Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
19. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa község Polgármesteri Hivatalában 2011. szeptember 15-én 19:10 órai
kezdettel tartott képviselő-testület rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:Styevó Gábor polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő
Szarka Péter képviselő
Szigetvári László képviselő
Tóth Károly képviselő
Zsíros Csaba képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző
Wágnerné fejes Mária könyvelő
Távol volt: Kucsera Andrásné, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Az ülés elnöke: Styevó Gábor polgármester
Az elnök köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. megállapítja, hogy (a
megválasztott 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
.
Napirendi javaslat:
Tárgy: Napirend meghatározása
Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pontok elfogadását.
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
kézfelemeléssel elfogadja.

HATÁROZAT:
104/2011. (IX..15.) önk.

Nézsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el:

Napirend:
1.

Ingatlanfedezet biztosítása a folyószámlahitelhez.
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

2.

Döntés pályázatok benyújtásáról
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Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
3. Hulladékgazdálkodási Terv megrendelése
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
4. Rendelet-tervezet a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
5. Feltételes Közbeszerzés kiírása az ÉMOP-3.1.2/E-11 kódszámú és
"Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Nézsa településen" c. projekthez
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
6. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi
fordulójához történő csatlakozásra
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
7. Egyebek
8. Kérelmek elbírálása (zárt ülés)

1. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: az ülést telefonon történt értesítéssel hívtam össze.
A képviselő-testület az elmúlt ülésen döntött a folyószámla hitelkeret szerződés
meghosszabbításáról. Az OTP értesítése szerint szükséges ingatlanfedezetet felajánlani, mert
rossz a 2010. évi adósminősítésünk.
Wágnerné fejes Mária könyvelő: az OTP Bank Nyrt 20 millió forint értékben – lehetőleg
egy ingatlant – kér. Az önkormányzatnak van több tehermentes ingatlana, amit fel tud
ajánlani, de a legjobban tűnő megoldásnak a hivatal épülete látszik
Styevó Gábor polgármester: javasolom, hogy a Nézsa, Park u. 1. sz. alatti 204/4/A/4 hrsz-ú
„kivett” Iroda 126 m2 térméretű és 204/4/A/5 hrsz-ú „kivett” Iroda 242 m2 térméretű
ingatlanokat ajánlja fel a képviselő-testület.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 6 igen 1 nem)l a
javaslatot elfogadja.
H A T Á R O Z A T:
105/2011.(IX.15.) önk.
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat finanszírozási
problémáinak áthidalása céljából 11.000.000,- Ft azaz Tizenegymillió forint összegű
folyószámlahitel felvételéről döntött.
A 90/2011.(VIII.30.) önk. számú határozatában foglaltakat az alábbiakkal egészíti ki:
A Képviselő-testület a hitel biztosítékaként a hitel futamideje alatti költségvetési
bevételeit és a Nézsa, Park u. 1. sz. alatti 204/4/A/4 hrsz-ú „kivett” Iroda 126 m2
térméretű és 204/4/A/5 hrsz-ú „kivett” Iroda 242 m2 térméretű ingatlanokat ajánlja fel,
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továbbá kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és arra, hogy a hitelt és járulékait a
mindenkori éves költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
A Képviselő-testület Adó- és értékbizonyítványokat csatol az „kivett” Iroda megnevezésű
ingatlanokról, melynek könyvszerinti bruttó összértéke: 20.000.000,-Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitel felvételével
kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerződés aláírására.
Felelős: Styevó Gábor polgármester
Turcsán Mónika jegyző

2. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester: újra kiírják a TIOP-1.1.1-11/1 Intézményi informatikai
infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. pályázatot, melyen korábban interaktív
táblákat, és hozzá kapcsolódó számítástechnikai eszközöket szereztünk be. Az új kiírás olyan
eszközöket, és szoftvereket támogat melyek a korábbi pályázatból nem tudtunk beszerezni.
(pl. Tanulói-, tanári laptopok, nyelvi labor, stb.), 100% támogatottságú a pályázat.
Javasolom a pályázat benyújtását, és a pályázat elkészítésére bízzuk meg az Aventis Consult
Kft.-t.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) a javaslatot
elfogadja.
H A T Á R O Z A T:
106/2011.(IX.15.) önk.
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TIOP 1.1.1.-11/1
Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban eszköz beszerzésre.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a pályázat elkészítésére kössön
szerződést az Aventis Consult Kft.-vel.
Határidő: értelemszerű.
Felelős: a polgármester
Styevó Gábor polgármester: pályázni lehet a közel jövőben Környezet és Energia Operatív
Program
(KEOP)
4.9.0.
keretein
belül
közintézményeink
hőszigetelésére,
fűtéskorszerűsítésére, és nyílászárócseréire, a fűtés és meleg víz megújuló energiával történő
előállítására. A pályázat 85%-os támogatási intenzitású, 15% önerőt kell biztosítani. A
pályázatot előkell készíteni, hogy az újbóli megnyitást követően egyből be lehessen adni. Az
EXIGO Energetikai Zrt. vállalja az elkészítést sikerdíjban, és az ehhez szükséges
dokumentáció, energetikai tanúsítvány elkészítését is.
A pályázattal kapcsolatos önerőt a későbbi üzemeltetési költségek terhére megfinanszírozza
az Exingo Energetikai Zrt.
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Javasolom a pályázat előkészítésére kössünk szerződést az EXIGO Zrt.-vel

Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen)l a
javaslatot elfogadja.

H A T Á R O Z A T:
107/2011.(IX.15.) önk.
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP) fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere megvalósítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására.
Határidő: értelemszerű.
Felelős: a polgármester

3. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester: Ajánlatot kaptunk a Zöld Híd ügyvezetőjétől arra, hogy a
régió önkormányzataira vonatkozó, hulladékgazdálkodási tervet, mely jogszabályi
kötelezettségünk, a Zöld Híd a csatlakozó Önkormányzatokra vonatkozóan közösen elkészíti.
Azt gondolom, hogy ezt a felajánlást mindenképpen el kell fogadnunk, mivel ennek a tervnek
elkészítése az egyes önkormányzatokat külön-külön anyagilag nagyon megterheli. Ezt a tervet
az előző ciklusban Nógrád Megyei Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. végezte.
A Zöld-Híd ajánlata: 18,-Ft/fő/év. és a karbantartás is lényegesen kedvezőbb lenne.
Javasolom az ajánlat elfogadását.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen)l a
javaslatot elfogadja.
H A T Á R O Z A T:
108/2011.(IX.15.) önk.
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Zöld-Híd Kft-t Nézsa
Önkormányzat Hulladékgazdálkodási Tervének elkészítésével.
Megbízási díj: 18,-Ft/fő/év.
A Képviselő-testült felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester
4. Napirend tárgyalása
Turcsán Mónika jegyző: Előterjesztés
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. Törvény
kiegészítette a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt, mely szerint:
„felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy a helyi sajátosságoknak
megfelelően az általa alkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait
rendeletben állapítsa meg”. Az idézett felhatalmazó rendelkezés 2011. július 1-jén lépett
hatályba.
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A törvényben előírt jogalkotási kötelezettségre figyelemmel javasolom külön önkormányzati
rendeletbe kerüljenek szabályozásra a helyi jogalkotásra vonatkozó társadalmi egyeztetés
szabályai.
A rendelet-tervezet előkészítése során törekedtem arra, hogy az állampolgárokat érintő
jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos helyi jogszabálytervezeteket érintően az
állampolgárok kifejthessék véleményüket, ugyanakkor a véleményeztetési eljárás lefolytatása
ne hátráltassa a képviselő-testületi ülés előkészítését.
A 2010. évi CXXXI. törvény is megenged a társadalmi egyeztetés alól kivételeket:
- rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjén szereplő és sürgősségi indítványként
előterjesztett rendelet-tervezetek
- tárgykörük szerint nem közvetlenül az állampolgárok jogait és kötelezettségeit érintő, hanem
az önkormányzat belső működésének szabályait meghatározó rendelet-tervezetek, úgy mint az
önkormányzat SZMSZ-e, az önkormányzat vagyonrendelete, az önkormányzat
költségvetéséről, zárszámadásáról szóló rendelet, valamint a köztisztviselők közszolgálati
jogviszonyával kapcsolatos kérdésekről szóló rendeletek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet
elfogadására.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen)l a
javaslatot elfogadja.
Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete
a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Nézsa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a nyilvános működés
erősítése, a községi lakosok bevonása és a társadalmi bizalom szintjének erősítése érdekében
biztosítja a rendelet-tervezetek társadalmi véleményezését.
(2) A rendelet-tervezetek társadalmi véleményezésének formái:
a) az Önkormányzat hivatalos honlapján (a továbbiakban: honlap) megadott elérhetőségen
keresztül történő véleményezés (a továbbiakban: online társadalmi véleményezés), és
b) az előterjesztő által bevont személyek, szervezetek által történő véleményezés (a
továbbiakban: társadalmi vita).
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(3) Nem kell társadalmi véleményezésre bocsátani:
a) a helyi adóról szóló rendeletek tervezeteit,
b) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, az Önkormányzat vagyonáról szóló
rendeletek tervezeteit,
c) az önkormányzat szervezetéről és működéséről szóló rendeletek tervezeteit,
d) a sürgősségi indítványként előterjesztett rendeletek tervezeteit,
e) azt a rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, és
f) azt a rendelet-tervezetet, melynek kapcsán lakossági fórumot tartanak.
2. §
(1) A Képviselő-testület által tárgyalandó rendelet-tervezetet - az 1. § (3) bekezdésben foglalt
kivétellel - az előterjesztést tárgyaló képviselő-testületi üléseket megelőző két héttel a
honlapon publikálni kell és el kell indítani az online társadalmi véleményezést.
(2) Az online társadalmi véleményezés céljából közzétett rendelet-tervezetről a honlapon
megadott elektronikus levélcímen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a képviselő-testületi
üléseket megelőző hét végéig.
(3) A beérkezett véleményeket a rendelet hatálybalépését követő 1 évig meg kell őrizni.
(4) A beérkezett vélemények tekintetében az előterjesztőt egyedi válaszadási kötelezettség
nem terheli.
3. §
(1) A társadalmi vitára bocsátás keretében az előterjesztő meghatározza, hogy - a Nézsa
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 17. § (5) bekezdésben meghatározottakon
túlmenően - választása szerint mely civil és szakmai szervezetekkel, a községben élő jeles
szakemberekkel, közéleti személyekkel, díszpolgárokkal javasolja a téma egyeztetését,
valamint azt, hogy javasolja-e lakossági fórum tartását.
(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott személyeknek, szervezeteknek a rendelet-tervezetet
úgy kell megküldeni, hogy a véleményezőnek legalább 6 nap álljon rendelkezésére
álláspontjuk kialakítására.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Nézsa, 2011. szeptember 15.
Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző
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5. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester:
Feltételes Közbeszerzés kiírása az ÉMOP-3.1.2/E-11 kódszámú és "Településrekonstrukció
az árvíz sújtotta Nézsa településen" c. projekthez
A korábban beadott, és 2011 júniusában hiánypótolt a fenti kódszámú „Petőfi út” pályázat
sorsáról előre láthatólag 2011. szeptember hónapban döntenek, a pályázat kedvező elbírálása
esetén a közbeszerzési eljárást kell majd lefolytatnunk. Az előzetes közbeszerzési eljárás
lefolytatására azért van szükség, mert amennyiben nyer a pályázat még a tél beállta előtt meg
lehessen kezdeni, illetve be lehessen fejezni a kivitelezési munkákat a Petőfi út kritikus
állapota miatt.
Az feltételes közbeszerzési eljárás 2 dologra irányul kivitelező kiválasztása, és projekt
menedzseri feladatok elvégzésére szervezet kiválasztására, nem jelent kötelezettséget a
testület részére csak akkor, ha a támogatási szerződést aláírtuk.
Javasolom a közbeszerzési (bíráló) bizottság létrehozását:
1. Turcsán Mónika jegyző elnök
2. Styevó Gábor polgármester titkár
3. Koczka László jogi
4. Wágnerné Fejes Mária pénzügy
5. Balázs Ferenc szakma
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (Turcsán Mónika elnök: 7 fős jelenléttel 7 fő
szavazott 7 igen; Styevó Gábor titkár: 7 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen; 1 tartózkodás;
Koczka László jogi: 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen; Wágnerné Fejes Mária
pénzügy: 7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen; Balázs Ferenc szakma: 7 fős jelenléttel 6
fő szavazott 5 igen; 1 tartózkodás; ) szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra
emeli.
H A T Á R O Z A T:
109./2011.(IX.15.) önk.
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság tagjait az alábbi
személyi összetételben megválasztotta:
1. Turcsán Mónika jegyző elnök
2. Styevó Gábor polgármester titkár
3. Koczka László jogi
4. Wágnerné Fejes Mária pénzügy
5. Balázs Ferenc képviselő szakma
A bizottság tagjainak megbízatása az ” Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Nézsa
településen" c. projekthez
Határidő: értelemszerű.
Felelős: a polgármester

