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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 12-én megtartott  

rendkívüli üléséről. 

 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal „A” épület fsz. 13. tanácskozó terem 

 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

 

 

Jelen vannak: 

Dr. Fekete Zoltán polgármester  

Vámos Zoltán alpolgármester 

Nyeste László    Barsi László 

Bóta Gáspár    Csirmaz József 

Molnár Istvánné   Guti Árpád 

Malatinszky Károly   Takács József     

Csirmaz Zsolt      

 

Igazoltan maradt távol:   Csiger Lajos  

     Guti Árpád  

 

Polgármesteri Hivatal részéről 

Dr. Kovács András aljegyző 

Dr. Hajdu András alpolgármester  

Bocsi Anna irodavezető  

Dr. Tóth Zsófia irodavezető  

Vígh Henrik irodavezető 

Toma Tibor főépítész 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. 

Jelen van 10 fő képviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Takács József és Barsi László   

képviselő urakat.    

 

Kiosztásra került:  

 Az 5.) napirendi pont anyaga: „Közbeszerzési eljárás indítása a Városi Bölcsőde 

kapacitásbővítésére” címmel, valamint  

 Energetikai fejlesztési pályázatok benyújtása címmel új előterjesztés. 

 

 

Miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el – így az elhangzott 

kiegészítéssel, ill. javaslattal teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

135/2011. (V. 12.) önkormányzati határozata  

 

Napirend megállapítása  

 

 

1.) A szociális nyári gyermekétkeztetés igénylése 

 Előadó:  Dr. Kovács András aljegyző 

 Referens:  Dr. Tóth Zsófia irodavezető 

 

2.) A volt katonai laktanya területén álló életveszélyes épület bontása 

 Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 Referens:  Vígh Henrik irodavezető  

   Vinter Szilárd munkatárs  

 

3.) Zsóry Zsibongó Gyermeküdülő folyosói korlát felújítása 

 Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 Referens:  Vígh Henrik irodavezető  

   Antal Ede munkatárs  

 

4.)Energetikai fejlesztési pályázatok benyújtása 

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 Referens:  Nagy István stratégiai referens  

 

5.) Közbeszerzési eljárás indítása a Városi Bölcsőde kapacitásbővítésére  

Előadó:  Dr. Fekete Zoltán polgármester 

 Referens:  Vígh Henrik irodavezető 

Pázmándi Tamás munkatárs   

 

 Felelős:  Polgármester  

 Határidő:  értelem szerint  

 

 

 

 

1.) A szociális nyári gyermekétkeztetés igénylése 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra 

javasolja azzal, hogy a szociális nyári gyermekétkeztetés igénylésére a saját erőt az általános 

tartalék keret terhére javasolja biztosítani. 

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra 

javasolja azzal, hogy a szociális nyári gyermekétkeztetés igénylésére a saját erőt az általános 

tartalék keret terhére javasolja biztosítani. 
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Dr. Tóth Zsófia  irodavezető tájékoztatja a jelenlévőket, hogy rendkívüli testületi ülés 

megtartására azért került sor, mert a rendelet április 29-én jelent meg rövid benyújtási 

határidővel, mely tartalmazza a szociális nyári gyermekétkeztetést. A támogatást a rászorult 

gyermekeknek kell adni a korábbi évekkel ellentétben idén önerőt kell biztosítani hozzá.   A 

plusz támogatást Nemzeti Erőforrás Miniszter dönti el. 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik 

el – így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

 A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

136/2011. (V.12.) önkormányzati határozata  

 

A szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről 

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 

Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

szociális nyári gyermekétkeztetés igénylésére, amelyhez a saját erőt 3.045.840.-Ft 

összeghatárig a 2011. évi költségvetési rendelet általános tartalékának terhére 

biztosítja. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  jegyző 

 

2.) A volt katonai laktanya területén álló életveszélyes épület bontása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek.  

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez a jelenlévők részéről módosító 

javaslat nem hangzik el – így a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenvélemény és tartózkodás nélkül – 

az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

137/2011. (V.12.) önkormányzati határozata  

 

 

a volt katonai laktanya területén álló életveszélyes épület bontásáról 

 

 

1./ Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a baleset- és életveszély 

azonnali megszüntetése érdekében hozzájárul az épület lebontásához. 

 

2./ Képviselő-testület a bontási munkák elvégzésére pénzbeni forrást nem biztosít. A 

munkák ellenértéke a bontott anyag. 

 

3./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedést 

tegye meg. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

3.) Zsóry Zsibongó Gyermeküdülő folyosói korlát felújítása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a költségvetés szerinti összeg 50 %-át 

javasolja a bérleti díjba beszámítani a képviselő-testületnek. A másik 50 % bérlőt terheli.  

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a költségvetés szerinti összeg 50 %-át 

javasolja a bérleti díjba beszámítani a képviselő-testületnek. A másik 50 % bérlőt terheli.  

 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – mivel a jelenlévő képviselők részéről a napirendhez egyéb 

módosító javaslat nem hangzik el – így a határozati javaslatban foglaltakat a bizottságok által 

javasolt módosítással teszi fel szavazásra.  

