb szerve, 

illetve a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester, a döntéshozatalt 

megelőzően köteles a felügyelő bizottság és a társaság ügyvezetőjének az írásos véleményét 

beszerezni. 

 

A Civil törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt véleményezési jog gyakorlása jelen 

alapító okirat 11.) pontjának 3. és 4. bekezdése szerint történik. 

 

A társaság, mint kiemelten közhasznú szervezet éves beszámolóját a Képviselő-testület 

hagyja jóvá a felügyelő bizottság írásbeli véleményének beszerzését követően.  

 

A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba külön kérelem előterjesztésével, 

az ügyvezető engedélyével lehet betekinteni. 

 

A társaság a működéséről, szolgáltatásai igénybevétele módjáról, beszámolói közléséről a 

helyi sajtón keresztül gondoskodik. 

 

12.) Az ügyvezető:  

 

A társaság ügyvezetését egy ügyvezető látja el, akit az alapító határozott időre választ.  

 

A társaság ügyvezetője: 

 Kazárné Kalber Nikolett (szül: Kalber Nikolett, Miskolc, 1983. szeptember 11., an.: 

 Holcman Piroska, adóazonosító jele: 8426213561, 3432 Emőd, Petőfi utca 59. szám 

 alatti lakos) 

Az alapító határozata alapján az ügyvezető feladatát munkaviszony keretében határozott 

időtartamra, 2010. november hó 18. napjától 2015. november 17. napjáig látja el. 

 

A társaság ügyvezetője tisztségét külön okiratban foglaltan 2010. november 18. napjától 

2015. november hó 17. napjáig terjedő határozott időre elfogadta és kijelentette, hogy a vele 

szemben a GT., valamint egyéb jogszabályokban meghatározott kizáró okok nem állnak 

fenn. 

 

13.) A társaság képviselete, a cégjegyzés: 

 

Az ügyvezető cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy 

géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy 

nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatban rögzített módon önállóan aláírja. 

 

14.) A Felügyelő Bizottság: 

 

A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A felügyelő bizottság testületként jár el. 



 

A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság alapítója csak a felügyelő 

bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

 

Bóta Gáspár   an.: Bollók Erzsébet 

    lakcíme: 3400 Mezőkövesd, Szőlő u. 42. 

 

Malatinszky Károly  an.: Kiss Ilona Magdolna 

    lakcíme: 3400 Mezőkövesd, Sólyom u. 6. 

 

Molnár Istvánné  an.: Illés Anna 

    lakcíme: 3400 Mezőkövesd, Móra F. u. 11. 3.em. 3.a. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjai jogviszonyának kezdete 2010. december 01. napja és a 

jogviszony határozott időre 2015. november 30. napjáig jött létre. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjai kijelentik, hogy velük szemben a Gt.-ben, valamint más 

jogszabályokban előírt kizáró okok nem állnak fenn. 

 

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A vezető tisztségviselőktől, illetve a 

gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit 

és iratait megvizsgálhatja. KA felvilágosítás iránti kérelmet a Felügyelő Bizottság írásban 

köteles a vezető tisztségviselővel, illetve a vezető állású munkavállalóval közölni, aki 

köteles a kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban a felvilágosítást megadni. 

 

14/A. Könyvvizsgáló: 

 

A társaság könyvvizsgálója B és Társa Könyvvizsgáló Iroda Kft. 

Ügyvezető: Beszeda István, Székhely: 3300 Eger, Nagy-Eged u. 13.sz. 

A megbízás határozott időtartamra, 2009. április 1. napjától 2014. március 31. napjáig szól. 

 

15.) A társaság megszűnése 

 

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó 

vagyon az alapítót illeti meg. 

 

16.) Egyéb rendelkezések: 

 

Jelen társaságot Mezőkövesd Város Önkormányzata a 387/2008. (X.29.) ÖK. számú 

határozata alapján alapította, valamint jelen alapító okiratot a képviselő-testület ugyanezen 

határozatával elfogadta. 

 

A gazdálkodó szervezet és a tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától 

számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a 

rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és a tag a társaság tevékenységi 

körébe tartozó, a szokásos nagyságrendű összeget meg nem haladó értékű szerződést köt. 