Styevó Gábor polgármester: Javasolom a feltételes közbeszerzési eljárás megindítását
kivitelező kiválasztása és projekt menedzseri feladatok kiválasztása tárgyában, ”
Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Nézsa településen" c. projekthez
Az elnök szavazást kér.
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A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
H A T Á R O Z A T:
110./2011.(IX.15.) önk.
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a feltételes közbeszerzési
eljárás megindításáról szóló előterjesztést, és mint ajánlatkérő egyetért azzal, hogy a község
” Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Nézsa településen" c. projekthez
feltételes közbeszerzési eljárás induljon kivitelező kiválasztása és projekt menedzseri
feladatok kiválasztása tárgyában.
1. A közbeszerzési eljárás lefolytatására 5 tagú Bíráló Bizottságot hozott létre. Felhatalmazza
a Bírálóbizottságot, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a Közbeszerzési
Szabályzat szerint az ajánlatkérőt megillető jogokat gyakorolja.
2. Felkéri a Bíráló Bizottságot, hogy a közbeszerzési eljárást folytassa le és döntési javaslatát
terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2011.09.26.
Felelős: a polgármester
Az ajánlattételi felhívás a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Styevó Gábor polgármester: Javasolom a – kivitelezői és projekt menedzseri - ajánlattételi
felhívás és dokumentáció elfogadását
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
H A T Á R O Z A T:
111./2011.(IX.15.) önk.
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a jelen határozat mellékletét
képező ajánlattételi felhívást ” Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Nézsa településen"
c. projekthez kivitelező kiválasztása és projekt menedzseri feladatok kiválasztása tárgyában
- az abban foglalt tartalommal
Felelős: a polgármester
Határidő: 2011.09.26.
Styevó Gábor polgármester: Javasolom a kivitelező kiválasztása céljából az ajánlattételi
felhívást és dokumentációt az alábbi 3 cégnek megküldeni.
Erektor Bau Kft.
2645 Nagyoroszi, Kossuth u. 30.
Kelet-Épszer Kft.
4032 Debrecen, Bencsik Sándor u. 5
Tanka-PIDO Kft.
1158 Budapest, Tököli u. 71/B.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
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Styevó Gábor polgármester: Javasolom az alábbi 3 cégnek megküldeni a projekt menedzseri
feladatokra vonatkozó ajánlattételi felhívást.
CompArt Stúdió Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 88-90.
Diverzum Projektfejlesztő és Területi Tervező Kft.
1016 Budapest, Berényi u. 9/B.
ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.
1114 Budapest, Kemenes utca 6.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
H A T Á R O Z A T:
112/2011.(IX.15.) önk.
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. az alábbi 3 kivitelező cégnek küldi meg a 111/2011.(IX.15.) önk. Határozattal elfogadott
ajánlattételi felhívást és dokumentációt
Erektor Bau Kft.
2645 Nagyoroszi, Kossuth u. 30.
Kelet-Épszer Kft.
4032 Debrecen, Bencsik Sándor u. 5
Tanka-PIDO Kft.
1158 Budapest, Tököli u. 71/B.
2. az alábbi 3 projekt menedzseri cégnek küldi meg a 111/2011.(IX.15.) önk. Határozattal
elfogadott ajánlattételi felhívást és dokumentációt
CompArt Stúdió Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 88-90.
Diverzum Projektfejlesztő és Területi Tervező Kft.
1016 Budapest, Berényi u. 9/B.
ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.
1114 Budapest, Kemenes utca 6.
Határidő: 2011.09.26.
Felelős: a polgármester

6. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: Előterjesztés
Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi
fordulójához történő csatlakozásra
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Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. §. (3) bekezdése, valamint az
SZMSZ 10.§ (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert a felsőoktatásban részt
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza. A Rendelet 18. § (1) bekezdése
értelmében, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli
szociális juttatás, amely az Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott települési és
megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból és az
önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében megállapított
szociális ösztöndíjból áll.
A Rendelet 18. § (2) bekezdése szerint, intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a
hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az
Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben,
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
A Rendelet 18. § (4) bekezdése értelmében a települési, illetve a megyei önkormányzat évente
csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez.
A csatlakozás eljárási rendjét a miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé,
általában augusztusban, ebben az évben ez az időpont lényegesen eltolódott.
A pályázat kiírására csupán 2011. szeptember 21-én kerül sor, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó Wekerle Sándor Alapkezelő tájékoztatása
a www.wekerle.gov.hu internetes oldalon jelent meg.
A Csatlakozási nyilatkozatot 2011. október 14-ig kell eljuttatni a Wekerle Sándor Alapkezelő
címére, a pályázat helyben történő kihirdetésének határideje pedig 2011. október 17.
A csatlakozás feltétele, hogy az önkormányzat az „A” és „B” típusú pályázatot egyaránt
kiírja.
Az „A” típusú pályázaton azok a hallgatók vehetnek részt, akik teljes idejű alapképzésben,
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azon hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőfokú oktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek.
Az „A” típusú pályázat szerint megállapított ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást
követő tanulmányi félév. A „B” típusú pályázat szerint megállapított ösztöndíj időtartama 3 x
10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév, az ösztöndíj folyósításának kezdete
2012. március. Az „A” típusú ösztöndíj újrapályázható. Az Önkormányzat 2001. évtől
kezdődően minden évben csatlakozott az adott évi fordulóhoz. A 2012. évi fordulóhoz történő
csatlakozásról szintén a Képviselő-testület jogosult dönteni.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, javasolom hogy 2012. évben is havi maximum
ötezer forintig támogatásban részesítse azon Nézsa állandó lakóhellyel rendelkező,
szociálisan rászorult hallgatókat, akiknél a család egy főre jutó jövedelme nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum három és félszeresét.
A szociális ösztöndíj megállapításának 2011. évre pénzügyi kihatása nincs, hiszen a
megállapított támogatást első alkalommal 2012. januárjában kell átutalni a Wekerle Sándor
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Alapkezelő számlájára. Az ösztöndíjpályázat saját részeként 300.000 Ft-ot szükséges
biztosítani az önkormányzat 2012. évi költségvetésében.
Fentiekre tekintettel, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot
fogadja el.
Határozati javaslat a képviselő-testület részére
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához,
mind az „A” mind a „B” típusú pályázatot kiírja, és a pályázatokat közzéteszi az
önkormányzat hirdetőtábláján, és az önkormányzat honlapján.
2./ az ösztöndíjpályázat saját részeként 300.000 Ft-ot biztosít az önkormányzat 2012. évi
költségvetésében
3./ a határidőn belül, formailag megfelelő pályázatot benyújtó, nézsai állandó lakóhellyel
rendelkező, szociálisan rászoruló pályázót, akinél a család egy főre jutó jövedelme nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum három és félszeresét, havi maximum
5.000.-Ft támogatásban részesíti, az erre biztosított 300.000 Ft-os költségvetési összeghatárig.
Határidő: folyamatos, illetve a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Polgármester
A támogató döntéshez az Ötv. 15. § (1) bekezdése és az SZMSZ 38. § (4) bekezdés c) pontja
alapján minősített szavazattöbbség szükséges.
A határozathozatal az Ötv. 12.§ (6) bekezdése és az SZMSZ 40.§ -a alapján nyílt szavazással
történik.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
H A T Á R O Z A T:
113/2011.(IX.15.) önk.
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához,
mind az „A” mind a „B” típusú pályázatot kiírja, és a pályázatokat közzéteszi az
önkormányzat hirdetőtábláján, és az önkormányzat honlapján.
2./ az ösztöndíjpályázat saját részeként 300.000 Ft-ot biztosít az önkormányzat 2012. évi
költségvetésében
3./ a határidőn belül, formailag megfelelő pályázatot benyújtó, nézsai állandó lakóhellyel
rendelkező, szociálisan rászoruló pályázót, akinél a család egy főre jutó jövedelme nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum három és félszeresét, havi maximum
5.000.-Ft támogatásban részesíti, az erre biztosított 300.000 Ft-os költségvetési összeghatárig.
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Határidő: folyamatos, illetve a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Polgármester

7. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: Javasolja a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségből való kilépést.
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdés és az SZMSZ
10. § (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen)l a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
H A T Á R O Z A T:
114/2011.(IX.15.) önk.
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nézsa Önkormányzata a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéből kilép.
Felelős:
Polgármester
a Szövetség értesítésére: 2011. október 4.
Határidő:
A támogató döntéshez az SZMSZ 38. § (4) bekezdés a) pontja alapján minősített szótöbbség
szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 40. § alapján nyílt szavazással történik.”
Styevó Gábor polgármester: az iskolabusz működtetéséhez megállapodást szükséges kötni
Lestyán Józseffel. Felhatalmazást kérek a képviselő-testülettől a megállapodás megkötésére.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen)l a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
H A T Á R O Z A T:
115/2011.(IX.15.) önk.
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
Megállapodást kössön Lestyán József (Alsópetény) vállalkozóval iskolabusz szolgáltatás
nyújtására.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester
Styevó Gábor polgármester: a GAMESZ magasabb vezetői álláspályázat meghirdetésre
került 2011. szeptember 20. napjától 30 napra. A www.kozigallas.hu oldalon megtekinthető,
valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került.
A FAL-ÉPSZER KFT. a 2011. február 18-án kötött megállapodás 2. pontjában foglaltakban
a 2011.08.31-i határidő 15 nappal történő meghosszabbításához hozzájárult a Kft.
cégvezetője. A mai napon utaltunk 3.339 eFt-ot.
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Fennmaradó tartozásunk 2,3 millió Ft+ kamat mely fizetési meghagyásos eljárás
részletfizetési kezdeményezésünket a közjegyző visszautasította.
Az ügyvédi költségekkel kapcsolatos ellentmondásunk miatt Bírósági tárgyalás lesz, melynek
időpontja: 2011. október 4. 10.30.
Zeneiskola: Verebélyi Ákos tanár jelezte, hogy 33 tanuló iratkozott be, és Nógrádsápról
jönne 4 fő tanuló, mert Nógrádsápon megszűnt a zeneiskola.
Kérés, hogy a képviselő-testület engedélyezze a 4 fő beiratkozását.
Zachar Zénó alpolgármester: abban az esetben semmi akadálya nincs, hogy a 4 fő
nógrádsápi tanuló Nézsára járjon zeneiskolába, ha Nógrádsáp Önkormányzatának Képviselőtestülete határozatban nyilatkozik, és vállalja a plusz költségek megfizetését Nézsa
Önkormányzata felé.
Ezt a határozatot küldje meg részünkre, azt követően dönt a testület.
A képviselő-testület egyetért a javaslattal.
Az elnök az ülést 21:00 órakor bezárta
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
K.M.F.

Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző
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Melléklet
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME,
ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME

TELEFON-,

TELEFAX

SZÁMA

ÉS

Nézsa Község Önkormányzata
2618 Nézsa, Park út 1.
Telefon: 06/35/530-022
Telefax: 06/35/530-041
e-mail: hivatal@phnezsa.hu; polgarmester@nezsa.hu
Az ajánlattételi felhívás feltételes közbeszerzési eljárás keretében jelenik meg, azaz a nyertes
ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésére, a kedvezményezett település és Közreműködő
Szervezet között létrejött Támogatási Szerződés aláírását követően kerül sor.
A feltételes közbeszerzés a „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken c. (kódszám:
ÉMOP-3.1.2/E-11) pályázati kiíráshoz benyújtott pályázathoz kapcsolódóan kerül lebonyolításra.
B) A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE (NÓMENKLATÚRA)
-

A Petőfi utca felújítása
A csapadékvíz elvezető árok helyreállítása a Petőfi utcában.
A kivitelezéshez előírt, szükséges kiviteli tervek elkészítése - Építészeti, mérnöki és tervezési
szolgáltatások keretében

A csatolt ajánlattételi dokumentációban tovább részletezettek szerint. Az ajánlattételi dokumentációt
elektronikus formában (doc. fájl) kérésre megküldjük az ajánlattevő e-mail címére.
CPV szám: 45233228-3, 45232451-8, 71240000-2
becsült érték: nettó 31.500.000 Ft
C) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA
Vállalkozási szerződés
D) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
2012. június 30., az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
E) A TELJESÍTÉS HELYE
2618 Nézsa, Petőfi utca

F) AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLETŐLEG A
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS
Ajánlatkérő a pénzügyi fedezet tekintetében támogatásra irányuló igényt nyújtott be, azaz a pályázat
támogatása előfeltétele a feltételes közbeszerzés során nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási
szerződés aláírásának.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, különösen az előleg megfizetésére való tekintettel, a
Támogatási Szerződésben foglaltak szerint véglegesítődnek.
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1. Az ellenszolgáltatás megfizetése a teljesítésigazolást követően kiállított számla(k) alapján a Kbt.
305. § (3) bekezdése szerint átutalással történik meg. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés
Megrendelő részéről történő igazolását követően azon összegre vonatkozóan jogosult a számlát
kiállítani, mely az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban
vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg.

2. Vállalkozó az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számlája benyújtására az 1. pont
szerinti fizetési kötelezettsége teljesítését igazoló átutalási megbízások, vagy az alvállalkozók
(szakemberek) köztartozást mutató együttes adóigazolásai másolatának átadása után jogosult.

3. Ajánlatkérő adószáma: 15735519-1-12
G) AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA
Kbt. 57. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
H) ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉS A KBT. 69. § (2) BEKEZDÉSÉBEN
FOGLALTAK
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 66.§
(1) bekezdés a) pont alapján az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozó(k), az erőforrást nyújtó
szervezet valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata eredeti vagy
másolati példányban, az alábbi tartalommal:
— a számlaszám(ok) megjelölését,
— mióta vezeti az ajánlattevő/10 % feletti alvállalkozó számláját,
— arra vonatkozó információt, hogy a számlán az ajánlattételi felhívás feladásától
visszaszámított 1 évben sorbanállás előfordult-e.
Amennyiben a jelzett pénzügyi intézmény(ek) ennél rövidebb ideje vezetik a számlát, úgy
csatolni kell a korábbi számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozatát is a meghatározott
időtartamra vonatkozóan, amennyiben volt korábbi számlavezető pénzügyi intézmény.
Ajánlattételi felhívás feladásának dátuma az R) pontban szerepel.
Az alkalmasság minimum követelménye(i)
Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
A becsatolt pénzügyi intézményektől származó nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy
az ajánlattételi felhívás feladásától visszaszámított 1 évben nem volt, 30 napot meghaladó
sorban állás (bármelyik) számláján. (önálló megfelelés);
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak, az erőforrást nyújtó szervezetnek, közös ajánlattevőknek együttesen
kell megfelelniük:
A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja szerint az előző 2 év (2009.06.31. - 2011.06.31.) építési
beruházásainak ismertetésével, a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott módon kiállított
referencia benyújtásával.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő a Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján az
ajánlatkérő által előírt műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek a közbeszerzés értékének
10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is
megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen – a közbeszerzés értékének
tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt –alvállalkozó nevét, címét
(Kbt. 71. § (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti nyilatkozat), továbbá az ajánlattevő
alkalmasságának igazolásához szükséges igazolásokat.
Az alkalmasság minimum követelménye(i)
a) Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, közös ajánlattevő együttesen rendelkezik az előző 2 évben
(2009.06.31. - 2011.06.31.) befejezett, legalább egy nettó 10 millió forint kivitelezési
költségű mélyépítési és/vagy csapadékvíz elvezetéssel összefüggő referenciával.
I) A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE
Ajánlatkérő a Kbt. 83. §-a szerint biztosítja a hiánypótlásra a lehetőséget.
J) AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
2011. október 10. napján 12.00 óra
K) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME
Nézsa Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2618 Nézsa, Park út 1.
L) AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE
Magyar
M) AZ AJÁNLAT FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE
Helye:
Nézsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, 2618 Nézsa, Park út 1.
Ideje: 2011. október 10. napján 12.00 óra
N) A TÁRGYALÁS LEHETŐSÉGE, VAGY ANNAK KIZÁRÁSA
Az eljárás nem tárgyalásos.
O) A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ
ÁLTAL ELŐÍRT ALAPVETŐ SZABÁLYAI, AZ ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA
Nem releváns.
Q) A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA
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A szerződéskötés tervezett időpontja: A projektre vonatkozó Támogatási Szerződés aláírását
követő 3. nap 1000 óra
R) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA
2011. szeptember 23.
S) RÉSZAJÁNLAT,
TÖBBVÁLTOZATÚ
LEHETŐSÉGE, VAGY ANNAK KIZÁRÁSA