 

 

 

 A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

138/2011. (V.12.) önkormányzati határozata  

 

a Zsóry Zsibongó Gyermeküdülő korlátcseréjéről 

 

 

1./ Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta, a bérleménybe adott „Zsóry 

Zsibongó Gyermeküdülő” épületeken, a bérlő által végzendő értéknövelő beruházással 

–  korlát csere  – egyetért.  

 

2./ Képviselő-testület a benyújtott költségvetés szerinti műszaki tartalmat indokoltnak 

tartja, annak költségvetését elfogadja. A költségvetés szerinti ár 50 %-ának – 491.000.- 

Ft  -  bérleti díjba történő beszámítását jóváhagyja. A másik 50 % a bérlőt terheli. 

 

3./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az írásbeli megállapodás 

aláírására. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

4.)Energetikai fejlesztési pályázatok benyújtása 
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az épületenergetikai fejlesztéssel, ill. 

megvalósíthatósági tanulmánnyal kapcsolatos határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek.  

 

Nagy István röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy a pályázat 

beadása folyamatos, 2011. évre 2 milliárd forint támogatást tartalmaz. Rendkívüli testületi 

ülés tartására azért került sor, mert a pályázathoz a testületi határozat nem hiánypótolható. 

Kiemeli, hogy a pályázat 2012. – 2013. években további 6 milliárd forintos keretösszeggel 

rendelkezik.  

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a Bayer Róbert Kollégium és Szent László Gimnázium 

épületenergetikai fejlesztésével kapcsolatos határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

139/2011. (V.12.) önkormányzati határozata  

 

Bayer Róbert Kollégium és Szent László Gimnázium  

épületenergetikai fejlesztése  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2011-4.9.0 

azonosítószámú pályázatban pályázni kíván a Mezőkövesdi Bayer Róbert kollégium és 

Szent László Gimnázium épületenergetikai fejlesztésére. A Képviselő-testület vállalja, 

hogy a pályázat megvalósításához szükséges önerő összegét 2012 évi költségvetésében 

elkülöníti, s azt kizárólag a projekt megvalósítás céljára használja fel. 

- A projekt megnevezése: „Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás 

hasznosítással kombinálva a Bayer Róbert kollégiumban és Szent László 

Gimnáziumban Mezőkövesden” 

- A fejlesztés helyszíne: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146. helyrajzi szám 

2736/18 

 

A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele: 

 

Fejlesztés költsége (Ft) Bruttó Ft 

Beruházás összes költsége  220 973 256 

Elszámolható költség 220 973 256 

Igényelt támogatás összesen (85 %)              187 827 268 

Saját erő összesen  33 145 988 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati kiírás szerinti 

fenntartási feltételeknek eleget tesz. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 

kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat aláírja, 

illetve a pályázatot benyújtsa. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Polgármesteri Hivatal „A” épületének 

épületenergetikai fejlesztésével kapcsolatos határozati javaslatot.  

 

  

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenvélemény és tartózkodás nélkül – 

az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

140/2011. (V.12.) önkormányzati határozata  

 

Polgármesteri Hivatal „A” épületének épületenergetikai fejlesztése 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2011-4.9.0 

azonosítószámú pályázatban pályázni kíván a Polgármesteri Hivatal „A” épületének 

épületenergetikai fejlesztésére. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat 

megvalósításához szükséges önerő összegét 2012 évi költségvetésében elkülöníti, s azt 

kizárólag a projekt megvalósítás céljára használja fel. 

- A projekt megnevezése: Épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás 

hasznosítással kombinálva a Polgármesteri Hivatal „A” épületében 

Mezőkövesden” 

- A fejlesztés helyszíne: Mátyás király út 112. helyrajzi szám  1510 és 1511 

 

A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele: 

 

Fejlesztés költsége (Ft) Bruttó Ft 

Beruházás összes költsége  47 350 000 

Elszámolható költség 47 350 000 

Igényelt támogatás összesen (85 %)              40 247 500 

Saját erő összesen  7 102 500 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati kiírás szerinti 

fenntartási feltételeknek eleget tesz. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 

kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat 

aláírja, illetve a pályázatot benyújtsa. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a Városi Sportcsarnok  épületenergetikai fejlesztésével 

kapcsolatos határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

 

 A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 
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Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

141/2011. (V.12.) önkormányzati határozata  

 

Városi Sportcsarnok  épületenergetikai fejlesztése 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2011-4.9.0 

azonosítószámú pályázatban pályázni kíván a Mezőkövesdi Városi Sportcsarnok 

épületenergetikai fejlesztésére. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat 

megvalósításához szükséges önerő összegét 2012 évi költségvetésében elkülöníti, s azt 

kizárólag a projekt megvalósítás céljára használja fel. 