Szokásos nagyságrendűnek minősül a szerződés, ha az abban foglalt szolgáltatás vagy 



ellenszolgáltatás értéke nem haladja meg a társaságnak az adott évre vonatkozó üzleti terv 

szerinti tervezett bevételeinek 10 %-át. 

 

A gazdálkodó szervezet köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a 

cégbírósághoz – letétbe helyezés céljából – benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára 

ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot 

meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy 

szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani. 

 

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról 

szóló 2006. évi IV. törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és 

személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

 

A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre, az alapító okirat 

ellenjegyzésének napjától előtársaságként működik.  

 

 

Kelt. Mezőkövesden, 2012. november hó 28. napján 

 

 

       Mezőkövesd Város Önkormányzata 

           dr. Fekete Zoltán polgármester 

 

 

Ellenjegyeztem Mezőkövesden 2012. december hó 3. napján igazolva azt, hogy a létesítő 

okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján 

hatályos tartalmának. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  

297/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata  

 

Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ, valamint a  

Mezőkövesdi Városgondnokság alapító okiratának módosítása,  

és az élelmezéssel kapcsolatos feladat átadása 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi döntést hozta: 

 

1) A Képviselő-testület a Mezőkövesdi Városgondnokság (3400 Mezőkövesd, 

Mátyás király u. 114.) alapító okiratát az 1. melléklet szerinti tartalommal 

elfogadta. 

 

2) A Képviselő-testület a Bayer Róbert Kollégium (3400 Mezőkövesd, Damjanich u. 

1.) alapító okiratát a 2. melléklet szerinti tartalommal elfogadta. 

 

3) A Mezőkövesdi Városgondnoksághoz integrált étkeztetési feladathoz kapcsolódó 

43 fő munkavállaló a feladattal együtt 2013. január 01. napjával átadásra kerül. A 

szociális ebédkihordóként foglalkoztatott 3 fő közfoglalkoztatott a támogatás 

fenntartásának időtartamára (2013. 02. 28-ig) a feladathoz kapcsolódóan szintén 

átadásra kerül. 

 

4) A Képviselő-testület felkéri a Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési 

Központ vezetőjét – mint átadót – és a Mezőkövesdi Városgondnokság vezetőjét – 

mint átvevőt –, hogy a szükséges munkáltatói, illetve gazdálkodással kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg. 

 

5) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az átadás-átvétel során felmerülő 

fenntartói intézkedések megtételére. 

 

Felelős:          Polgármester 

Bayer Róbert Városi Kollégium és Élelmezési Központ igazgatója 

Mezőkövesdi Városgondnokság vezetője 

Határidő:        Értelem szerint 

 

 

 Dr. Jakab Orsolya sk.      Dr. Fekete Zoltán sk.  

  jegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 Csiger Lajos sk.       Guti Árpád sk.  

 települési képviselő       települési képviselő  

 

 

 



Kiadmány hiteléül:  

1. melléklet a 297/2012. (XI.28.) önkormányzati határozathoz 

 

     ALAPÍTÓ OKIRAT 

      Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (3) bekezdés e.) pontja, 8 § - a az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 5. 

§ - a alapján Mezőkövesd Város Önkormányzata a Mezőkövesdi Városgondnokság alapító 

okiratát a következők szerint határozza meg: 

 

A költségvetési szerv neve: Mezőkövesdi Városgondnokság 

 

A költségvetési szerv székhelye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 114.  

 

A költségvetési szerv telephelyei: 1. 

telephely 

Mezőkövesd, Építők útja 1. 

 2. 

telephely 

Mezőkövesd,Móra Ferenc utca 13. 

3. 

telephely 

Mezőkövesd, Hősök tere 14. 

4. 

telephely 

Mezőkövesd,Mátyás király út 225. 

5. 

telephely 

Mezőkövesd,Mátyás király út 146. 

6. 

telephely 

Mezőkövesd,László Károly utca 1. 

7. 

telephely 

Mezőkövesd, Dohány utca 1. 

 8. 

telephely 

Mezőkövesd, Egri út 1. 

9. 

telephely 

Mezőkövesd, Deák Ferenc utca 1. 

 10. 

telephely 

Mezőkövesd, Damjanich utca 1. 

Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi 

társulási intézmények ellátó, kisegítő 

szolgálatai 

Működési köre: Mezőkövesd közigazgatási területe 

 

Szakágazati besorolás: 841116 – Önkormányzati, valamint többcélú 

kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő 

szolgálatai 

TEAOR: 8411 

 

Az alapító és felügyeleti szerv neve: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

3400 Mezőkövesd, Mátyás Király út 112. 

 

Az intézmény fenntartója: Mezőkövesd Város Önkormányzata 



3400 Mezőkövesd, Mátyás Király út 112. 

Az intézmény irányító szerve és az 

alapítói jog gyakorlója: 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

3400 Mezőkövesd, Mátyás Király út 112. 

Önálló jogi személy 

 
Az intézmény jogállása: 

Gazdálkodási besorolás: Önállóan működő költségvetési szerv 

Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait 

Mezőkövesd Város Polgármesteri Hivatala 

(3400 Mezőkövesd, Mátyás Király út 112.) 

mint önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv látja el. 

 

Az intézmény jogelődjei Mezőkövesdi Pénzügyi Iroda 

 Alapító szerv: Mezőkövesd Város 

Önkormányzata 

 Alapítás ideje: 2004. január 01. 

  

Alaptevékenysége: 811000  Építményüzemeltetés 

 Az építményen belül végzett kombinált kisegítő 

szolgáltatás (létesítményben elvégzendő ált. 

belső takarítás, kisebb javítás, karbantartás, és 

egyéb kapcsolódó szolgáltatás) 

 

 841907 Önkormányzatok elszámolásai a 

költségvetési szerveikkel 

 851011 Óvodai nevelés, ellátás 

 852011 Általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf.)  

 852021 Általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évf.)  

 852031 Alapfokú művészetoktatás  

zeneművészeti ágban 

 852032 Alapfokú művészetoktatás képző és 

iparművészeti, táncművészeti szín és 

bábműv. ágban 

 889101 Bölcsődei ellátás 

 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi 

nevelés, oktatás (9-12/13 évf.) 

 853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai 

nevelés, oktatás (9-12/13 évf.)   

 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Foglalkoztatásra helyettesítő 

támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

 559011 Diákotthoni, kollégiumi ellátás  

 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 



 562917 Munkahelyi vendéglátás 

 873011 Időskorúak tartós bentlakásos 

szociális ellátása 

 873012 Időskorúak átmeneti ellátás 

 889921 Szociális étkeztetés 

 881011 Idősek nappali ellátása 

Vállalkozási tevékenység 

 

nem folytat 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése 

 

közalkalmazott (1992. évi XXXIII. törvény) 

 

Az intézmény vezetőjének kinevezési 

rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét a 

közalkalmazotti jogviszony keretein belül 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete nevezi ki az általa kiírt 

nyilvános pályázat útján. 

 

A feladatellátást szolgáló vagyon: A költségvetési szerv tulajdonába kerülő 

(alapításkor és azt követően) vagyontárgyak 

felett szabadon rendelkezik, a helyi 

vagyongazdálkodási rendeletben meghatározott 

értékig. Az értékhatárt meghaladó értékű tárgyi 

eszközök, valamint értékhatártól függetlenül az 

értékesíteni kívánt ingatlanok vonatkozásában a 

felügyeleti szerv hozzájárulása nélkül érvényes 

szerződést nem köthet, az alapító által a 

költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott 

eszközök leltár alapján kerülnek átadásra, a 

feladatellátáshoz átadott eszközök (ingatlanok) 

tehermentességét köteles biztosítani. 

A vagyon feletti rendelkezés joga:  A vagyon feletti rendelkezés jogát Mezőkövesd 

Város önkormányzata gyakorolja. 

 

 

 

Záradék: A Mezőkövesdi Városgondnokság alapító okirata a Mezőkövesd Város 

Önkormányzata Képviselő–testületének 297/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata alapján 

2013. január 01. napjától hatályos. 

 

 

 

Mezőkövesd, 2012. november 28. 

         

         dr. Fekete Zoltán 

        Mezőkövesd Város Önkormányzat 

            alapító szerv képviseletében 

 

 



2. melléklet a 297/2012.(XI.28.) önkormányzati határozathoz 

 

A L A P Í T Ó    O K I R A T 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (3) bekezdés e.) pontja, 8 § - a az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 5. 