(ALTERNATÍV)

AJÁNLAT

Az ajánlattevő rész-, többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet!
SZ) A Kbt. 253. § (1) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSA
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 253. § (1) bekezdését.
T) A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE, ANNAK BESZERZÉSI HELYE ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELE
A dokumentációt az ajánlatkérő - a felkért ajánlattevő kérésére – e-mail-en megküldi az
ajánlattevőnek. Az ajánlatkérő nem kér ellenszolgáltatást a dokumentáció megküldéséért.
U) KIZÁRÓ OKOK
Ajánlatkérő a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint a 62. § (1) bekezdésében meghatározott
kizáró okokat alkalmazza.
Igazolási mód: a Kbt. 249. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.
V) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2), a
71. § (1) és 63. § (3) bekezdésében foglaltak vonatkozásában.
2. Ajánlatkérő egyes alkalmassági feltételeket és annak igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, ezért a szerződés teljesítésére való
alkalmasságot a minősített ajánlattevőnek külön igazolnia kell [Kbt. 13. § (4) bek.].
3. Az ajánlat elkészítésének költsége az ajánlattevőt terheli.
4. Ajánlatkérő a szerződést biztosító mellékkötelezettségként a nettó ajánlati árra vetített
0,5%/nap késedelmi kötbér, és 10% meghiúsulási kötbér vállalását írja elő a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
5. Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyerteseknek nem köti ki a gazdálkodó szervezet
alapítását, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni az egyetemleges
kötelezettség- és felelősségvállalás mellett.
6. Az ajánlatot 2 példányban, egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani, a
megfelelő példány előlapjára rávezetve annak jellegét.
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……………………………………….. (cégnév)
Tárgy: Árajánlat kérése projektmenedzsment feladatok elvégzésére
Tisztelt Ügyvezető Úr!
Nézsa
Község
Önkormányzata
pályázatot
nyújtott
be
a
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” c. (kódszám:
ÉMOP-3.1.2/E-11) pályázati kiíráshoz. Az árajánlatkérés a projekthez
kapcsolódó projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátására vonatkozik,
úgy mint:
- Folyamatos szakmai egyeztetések lebonyolítása a Kedvezményezett és
a Közreműködő Szervezet között.
- A projekt ütemtervében szereplő tevékenységek megvalósításának
folyamatos nyomon követése, az eltérések, módosítások koordinálása.
- A projekt tevékenységeinek monitoringja, szakmai nyomon követése.
- Szerződés-módosítási
kérelmek
előkészítése,
koordinálása,
ügyintézése.
- Projekt
Előrehaladási
Jelentések
előkészítése,
benyújtása
a
Kedvezményezettel szoros együttműködésben.
- Pénzügyi
jelentések
előkészítése,
benyújtása,
a
teljesítések
szabályszerűségének nyomon követése.
- Záró Projekt Előrehaladási Jelentések előkészítése, benyújtása a
Kedvezményezettel szoros együttműködésben.
- Folyamatos szakmai konzultáció és szakértői támogatás biztosítása a
projekt ideje alatt.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlatadásra felkért cég ügyvezetőjét,
hogy a nevezett pályázati projekt kapcsán – ezen levél postázásának
napjáig – még nem ismert annak támogatottsága, avagy elutasítottsága.
Ennek megfelelően az árajánlatkérés feltételesnek minősül, azaz nem
kötelezi az ajánlatkérőt szerződéskötésre a nyertes ajánlattevővel.
A nyertes ajánlattevővel akkor kerül megkötésre a projektmenedzseri
vállalkozási szerződés, miután a kedvezményezett település (Nézsa) és
Közreműködő Szervezet (NORDA) között létrejött Támogatási Szerződés
aláírása megtörtént.
A projekt tartalma:
A Petőfi utca felújítása
A csapadékvíz elvezető árok helyreállítása a Petőfi utcában.
A projekt tervezett össz-költsége: 45 000 000 Ft
Az árajánlatot nettó + ÁFA bontásban, HUF-ban kérjük megadni.
Az árajánlat ajánlatkérő általi kézhezvételének határideje: 2011. október
10.
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Nézsa, 2011. szeptember 23.
Üdvözlettel:

…………………………….
Styevó Gábor
polgármester

Megbízási szerződés
mely létrejött egyrészről Nézsa Községi Önkormányzat
(2618 Nézsa, Park u. 1.)
képviseli: Styevó Gábor polgármester
mint megbízó – a továbbiakban: Megbízó
másrészről az Aventis Consult Üzleti Tanácsadó Kft.
(3530 Miskolc, Széchenyi I. u. 68. I. em.),
mint megbízott– a továbbiakban: Megbízott
képviseli: Dr. Dámóczi János ügyvezető
között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel

1.) A megbízás tárgya
A megrendelő részére
Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban című
TIOP - 1.1.1 - 11/1
kódszámú projekttel kapcsolatos lebonyolítás, nyilvánosság biztosítása és
közbeszerzési tanácsadás elvégzése, mely tartalmazza:

Lebonyolítás:
a pályázat megírását,
a pályázat menedzselését,
pénzügyi lebonyolítást,
Közreműködés a szállító kiválasztásában (abban az esetben, amennyiben a beszerzés
nem éri el a közbeszerzési értékhatárt).
Nyilvánosság biztosítása:
50 millió forint alatti támogatás esetén III. számú kommunikációs csomag
megvalósítását:
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-

a beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítését,
elhelyezését;
- fotódokumentáció készítését;
- sajtóközlemény kiküldését a projekt zárásáról és sajtómegjelenések
összegyűjtését;
- TÉRKÉPTÉR feltöltését a projekthez kapcsolódó tartalommal;
- a beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítését és elhelyezését.
50 millió forint feletti támogatás esetén II. számú kommunikációs csomag
megvalósítását:
- internetes honlap készítését vagy meglévő honlap esetén a projekthez
kapcsolódó tájékoztató létrehozását és folyamatos működtetését, frissítését;
- sajtóközlemény kiküldését a projekt megindításáról és sajtómegjelenések
összegyűjtését;
- a beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítését,
elhelyezését;
- fotódokumentáció készítését;
- sajtóközlemény kiküldését a projekt zárásáról és sajtómegjelenések
összegyűjtését;
- TÉRKÉPTÉR feltöltését a projekthez kapcsolódó tartalommal;
- a beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítését és elhelyezését.

Közbeszerzési tanácsadás:
Az ajánlattételi dokumentáció elkészítését;
A tenderértékeléshez szükséges dokumentumok kidolgozását;
A vállalkozó szerződés előkészítését, megkötését;
Közbeszerzések Tanácsával és a közreműködő hatósággal való kapcsolattartást;
Hirdetmények elkészítését.

2.) A felek kötelezettségei
Felek kötelesek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg közös munkatervet készíteni, mely
alapját képezi a további együtt működésnek.

Megbízott kötelezettségei:
•
•

Megbízott köteles munkáját legjobb tudomása szerint végezni.
Megbízott köteles az együttműködés eredményessége érdekében Megrendelőt a
szükséges információkkal, utasításokkal ellátni.