- A projekt megnevezése: Épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás 

hasznosítással kombinálva a Mezőkövesdi Városi Sportcsarnokban ” 

- A fejlesztés helyszíne: Névtelen tér,  helyrajzi szám  5383/40 

 

A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele: 

 

Fejlesztés költsége (Ft) Bruttó Ft 

Beruházás összes költsége  178 005 000 

Elszámolható költség 178 005 000 

Igényelt támogatás összesen (85 %)              151 304 250 

Saját erő összesen  26 700 750 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati kiírás szerinti 

fenntartási feltételeknek eleget tesz. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 

kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat 

aláírja, illetve a pályázatot benyújtsa. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Bayer Róbert kollégium és Szent László 

Gimnázium épületenergetikai fejlesztéséhez megvalósíthatósági tanulmány készítésével 

kapcsolatos határozati javaslatot.  

 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal – ellenvélemény és tartózkodás nélkül – 

az alábbi határozatot hozza  
 

 

 

 

 

 



9 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

142/2011. (V.12.) önkormányzati határozata  

 

 

Bayer Róbert kollégium és Szent László Gimnázium épületenergetikai  

fejlesztéséhez megvalósíthatósági tanulmány készítése  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2011-4.9.0 

azonosítószámú pályázatban pályázni kíván a Mezőkövesdi Bayer Róbert kollégium 

és Szent László Gimnázium épületenergetikai fejlesztésére. A pályázathoz szükséges 

Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésével elvégzésével a lebonyolított 

ajánlatkérési eljárás lefolytatása után a Nord-Tender Kft -t bízza meg nettó 1.600.000.-  

Ft összeggel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester Polgármesteri Hivatal „A” épület épületenergetikai 

fejlesztéséhez megvalósítható tanulmány készítésével kapcsolatos határozati javaslatban 

foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

 A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

143/2011. (V.12.) önkormányzati határozata  

 

Polgármesteri Hivatal „A” épület épületenergetikai fejlesztéséhez  

megvalósítható tanulmány készítése  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2011-4.9.0 

azonosítószámú pályázatban pályázni kíván a Polgármesteri Hivatal „A” épületének 

épületenergetikai fejlesztésére. A pályázathoz szükséges Megvalósíthatósági 

Tanulmány elkészítésével elvégzésével a lebonyolított ajánlatkérési eljárás lefolytatása 

után a Nord-Tender Kft-t bízza meg nettó 400.000.-  Ft összeggel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Városi Sportcsarnok épületenergetikai 

fejlesztéséhez megvalósíthatósági tanulmány készítésével kapcsolatos határozati javaslatot. 

 

 A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

  

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

144/2011. (V.12.) önkormányzati határozata  

 

Városi Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztéséhez  

megvalósíthatósági tanulmány készítése  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2011-4.9.0 

azonosítószámú pályázatban pályázni kíván a Mezőkövesdi Városi Sportcsarnok  

épületenergetikai fejlesztésére. A pályázathoz szükséges Megvalósíthatósági 

Tanulmány elkészítésével elvégzésével a lebonyolított ajánlatkérési eljárás lefolytatása 

után a Nord-Tender Kft-t bízza meg nettó 1.200.000.-   Ft összeggel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester a Bayer Róbert kollégium és Szent László Gimnázium 

épületenergetikai fejlesztéséhez épületenergetikai felmérés készítésével kapcsolatos határozati 

javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra.  

 

 A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

145/2011. (V.12.) önkormányzati határozata  

 

Bayer Róbert kollégium és Szent László Gimnázium épületenergetikai  

fejlesztéséhez épületenergetikai felmérés készítése  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2011-4.9.0 

azonosítószámú pályázatban pályázni kíván a Mezőkövesdi Bayer Róbert kollégium 

és Szent László Gimnázium épületenergetikai fejlesztésére. A pályázathoz szükséges 

Épületenergetikai felmérés elkészítésével elvégzésével a lebonyolított ajánlatkérési 

eljárás lefolytatása után a PLEDD-PROJECT Mérnökirodát bízza meg nettó 960.000.-  

Ft összeggel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
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Dr. Fekete Zoltán polgármester Polgármesteri Hivatal „A” épületének épületenergetikai 

fejlesztéséhez épületenergetikai felmérés elkészítésével kapcsolatos határozati javaslatot teszi 

fel szavazásra.  

 

 A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

146/2011. (V.12.) önkormányzati határozata  

 

Polgármesteri Hivatal „A” épületének épületenergetikai fejlesztéséhez  

épületenergetikai felmérés elkészítése 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2011-4.9.0 

azonosítószámú pályázatban pályázni kíván a Polgármesteri Hivatal „A” épületének 

épületenergetikai fejlesztésére. A pályázathoz szükséges Épületenergetikai felmérés 

elkészítésével elvégzésével a lebonyolított ajánlatkérési eljárás lefolytatása után a 

PLEDD-PROJECT Mérnökirodát bízza meg nettó 320.000.-  Ft összeggel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Városi Sportcsarnok épületenergetikai 

fejlesztéséhez épületenergetikai felmérés készítésével kapcsolatos határozati javaslatot.  