§ - a alapján Mezőkövesd Város Önkormányzata a Bayer Róbert Kollégium alapító okiratát 

a következők szerint határozza meg: 

 

 

Az intézmény típusa: 

 

Kollégium 

 

Az intézmény neve: 

 

Bayer Róbert Kollégium 

Az intézmény rövidített neve: Bayer Róbert Kollégium 

OM azonosító: 039224 

Törzsszáma: 351720 

Az intézmény székhelye: 3400 Mezőkövesd, Damjanich u. 1. 

Az intézmény működési köre: Mezőkövesd közigazgatási területe, mezőkövesdi 

kistérség és a határain túli vonzáskörzet 

Az intézmény jogelődjei: 

 

Szegény Tanulókat Segítő Egyesület, valamint a 

Királyi Katholikus Főgimnázium  

Alapításának éve: 1922 

Az intézményt alapító és 

felügyeleti  szerve: 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

Az intézmény fenntartója: Mezőkövesd Város Önkormányzata 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

Az intézmény irányító szerve és 

az alapítói jog gyakorlója: 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: 

Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 

 

Az intézménybe felvehető 

maximális létszám:  

90 fő 

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 

Gazdálkodási besorolás: 

 

Önállóan működő költségvetési szerv.  

Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a 

Polgármesteri Hivatal (3400 Mezőkövesd, Mátyás 

király út 112.) mint önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv látja el. 

Az intézmény feladatai, 

alaptevékenysége: 

Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók 

számára 

 

Szakágazati besorolás 

 

 

559000 Egyéb szálláshely szolgáltatás  

Alaptevékenység: 

 

559011- Kollégiumi szálláshelynyújtás 

közoktatásban tanulók számára 

 Nappali rendszerű középfokú képzésben 

résztvevő tanulók kollégiumi ellátása. 

 



 A Szent László Gimnázium és 

Szakközépiskola, valamint a Mezőkövesdi Széchenyi 

István Katolikus Szakképzőiskola nevelő-oktató 

munkájának segítése, kiegészítése 

 A tanulók humánus légkörben folyó nevelése, 

személyiségének fejlesztése, képességeinek és 

érdeklődésének megfelelően tehetségének 

kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése, 

sportolási, művelődési és önképzési lehetőségeinek 

biztosítása, az önálló életkezdéshez szükséges 

ismeretek, képességek megszerzésének elősegítése. 

 

562914- Tanulók kollégiumi étkeztetése 

 

562917- Munkahelyi étkeztetés 

Vállalkozási tevékenység: 

 

Az intézmény - vállalkozási tevékenységet nem folytat 

A feladatellátást szolgáló vagyon: Az önkormányzat által az intézmény rendelkezésére 

bocsátott ingatlan, a feladat ellátásához szükséges 

tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések, egyéb 

készletek a vagyonleltár alapján. 

A vagyon feletti rendelkezés joga:  Az intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyont nem 

jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként 

felhasználni. 

Az intézmény vezetőjének 

kinevezési rendje: 

 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét, az 

igazgatót nyilvános pályázat útján Mezőkövesd 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos 

jogszabályok figyelembevételével nevezi ki. 
 

Az intézmény vezetője magasabb beosztású 

közalkalmazott, tekintetében a munkáltatói jogokat 

Mezőkövesd Önkormányzatának Képviselő-testülete 

gyakorolja. 
 

Az intézmény közalkalmazottai tekintetében a 

munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. 

Foglalkoztatottakra vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszonyok: 

Közalkalmazotti (1992. évi XXXIII. törvény) 

és megbízásos jogviszony (Ptk.) 

Az intézmény megszüntetése: 

 

Az intézményt – jogszabály által nevesített esetben –

Mezőkövesd Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésről 

az alapító határozatban dönt. 

 

Záradék: A Bayer Róbert Kollégium alapító okirata Mezőkövesd Város Önkormányzat 

Képviselő – testületének 297/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata alapján 2013. január 

01. napjától hatályos. 
 

Mezőkövesd, 2012. november 28. 

 

                                                                  dr. Fekete Zoltán 

Mezőkövesd Város Önkormányzat 

     alapító szerv képviseletében 



 