Megbízó kötelezettsége:
• Megbízó köteles Megbízottal - a sikeres munka érdekében - legjobb tudomása szerint
együttműködni.
• Megbízó köteles a Megbízott által kért iratokat, adatokat, engedélyeket Megbízott
rendelkezésére bocsátani.
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• Megbízó köteles a Megbízott utasításait a szerződés tárgyával kapcsolatban követni.
Amennyiben ezen utasítások valamelyikének követése Megbízó jogát, jogos érdekét
sérti, vagy veszélyezteti köteles ezt Megbízottnak haladéktalanul jelezni.

3.) Titoktartási kötelezettség
A felek kötelesek az együtt működésük idején tudomásukra jutott adatokat, információkat
titokban tartani. Azokat harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni tilos.
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4.) A megbízás díja
A projekt összköltségének függvényében, az elszámolható költségek legfeljebb
4%-a.

5.) A teljesítési határidő és fizetési feltételek
Teljesítési határidő: ………………. Megbízó korábbi teljesítést is elfogad.
Fizetési ütemezés: Az elszámolásoknak megfelelően.
Fizetési határidő: Készpénzes fizetés esetén a számla kiállításakor, átutalással
történő fizetés esetén a számla kiállítását követő 15 napon belül.

6.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadók. Az esetleges vitás kérdésekben a Balassagyarmati Városi Bíróság az illetékes.
Jelen szerződés három példányban készült.
A szerződő felek a jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Miskolc, ……………….

………………………….
Nézsa Községi Önkormányzat
Megbízó

………………………….
Aventis Consult Kft.
Megbízott

Tisztelt Polgármester Asszony / Úr

A 2010-2014-es időszakra vonatkozó, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Infokommunikációs Államtitkársága által készített – az NFM honlapján közzétett – Digitális
Megújulás Cselekvési Terv nagy hangsúlyt helyez a digitális készségek fejlesztésére. Többek
között célként fogalmazza meg a digitálisan írástudatlanok számának csökkentését 1 millió
fővel 2014-ig. A digitális leszakadás megállításában, illetve az esélyegyenlőség
megteremtésében elengedhetetlen az informatikai oktatás modern eszközrendszerének és az
alkalmazásoknak használat-orientált megjelenése.
A TIOP-1.1.1-07 és TIOP-1.1.1-09 pályázatok sikeres lebonyolítása ellenére a közoktatási
intézmények informatikai eszközellátottsága továbbra sem tudja kielégíteni, sem
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mennyiségében, sem minőségében az egyre növekvő igényeket. Az informatikai
infrastruktúra, amelynek zömét az informatikai laborok adják, továbbra sem képes teljes
mértékben a pedagógiai, módszertani reform támogatására.
A közoktatási intézményekben jelenleg is fennálló informatikai eszközhiány csökkentése
céljából újból kiírásra kerül 2011-ben a TIOP-1.1.1 program.
Főbb tudnivalók:
10,3 milliárd Ft támogatás kerül szétosztásra.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
A TIOP-1.1.1-07 és TIOP-1.1.1-09 programok keretében támogatásban részesülők is
pályázhatnak.
Előnyben részesülnek 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendeletben részletezett
leghátrányosabb helyzetű kistérségben található települések önkormányzatai, továbbá
azok, akik a korábbi programok egyikében sem részesültek támogatásban.
A kötelezően megvalósítandó tevékenységek (nyilvánosság, közbeszerzés,
könyvvizsgálói díj) költsége elszámolható a projektben.

További kérdései esetén, állok rendelkezésére!

Köszönettel:

Sas Tünde
Pályázati referens
Tel: 46/382-246; 06-70/967-4152
e-mail: tunde@aventisconsult.hu
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ÚTMUTATÓ A TIOP-1.1.1-11/1
Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban
c. pályázati felhívásához

Pályázók köre:
1.) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közoktv.) 20. § (1)
szerinti alábbi, OM azonosítóval rendelkező közoktatási nevelő, valamint nevelő és oktató
feladatot ellátó közoktatási intézmények (általános iskola, szakiskola, gimnázium,
szakközépiskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, diákotthon és kollégium) fenntartói valamint

2.) A Közoktv. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú közoktatási intézmények fenntartói az
1-es pontban felsorolt nevelési, oktatási célú tevékenységet folytató intézmények
fejlesztésére vonatkozóan. A felsorolt nevelési-oktatási feladatot ellátó intézmények
fenntartói közül az alábbi szervezetek, mint fenntartók pályázhatnak (KSH besorolással a
statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény
alapján): Központi költségvetési szervek; 31 Központi költségvetési irányító és
költségvetési szervek; 32 Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek; 37 Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek;
Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek;
Gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951); Non-profit és egyéb nem nyereségérdekelt
szervezetek (egyházak, egyházi intézmények; alapítványok; egyesülés; egyéb, jogi
személyiségű non-profit szervezet (KSH 599); Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit
szervezet (KSH 699).

Elszámolható költségek:
1., Eszközbeszerzés
eszközbeszerzés – a beszerzett eszköz szoftverrel együtt
vagyoni értékű jogok, az iskolai egyéb irodai szoftvereinek jogtisztává tétele
érdekében új szoftverek beszerzése:
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Választható eszköz csomagok:
⇒ Az intézményi adminisztrációt kiszolgáló munkaállomás (PC és monitor);
⇒ Tanításhoz kapcsolódó munkaállomás (PC és monitor) - 10 tanuló/számítógép;
⇒ Tantermi csomag (interaktív felület / vetítővászon, notebook és projektor) osztálytermek és szaktantermek arányában 40%-os lefedettségben;
⇒ Alkalmazás szerver csomag (alkalmazás szerver és szoftver) – kizárólag
székhely intézményben;
⇒ A feladatellátási-hely teljes lefedettségét biztosító WiFi router – feladatellátási
helyenként szükséges darabszámban;
⇒ Router – feladatellátási helyenként 1 db;
⇒ Szavazócsomag - feladatellátási helyenként 1 db;
⇒ Tanári laptop – tanulócsoportonként 1 db;
⇒ Tanulói laptop – tanulói csoport létszámával megegyező darabszámban;
⇒ Laptop tároló;
⇒ E-book olvasó kispéldányszámú tankönyvek kiváltására (SNI, és nemzetiségi
oktatásban) – tanulónként 1 db.
⇒ Kiegészítő SNI csomag;
⇒ Kollégiumi tanulószobai csomag;
⇒ Számítógép alapú nyelvi labor – feladatellátási helyenként 1 db;
⇒ Szoftverek – eszközönként/feladatellátási helyenként.
A TIOP-1.1.1-07 vagy TIOP-1.1.1-09 pályázati kiírásokban, illetve az állami
informatikai normatívából támogatás elnyert önkormányzatok/feladatellátási
helyek pályázhatnak jelen konstrukció keretében is. Ennek feltétele, hogy az ott
beszerzésre került eszközcsomagok számával a jelen pályázat keretében
megállapított mennyiségek csökkentésre kerülnek.

2., Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások
A projekt keretében meghatározott, kötelezően megvalósítandó 2*4 órás
felhasználói

képzés

költségei

számolhatóak

el,

feladatellátási-helyenként

maximum bruttó 40.000 Ft. A képzéseket legfeljebb 15 fős csoportokban kell
megtartani (Amennyiben 15 főnél kevesebben vesznek részt a képzésen, akkor az
arányosan számolható el).
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Elszámolható egyéb költségek /a beruházási érték százalékában meghatározva/
1., Projekt menedzsment költségei
1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető és az esetlegesen alkalmazott
projektasszisztens(ek) bérköltsége és járulékai, valamint egyéb személyi jellegű
költségek, illetve azok projektre fordított időarányos része;
Megbízási díj és járulékai

2., Egyéb szolgáltatások
nyilvánosság biztosításának költségei, tudatosság növelése, tájékoztatás;
közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek;
projekt megvalósításához kapcsolódó, kötelezően előírt könyvvizsgálói díjak.

3., Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség
telekommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, internet);
dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek (pl. fénymásoló papír, toner stb.)
a támogatás fogadására szolgáló, elkülönített bankszámla megnyitásának költsége
és az elkülönített bankszámla számlavezetési díja;
postaköltségek.

Támogatás mértéke:
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a. A jelen pályázat
keretében igényelhető támogatás mértéke: minimum 5 millió Ft, de maximum 200 millió Ft
lehet.
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A pályázatok benyújtása:

2011. október 17. - 2011. november 18-ig
A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA BEÉRKEZÉSI SORRENDBEN TÖRTÉNIK!
A pályázatot a fenti benyújtási időnél korábban, 2011. október 3-tól nyújthatják be azon
pályázók, akik:
a jelen pályázatban szereplő feladatellátási-helyeikre a korábbi TIOP 1.1.1-07 és
TIOP 1.1.1-09 pályázatok egyikén sem nyertek támogatást, vagy
a pályázó székhelye a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007.
(XI. 17.) Korm. rendeletben részletezett leghátrányosabb helyzetű kistérségben
található.

TERVDOKUMENTÁCIÓ
az
ÉMOP-3.1.2/E-11. kódszámú,
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Nézsa
településen” című
pályázathoz
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I. TERVJEGYZÉK

Nézsa község,
Petőfi utca útfelújítás, csapadékvíz elvezetés helyreállítás (hrsz.: 482)
tervdokumentációhoz

Tervjegyzék
Helyszínrajz

Mintakeresztszelvény
Fényképek
Műszaki leírás
Tervezői költségbecslés

Budapest, 2011. június hó

…………………………..
Juhász Sándor Bert
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W)

II. HELYSZÍNRAJZ
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X)

III. MINTAKERESZTSZELVÉNY
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Y)

IV. FÉNYKÉPEK
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Z) V. MŰSZAKI LEÍRÁS
1. Előzmények
2010 május – június hónapban Nógrád megyében a sokéves átlagot jóval meghaladó csapadék
hullott. A lehulló nagy mennyiségű csapadékot a meglévő, elavult árokrendszerek nem tudták fogadni,
és megfelelően elvezetni, ezért a nagy mennyiségű, és sebességű csapadék jelentős károkat okozott
a település útjaiban, járdáiban, vízelvezető árkaiban, valamint sok épület is megrongálódott.

A településen meglévő árkok több helyen kimosódtak, deformálódtak, teljesen
feliszapolódott, néhol már eltűnt a jelentős vízmennyiség romboló hatása miatt.
Az érintett létesítmények káresemény előtti állapotban megfelelőek voltak, a meglévő
árkok alkalmasak voltak az összegyülekező átlagos csapadékvíz elvezetésére.

2. Meglévő állapot
A Petőfi utca a település belterületén található, a Szondi utcától a Mindszenti utcáig tart.
Jelen állapotában a meglévő burkolat balesetveszélyes, az időszakos javítások már nem elegendőek,
ezért a teljes burkolat felújítása vált szükségessé.
A szegélyek nélküli út vízelvezetését az útburkolat két oldalán lévő árok biztosítja, mely az esőzések
miatt sok helyen bemosódott, funkcióját csak részben látja el. A meglévő átereszek nem töltik be
funkciójukat, ezért ezek legalább egyoldali cseréje szükséges.

3. Tervezett műszaki megoldás
3. 1. Vízszintes vonalvezetés
Az utca végig egyenes, a beépítési szélesség 11,0-12,0 m.
A felújítandó teljes hossz 550 m, mely követi az eredeti nyomvonalat.
3. 2. Magassági vonalvezetés
A tervezett út magassági vonalvezetése követi a jelenleg meglévő burkolat
esésviszonyait.
3. 3. Keresztmetszet kialakítása, pályaszerkezet
A meglévő útpálya 4 méteres szélességben kerül felújításra. A burkolatszél
megvédése érdekében mindkét oldalra 1,0 m széles, 10 cm vastag zúzottkő padka
került tervezésre.
A meglévő rossz állagú útburkolatot a szükséges helyeken AC 8 jelű aszfalttal ki kell
egyenlíteni.
Ez után kerülhet rá az 1 réteg aszfalt burkolat (5 cm AC 11 jelű aszfalt kopóréteg),
amely hosszútávon biztosítja az utca rendeltetésszerű használatát.
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A tervezett pályaszerkezet a következő:
•
•

5 cm AC 11 jelű aszfalt kopóréteg
meglévő pályaszerkezet javítása, kátyúzása AC 8 aszfaltkeverékkel

További adatok:
Burkolat szélesség: 4m
____________________________________________ Padka szélesség: 1,0-1,0 m
A pálya baloldali esésű: 2,5 %
A padkák 5 % oldalesésűek.
3. 4. Vízelvezetés
A pálya egyoldali 2,5%-os oldalesése, illetve tervezett út hosszirányú esése a már
meglévő árokrendszerbe vezeti le a burkolatra hulló csapadékvizeket.
A vízelvezetés biztosítása érdekében a burkolat jobb oldalán található részben
burkolt árkot helyre kell állítani gyephézagos betonelemekkel, a bal oldali földárkot
profilozni kell, illetve a meglévő átereszeket a kapubejárókban ki kell cserélni.
3. 5. Közművezetékek
Az útburkolatokba eső összes meglévő és megtartott közműszerelvények szintbe
emelendők!
Egyes közművezetékek alatt, illetve felett végzett munkákhoz a megfelelő
szakvállalatok, üzemeltetők szakfelügyeletét kell kérni, s azok előírásait be kell
tartani.

4. Forgalomtechnika
Az útfelújítással a jelenlegi forgalmi rend nem változik, így módosítása nem indokolt.

5. Környezetvédelem
Az építési fázis légszennyező hatása csekély, az emberi egészséget, az élővilág
fajait, a területhasználat lehetőségeit nem veszélyezteti.

33

Az építési munkák csupán rövid ideig és nem jelentős mértékben terhelik a települési
környezetet.
Az építési fázis hatásai a táj képét érdemben nem befolyásolják.

6. Munkavédelem
A kivitelezői munkák során a munkáltató a munkavédelemről szóló törvény, a kivitelező vállalatok a
munkavédelmi szabvány előírásait és a vállalati munkavédelmi szabályzatban, valamint a közlekedés
szabályairól szóló rendeletekben foglaltakat kötelesek betartani.

Biztosítani kell a biztonságos munkavégzés személyi és anyagi feltételeit.
Gondoskodni kell arról, hogy a munkaterületen dolgozók a munkakörükkel
összefüggő, a munkavégzésre vonatkozó előírásokat, szabályokat felelősen
elsajátítsák. A rendeletek, szabályok, előírások betartását ellenőrizni kell!
Az építésre, mint építési munkahelyre vonatkozó 1993. Évi XCIII. Törvény A
munkavédelemről és a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MÜM. Sz. rendeletben
előírt munkavédelmi szabályok kötelezően betartandók.
A kivitelezési munkákat munkavédelmi vizsgával rendelkező személy irányíthatja.
A munkavégzés ideje alatt a munkát irányító személyfelelős a közúton közlekedők
biztonságáért is.
A beosztott dolgozókat a munka jellegének megfelelő munkavédelmi oktatásban kell
részesíteni és az oktatás megtörténtét dokumentálni kell.
Az úton munkát végző személyek szabványos narancs-piros színű védőmellényt
kötelesek viselni.
Ugyancsak betartandók az 1995. Évi XLIX. törvény A tűz elleni védekezésről és a
tűzoltóságról vonatkozó előírásai.
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AA)

BB) VI. TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS
KÖLTSÉGBECSLÉS az ÉMOP-3.1.2/E-11 kódszámú és "Településrekonstrukció az árvíz
sújtotta Nézsa településen" c. projekthez
Tétel szövege

Menny.