 

 A Képviselőt-estület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

147/2011. (V.12.) önkormányzati határozata  

 

Városi Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztéséhez 

épületenergetikai felmérés készítése  

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2011-4.9.0 

azonosítószámú pályázatban pályázni kíván a Mezőkövesdi Városi Sportcsarnok  

épületenergetikai fejlesztésére. A pályázathoz szükséges Épületenergetikai felmérés 

elkészítésével elvégzésével a lebonyolított ajánlatkérési eljárás lefolytatása után a 

PLEDD-PROJECT Mérnökirodát  bízza meg nettó 960.000.- Ft összeggel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
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5.) Közbeszerzési eljárás indítása a Városi Bölcsőde kapacitásbővítésére  
 

 

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a mellékelt ajánlati 

felhívással együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

Ügyrendi és Szociális Bizottság  

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot a mellékelt ajánlati 

felhívással együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

 

Pázmándi Tamás röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy az 

eredményt egy ajánlattevő megtámadta, és  a Döntőbizottság új eljárás indítására kötelezte az 

önkormányzatot.  A képviselő-testület által 2010. novemberében  elfogadott ajánlattételi 

felhívás módosításra került, az előterjesztés mellékletében szereplő módon és tartalommal, 

majd  ismerteti a módosításokat.  

 

Csirmaz Zsolt kérdezi, hogy mennyivel tolódik el a beruházás?  

 

Pázmándi Tamás  válaszában elmondja, hogy a munkaterület átadása  2011- július  12-re, a 

befejezés pedig legkésőbb 2011.október 28-ra van tervezve.  

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester – miután a napirendhez  módosító javaslat nem hangzik el – 

így a határozati javaslatot a mellékelt ajánlati felhívással együtt teszi fel szavazásra.  

 

 

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

148/2011. (V.12.) önkormányzati határozata  

 

a Városi Bölcsőde kapacitásbővítésére induló közbeszerzési eljárásról 

 

 
A Képviselő-testület a Városi Bölcsőde kapacitásbővítésére vonatkozó projekt 

kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó ajánlattételi felhívást elfogadja, és hozzájárul 

a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéshez. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
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3. melléklet a …/2009. (… …) IRM rendelethez  
 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 

1024 Budapest, Margit krt. 85.   

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu  

On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

 

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

Építési beruházás 

Árubeszerzés 

Szolgáltatás 

Építési koncesszió 

Szolgáltatási koncesszió 

X 

 

 

 

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________ 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

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

Hivatalos név: 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Postai cím: 

Mátyás király u. 112. 

Város/Község: 

Mezőkövesd 

Postai 

irányítószám: 3400 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Pázmándi Tamás 

Telefon: 06-49/511-535 

E-mail: kozbeszerzes@mezokovesd.hu Fax: 06-49/511-561 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

A felhasználói oldal címe (URL):  

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

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

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

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

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

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

 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] 

  

Közjogi szervezet  Egyéb  

 

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

 Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Védelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                

mailto:strategia@mezokovesd.hu


14 
 

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN 

 Víz  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]   

 Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]                                           

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 

elosztása  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                                            

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]                                          

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 

kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]             

 Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]                                            

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz-  vagy autóbusz 

szolgáltatások                                         

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Repülőtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]    

 Kikötői tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]    

 

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

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Városi Bölcsőde kapacitásbővítése 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább 

megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának) 

a) Építési beruházás       b) Árubeszerzés            c) Szolgáltatás           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 

eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által 

meghatározott 

követelményeknek 

megfelelően 

Építési koncesszió    

 

 

 

 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória        • •  

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 

mellékletében) 

 

 

Szolgáltatási koncesszió          

A teljesítés helye  

Mezőkövesd 

NUTS-kód           HU311 

A teljesítés helye  

           

NUTS-kód           • • • • •   

A teljesítés helye  

           

NUTS-kód      • • • • •   

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása                           

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   

Keretmegállapodás megkötése                        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel            

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma 

• • •  VAGY, adott esetben, maximális létszáma • • •  

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel   

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

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

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):  

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Vállalkozási szerződés/A mezőkövesdi Városi Bölcsőde kapacitásbővítése 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45210000-0  
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További 

tárgy(ak) 

45310000-0 

45350000-5 

45421000-4 

45430000-0 

 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. 

mellékletből szükség szerint több példány használható)                                        igen      nem  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                    egy vagy több részre           valamennyi részre           

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

 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

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

1.) 680 m2 bruttó alapterületen meglévő bölcsődeegység felújítása (külső homlokzat felújítása /302 m2-en/ 

utólagos hőszigetelő homlokzati bevonattal és nyílászárók cseréjével; válaszfalazás /64 m2-en/ meglévő 

válaszfalak részleges bontásával; új padlóburkolat készítése /92,5 m2-en/; 400 m2 felületen belső festés; a 

meglévő fűtéshálózat átépítése, új kazánegység létesítésével; épületgépészeti hálózat /víz, szennyvíz/ felújítása); 

meglévő csapadékvíz elleni szigetelés rekonstrukciója /315 m2-en/; komplex akadálymentesítés). 

Meglévő játszóudvar felújítása, meglévő terasz felújítása /163 m2-en/. 

2.) 453 m2 bruttó alapterületen új épületegység létesítése (4 db gyermekcsoportszoba kialakítása /196 m2 

területen/; a kapcsolódó átadó és fürdetőhelyiségekkel /84,3 m2 területen/; kiszolgálóhelyiségek /90 m területen/; 

komplex akadálymentesítés), komplett gépész, villamos-szerelési munkálatok. 

3.) Új játszóudvar létesítése. 

4.) Új terasz és térburkolat kialakítása /190 m2-en/. 

5.) 23 db parkoló kialakítása kőzúzalék alapra készített gyephézagos burkolóelemekkel. 

A pontos mennyiségek a dokumentációban részletezve. 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                       igen      nem  

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:                                           

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   

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

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   • • •   vagy:    • • •   és  • • •   között   

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében 

kérjük feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:    

hónapokban: • •      vagy    napokban: • • • •   (a szerződés megkötésétől számítva) 

 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje 

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

VAGY:  kezdés           2011/07/12     (év/hó/nap)    

                                                   ÉS/VAGY 

             befejezés       2011/10/28      (év/hó/nap)  

 

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

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

III.1.1 ) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

-Teljesítési garancia: 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 egyidőben, 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 felhívás II.2.1.1) pontjában megjelölt munkákra (a V.7.17 pontban foglaltakat figyelembe 

véve) a szerződés nettó ellenértékének 1%-a naponta, de maximum a szerződés nettó ellenértékének 10%-a. A 

véghatáridőre vonatkozó késedelmi kötbér a szerződés nettó ellenértékének 1%-a naponta, de maximum a 
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szerződés nettó ellenértékének 10%-a. 

-Jóteljesítési garancia: a garanciális kötelezettség teljesítése biztosítékául szolgál, az ajánlatban vállalt garancia 

időtartamára, mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a. A jóteljesítési garanciának a kivitelezés lezárását követően, a 

műszaki ellenőr és az ajánlatkérő képviselője által igazolt sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától kell 

rendelkezésre állnia. Az érvényes jóteljesítési 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  

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás saját forrásból fizetendő összegét a Kbt. 305.§ (3) bekezdése szerint a 

szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől számított 45 napon belül teljesíti. 

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

34,6-65,4% arányban. 

A számlák támogatott részének kiegyenlítése támogatói finanszírozással történik. 

Az ajánlatkérő 10% előleget biztosít. 

Ajánlatkérő 1 db részszámla benyújtására biztosít lehetőséget; a II.2.1.1.) pontban megjelölt munkák részleges 

elvégzését követően nyújtható be a vállalási ár 50%-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 40%-áról. 

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

leigazolt számlákat fogadja be. 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) – 

 

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

nem  

 

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása: - 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és 

cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

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

Nem lehet ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy alvállalkozó, illetve 

erőforrást nyújtó szervezet aki/amely a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya 

alatt áll. 

Nem lehet ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, 

amellyel szemben a Kbt. 61. § (1) a)-c) pontjai, illetve a 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.  

Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozójának, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 

249. § (3) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
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Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Az Ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó 

vonatkozásában:  

 

P1. Valamennyi számlavezető pénzintézet 

ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem 

régebbi nyilatkozata az ajánlattevő (alvállalkozó) 

pénzügyi helyzetéről (Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pont): 

- mióta vezeti a bankszámláját, 

- volt-e a számláján sorban állás az ajánlattételi 

felhívás feladásától visszaszámított két évben 

 

P2. A számviteli törvény szerinti 2009. és 2010. évi 

beszámoló a kiegészítő mellékletek nélkül, egyszerű 

másolatban (Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pont).  

 

P3. 2010. évi teljes és magasépítéssel kapcsolatos 

árbevételéről szóló nyilatkozat (Kbt. 66. § (1) 

bekezdés c) pont) 

 

P4. A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján 

szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló 

pénzintézeti igazolás. 

 

P5. Nyilatkozat 2009.-2010. évek tekintetében a saját 

tőke, a jegyzett tőke mértékéről (Kbt. 66. § 

(1)bekezdés e) pont) 

 

P6. Nyilatkozat 2010. év tekintetében az 

eladósodottsági mutató értékéről (Hosszú lejáratú 

kötelezettségek+Rövid lejáratú kötelezettségek/ Saját 

tőke) 

Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozónak a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

P1. és P2. pontjában meghatározott követelményeket 

külön-külön, a P3.-P6. pontban meghatározott 

követelményt együttesen kell igazolnia és az annak 

megfelelő minimumkövetelményt teljesítenie. 

Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén –

figyelemmel a Kbt. 4. § 3/E pontjára- az ajánlattevő a 

Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint köteles igazolni, hogy 

a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  

(adott esetben):  

Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 

10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó: 

 

P1. Amennyiben a pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint a 

folyószámlá(ko)n az ajánlattételi felhívás feladásától 

visszaszámított két évben sorban állás fordult elő. 

 

 

 

 

P2. A 2009.-2010. évi beszámoló alapján a mérleg 

szerinti eredménye bármely évben negatív volt. 

 

 

P3. Teljes nettó árbevétele 2010.-ben nem éri el a 

minimum 300.000.000,- Ft-ot, és magasépítéssel 

kapcsolatos árbevétele 2010. évben nem éri el a 

minimum nettó 80.000.000 Ft-ot. 

 

P4. Nem rendelkezik legalább 50 millió Ft/év és 5 millió 

Ft/káresemény értékű szakmai felelősségbiztosítással 

 

P5. 2009.-2010. években a saját tőke kisebb, mint a 

jegyzett tőke, és a saját tőke nem éri el évenként 

legalább a 60.000.000 Ft-ot. 

 

P6. 2010. évben az eladósodottsági mutató eléri vagy 

meghaladja a 0,6 értéket 
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó 

vonatkozásában:  

M1. 2010. évben teljesített magasépítési 

munkálatokról kiállított, cégszerűen aláírt referencia-

nyilatkozat, az ellenszolgáltatás összegének, a 

teljesítés helyének, idejének, a másik szerződő fél 

nevének, címének és telefonszámának megadása, 

továbbá a szerződést kötő másik féltől származó 

referencia igazolás csatolása másolatban a Kbt. 68.§ 

(2) bekezdése szerint (Kbt. 67. § (2) bekezdés a) 

ponta) 

M2. A Kbt. 67. § (2) bekezdésének e) pontja alapján 

azoknak a szakembereknek a megnevezését, 

végzettségük és képzettségük ismertetését, akiket 

ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, a 

szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló 

okiratok, a névjegyzékbe, hatósági nyilvántartásba 

vételt, illetve a kamarai regisztrációt igazoló okiratok, 

valamint a szakemberek saját kézzel aláírt szakmai 

önéletrajzának egyszerű másolatával. Az ajánlathoz 

csatolni kell a szakemberek kifejezett nyilatkozatát 

arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége 

esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre 

állnak és abban közreműködnek.  

M3. Nyilatkozat a szerződésszerű teljesítéshez 

rendelkezésre álló munkagépekről, berendezésekről 

(db szám, műszaki paraméter megjelölésével), 

valamint a rendelkezésre állást igazoló dokumentum 

(bérleti, adásvételi, lízing szerződés, 

eszköznyilvántartás)  

M4. Nyilatkozat az előző három év (2008.-2009.-

2010.) vonatkozásában az éves átlagos statisztikai 

állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek 

létszámáról készült kimutatással (Kbt. 67. § (2) d 

pont) 

M5. ISO 9001:2001 szabványnak megfelelő 

minőségbiztosítási rendszer tanúsítvány egyszerű 

másolati példánya, vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdése 

szerinti egyéb ezzel egyenértékű dokumentumot.  

M6. ISO 14001 szabványnak megfelelő 

környezetirányítási rendszer tanúsítvány egyszerű 

másolati példánya, vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdése 

szerinti egyéb ezzel egyenértékű dokumentumot.  

 

Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a 

közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozónak a műszaki 

illetve szakmai alkalmasság M1-M6. pontjában 

meghatározott követelményeket együttesen kell 

igazolnia és az annak megfelelő 

minimumkövetelményt teljesítenie.  

Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén –

figyelemmel a Kbt. 4. § 3/E pontjára- az ajánlattevő a 

Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint köteles igazolni, hogy 

a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt.  

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó alkalmatlan, 

ha:  

M1. 2010. évben nem rendelkezik 1 db, 

fővállalkozásban teljesített, minimum nettó 80 millió Ft 

értékű magasépítési befejezett, pozitív visszaigazolású 

referencia munkával, amely oktatási rendeltetésű 

épület építésére, vagy felújítására, vagy 

korszerűsítésére vonatkozik, és amely referenciamunka 

tartalmaz komplex akadálymentesítési munkálatokat is. 

M2. Nem rendelkezik a munkákat a helyszínen 

közvetlenül irányító, az illetékes kamara névjegyzékébe 

igazoltan 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 szakterületen szerzett szakmai 

tapasztalattal rendelkezik (ajánlattevő a követelményt 

ugyanazon szakemberrel is teljesítheti, aki megfelel a 

feltételeknek). 

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 

-1db mini rakodó munkagéppel 

 

M4. Nem rendelkezik az előző három évben (2008.-

2009.-2010.) évente átlagosan 40 fő statisztikai 

állományi létszámmal és legalább 2 fő vezető 

tisztségviselővel 

 

M5. Nem rendelkezik magasépítési tevékenységre 

vonatkozó ISO 9001:2001 minőségbiztosítási rendszer 

működését igazoló tanúsítvánnyal, vagy az Európai 

Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől 

származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az 

Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől 

származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a Kbt. 

68. § (4) bekezdése szerinti egyéb bizonyíték(ok)kal. 

 

M6. Nem rendelkezik magasépítési tevékenységre 

vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált 

környezetirányítási rendszer működtetését igazoló (pl.: 

ISO 14001) tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más 

tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel 

egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más 

tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel 

egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a Kbt. 68. § (5) 

bekezdése szerinti egyéb bizonyíték(ok)kal. 
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III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                           igen    nem  

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                                         igen    nem  

 

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?  igen  nem 

 

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

                                         

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli    

Tárgyalásos   

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli    

Tárgyalásos   

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

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

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                           

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                             

  Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 

Részszempont 

1. Ajánlati ár (bruttó HUF) 

2. Garanciavállalás ideje (min. 2, 

max 10 év) 

3. Teljesítési határidő (naptári nap, 

max.: 105) 

Súlyszám 

70 

20 

 

10 

Részszempont 

 
Súlyszám 

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                               igen     nem  

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

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

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

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

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató                  Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény        

Hirdetmény száma a KÉ-ben:  • • • • • /• • • •  (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: • • • • /• • /• •   (év/hó/nap)                 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

Hirdetmény száma a KÉ-ben: 34806/2010 (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/12/10  (év/hó/nap)                 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje   

Dátum:  2011/06/14  (év/hó/nap )                                                         Időpont: 10.00 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                         igen      nem  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):  50.000+áfa  Pénznem: HUF 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  2011/06/14  (év/hó/nap )                                                     Időpont: 10.00 óra 



20 
 

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

 ES CS  DA DE ET  EL  EN FR IT  LV  LT HU  MT NL  PL PT  SK SL  FI  SV 

                                                                 

Egyéb: 

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

 • • • • / • • /• • -ig   (év /hó/nap ) 

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

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2011/06/14  (év/hó/nap )                                                  Időpont: 10.00 óra 

Helyszín : 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri Hivatal „A” épület, fsz. 13. tárgyaló 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő  jellegű-e? (adott esetben)                igen      nem  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  

V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?                                                                                        
igen     nem  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: 

ÉMOP 4.2.1/B-09 "Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" 

V.3) További információk (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

A Kbt. 250. § (3) h) pontja alapján az eredményhirdetés alatt az eljárás eredményéről szóló összegzés megküldésének 

napja értendő. 

Időpont: 2011. június 30. 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2011. július 11. 

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 

időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)   

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

feltételeiről tárgyal. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez. Az első tárgyalás időpontja: 2011. június 20. 10.00 

óra, helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112., Polgármesteri Hivatal „A” épület, fsz. 13. tárgyaló. 

Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatának az árra, a garancia időtartamára, és a teljesítési határidőre 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.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)                                                                                                  

igen      nem  

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)  

A IV.3.3) pontban foglaltak szerint. 

A dokumentáció megküldésére a Kbt. 54. § (8) bekezdése az irányadó. (Közös ajánlattétel esetén elegendő egy 

dokumentáció megvásárlása). A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető. A dokumentáció munkanapokon 

9-12 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 11 óráig a 49/511-535 telefonszámon történő egyeztetést 

követően vehető át a dokumentáció ellenértékének befizetését igazoló dokumentum bemutatásával. Ajánlattevő a 

dokumentáció ellenértékét készpénzes ajánlatkérő pénztárába történő pénztári befizetéssel, vagy ajánlatkérő OTP 

11734107-15350071-10380004 sz. számlájára, „Bölcsőde - dokumentáció” megjelöléssel köteles befizetni.  

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok 

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  

Az adható pontszám részszempontonként: 1-100. 

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer 

(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot: 

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

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

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?                                                                                                    
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igen     nem  

V.7) Egyéb információk: 

1.) Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlatokat zárt borítékban (csomagolásban), állagsérelem nélkül 

bonthatatlanul, fűzve vagy kötve (az eredeti példányt zsinórral átfűzve és átkötve, majd címkével leragasztva, a 

címkét cégbélyegző lenyomattal ellátva), folyamatos oldalszámozással, minden tartalommal rendelkező oldalt 

kitörölhetetlen tintával, vagy géppel elkészítve, minden lapot az ajánlat fedlapjától kezdődően a cégjegyzésre 

jogosult szignójával ellátva, egy eredeti és két, az eredeti példányról készült másolatban, magyar nyelven, három 

papírpéldányban 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 „Bölcsőde - kivitelezés”, valamint a „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási 

eljárásának megkezdése előtt!” feliratot kell feltüntetni. 

2.) 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. 

3.) Az ajánlat – tartalomjegyzéket megelőző – első oldalaként az ajánlati adatlap (felolvasólap) szerepeljen, amelyben 

közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, a kért ellenszolgáltatás összegét 

és mindazon számszerűsíthető adatokat, melyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólap 

mintáját a dokumentáció tartalmazza. 

4.) Az ajánlathoz csatolni kell: 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésre vonatkozóan, amelynek tartalmaznia kell az ajánlattevő 

kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi feltételére, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.; 

- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) a), b)c) és d)pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell); 

- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot (eredetiben) és igazolást (eredetiben vagy egyszerű 

másolatban); 

- a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot (eredetiben), 

- ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát (eredetiben vagy egyszerű 

másolatban) vagy egyéni vállalkozói igazolványát (egyszerű másolatban) /amennyiben változásbejegyzési eljárás van 

folyamatban, úgy csatolandó a változásbejegyzési kérelem példánya, 

- nyilatkozatot arról, hogy a III.2.2) P1. pontban meghatározottakon kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát, 

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő mely gazdálkodó szervezet felett gyakorol a Ptk. szerinti többségi 

befolyást, illetőleg felette mely gazdálkodó szervezet gyakorol többségi befolyást, 

- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának eredeti vagy egyszerű másolati példányát. 

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. 

5.) Ajánlattevőnek jelen ajánlati felhívásban, dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. 

6.) Amennyiben Ajánlatkérő az összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített Ajánlattevőt is meghatározza, 

az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köthet szerződést. 

7.) Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban az Ajánlattevők tájékoztatást a Kbt. 250. § (3) b) pont szerint kérhetnek. 

8.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-ban foglaltak szerint biztosítja. 

9.) 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 egyszerű 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. 

10.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (konzorcium). 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. 

11.) A Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók 

védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 

teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során 

figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos 

kötelezettségeket. 

12.) Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni. Az árazott költségvetés szerkezete nem térhet el a kiadott 

árazatlan költségvetés szerkezetétől. 

13.) Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó és bruttó értékben. Az ajánlati árnak a nyertes 
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ajánlattevő által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken 

túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől 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. 92. § c) pontjára tekintettel eredménytelennek nyilváníthatja. 

15). Az Észak-magyarországi Operatív Program ÉMOP 4.2.1/B-09 pályázat kedvezményezettje Mezőkövesd Város 

Önkormányzata, azonban az ajánlatkérő a támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 

támogatás felhasználásának illetve a projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb 

személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen a 

Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány 

által kijelölt belső ellenőrzési szerv, az Államkincstár, az Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes 

szervezetei és az Európai Számvevőszék.  

Ajánlattevő biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre 

feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges 

információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az 

ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja. 

Az Ajánlattevőknek ezért tudomásul kell venniük az Ajánlatkérő támogatási szerződésben fennálló kötelezettségét, 

illetve tűrniük kell, hogy a fent nevezett szervek ellenőrzést végezhessenek mind a vállalkozónál, mind az 

alvállalkozóinál. 

16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a munkaterület csak korlátozottan biztosítható az alábbiak szerint: 

Jelen felhívás II.2.1.1) pontjában megjelölt munkálatokat 2011. július 12.-2011. augusztus 31. között kell 

elvégezni. A meglévő, felújítandó épületrészt 2011. augusztus 31.-ig használatra alkalmas állapotba kell hozni, 

mivel a felújítással érintett rész 2011. szeptember 1.-től működni fog. 

A felhívás II.2.1) pontjában megjelölt többi munka korlátozás nélkül végezhető 2011. július 12.-2011. október 28. 

között, de 2011. szeptember 1. után az új rész építési területét zárt, folytonos, át nem látható térelhatárolással kell 

elzárni a meglévő épületrésztől. 

A II.2.1.2.) pontban megjelölt munkák esetében 2011. 08. 31.-ig legalább az alap, lábazat, falszerkezet és 

tetőszerkezet legyen kész tetőhéjazattal. 

17. A nyertes Ajánlattevő előteljesítésre jogosult. 

18. Az ajánlattételi biztosítékról szóló dokumentum másolatát csatolni kell az ajánlathoz. Amennyiben Ajánlattevő 

befizetéssel kívánja rendezni az ajánlattételi biztosítékot, úgy Ajánlatkérő OTP 11734107-15350071-10380004 sz. 

számlájára, „Bölcsőde - biztosíték” megjelöléssel kell teljesítenie. 

 

 

V.8) E hirdetmény feladásának dátuma:   2011/05/    (év/hó/nap) 
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A. MELLÉKLET 

További címek és kapcsolattartási pontok 
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai irányítószám: Ország: 

 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett:  

Telefon:  

 

E-mail:       

 

Fax: 

 

Internetcím (URL): 

 

 

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai irányítószám:      Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 

 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai irányítószám: Ország: 

 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:  

E-mail:  

 

Fax:  

Internetcím (URL): 
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B. MELLÉKLET 

A részekre vonatkozó információk 

 

A rész száma  • • •               meghatározás  

1) A rész meghatározása  

 

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

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

 

További tárgyak 

 

• • .• • .• • .• • -•  

• • .• • .• • .• • -•  

• • .• • .• • .• • -•  

• • .• • .• • .• • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

• • • • -•   • • • • -•  

3) Mennyiség vagy érték 

 

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése  

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

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

                                                     ÉS/VAGY  

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

5) További információ a részekről 

                                         

 

 

Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel több napirendi pont nem lévén az ülést berekesztette. 

 

 

K.m.f.  

 

 

 Dr. Kovács András       Dr. Fekete Zoltán  

           aljegyző       polgármester  

 

Jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 

 Takács József       Barsi László   

 települési képviselő       települési képviselő 

 