Petőfi u. 550 x 4 m
AC-11 j. hengerelt aszfalt kopóréteg
építése 5 cm vtg.-ban (550*4*0,05)
Alapréteg javítása kátyúzással,
pótlással AC-8 j. aszfaltkeverékkel
Régi burkolat bontása és elszállítása
Padkarendezés (nyesés, feltöltés
zúzalékkal)
Meglévő átereszek cseréje (NA 500
áteresz monolit beton előfejjel),
kapubejárók helyreállítása
Árok mélyítés, profilozás, burkolása
gyephézagos betonelemekkel - egyik
oldalon
Árokrendezés (tisztítás, mélyítés,
profilozás) - másik oldalon
Egyéb (forg. korl, táblák, terv.)
Mindösszesen:

Egység

Egységár

Díj összesen

0

Tanka Pál ügyvezető részére
Tanka-PIDO Kft.
1158 Budapest, Tököli u. 71/B.

Tárgy: Felkérés ajánlattétel megadására

Tisztelt Ajánlattevő!
Nézsa
Község
Önkormányzata
pályázatot
nyújtott
be
a
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” c. (kódszám:
ÉMOP-3.1.2/E-11) pályázati kiíráshoz.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlatadásra felkért cég ügyvezetőjét,
hogy a nevezett pályázati projekt kapcsán – ezen levél postázásának
napjáig – még nem ismert annak támogatottsága, avagy elutasítottsága.
Ennek megfelelően az ajánlattételi felhívás feltételesnek minősül, azaz
nem kötelezi az ajánlatkérőt szerződéskötésre a nyertes ajánlattevővel.
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A nyertes ajánlattevővel akkor kerül megkötésre a kivitelezésre vonatkozó
vállalkozási szerződés, miután a kedvezményezett település (Nézsa) és
Közreműködő Szervezet (NORDA) között létrejött Támogatási Szerződés
aláírása megtörtént.
A mellékelt „Ajánlattételi felhívásban” foglaltaknak megfelelően kérem
adja meg ajánlatát!
Nézsa, 2011. szeptember 23.
Üdvözlettel:

…………………………….
Styevó Gábor
polgármester
Melléklet:
1 db ajánlattételi felhívás

Kovács Árpád ügyvezető részére
Kelet-Épszer Kft.
4032 Debrecen, Bencsik Sándor u. 5

Tárgy: Felkérés ajánlattétel megadására

Tisztelt Ajánlattevő!
Nézsa
Község
Önkormányzata
pályázatot
nyújtott
be
a
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” c. (kódszám:
ÉMOP-3.1.2/E-11) pályázati kiíráshoz.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlatadásra felkért cég ügyvezetőjét,
hogy a nevezett pályázati projekt kapcsán – ezen levél postázásának
napjáig – még nem ismert annak támogatottsága, avagy elutasítottsága.
Ennek megfelelően az ajánlattételi felhívás feltételesnek minősül, azaz
nem kötelezi az ajánlatkérőt szerződéskötésre a nyertes ajánlattevővel.
A nyertes ajánlattevővel akkor kerül megkötésre a kivitelezésre vonatkozó
vállalkozási szerződés, miután a kedvezményezett település (Nézsa) és
Közreműködő Szervezet (NORDA) között létrejött Támogatási Szerződés
aláírása megtörtént.
A mellékelt „Ajánlattételi felhívásban” foglaltaknak megfelelően kérem
adja meg ajánlatát!
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Nézsa, 2011. szeptember 23.
Üdvözlettel:

…………………………….
Styevó Gábor
polgármester
Melléklet:
1 db ajánlattételi felhívás

Horváth Attila ügyvezető részére
Erektor Bau Kft.
2645 Nagyoroszi, Kossuth u. 30.

Tárgy: Felkérés ajánlattétel megadására

Tisztelt Ajánlattevő!
Nézsa
Község
Önkormányzata
pályázatot
nyújtott
be
a
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” c. (kódszám:
ÉMOP-3.1.2/E-11) pályázati kiíráshoz.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlatadásra felkért cég ügyvezetőjét,
hogy a nevezett pályázati projekt kapcsán – ezen levél postázásának
napjáig – még nem ismert annak támogatottsága, avagy elutasítottsága.
Ennek megfelelően az ajánlattételi felhívás feltételesnek minősül, azaz
nem kötelezi az ajánlatkérőt szerződéskötésre a nyertes ajánlattevővel.
A nyertes ajánlattevővel akkor kerül megkötésre a kivitelezésre vonatkozó
vállalkozási szerződés, miután a kedvezményezett település (Nézsa) és
Közreműködő Szervezet (NORDA) között létrejött Támogatási Szerződés
aláírása megtörtént.
A mellékelt „Ajánlattételi felhívásban” foglaltaknak megfelelően kérem
adja meg ajánlatát!
Nézsa, 2011. szeptember 23.
Üdvözlettel:

…………………………….
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Styevó Gábor
polgármester
Melléklet:
1 db ajánlattételi felhívás
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

CC) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE,
ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME

CÍME,

TELEFON-,

TELEFAX

SZÁMA

ÉS

Nézsa Község Önkormányzata
2618 Nézsa, Park út 1.
Telefon: 06/35/530-022
Telefax: 06/35/530-041
e-mail: hivatal@phnezsa.hu; polgarmester@nezsa.hu
Az ajánlattételi felhívás feltételes közbeszerzési eljárás keretében jelenik meg, azaz a nyertes
ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésére, a kedvezményezett település és Közreműködő
Szervezet között létrejött Támogatási Szerződés aláírását követően kerül sor.
A feltételes közbeszerzés a „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken c. (kódszám:
ÉMOP-3.1.2/E-11) pályázati kiíráshoz benyújtott pályázathoz kapcsolódóan kerül lebonyolításra.
DD)
-

A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE (NÓMENKLATÚRA)

A Petőfi utca felújítása
A csapadékvíz elvezető árok helyreállítása a Petőfi utcában.
A kivitelezéshez előírt, szükséges kiviteli tervek elkészítése - Építészeti, mérnöki és tervezési
szolgáltatások keretében

A csatolt ajánlattételi dokumentációban tovább részletezettek szerint. Az ajánlattételi dokumentációt
elektronikus formában (doc. fájl) kérésre megküldjük az ajánlattevő e-mail címére.
CPV szám: 45233228-3, 45232451-8, 71240000-2
becsült érték: nettó 31.500.000 Ft
EE)

A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA

Vállalkozási szerződés
FF) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
2012. június 30., az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
GG)

A TELJESÍTÉS HELYE

2618 Nézsa, Petőfi utca

HH) AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLETŐLEG A
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS
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Ajánlatkérő a pénzügyi fedezet tekintetében támogatásra irányuló igényt nyújtott be, azaz a pályázat
támogatása előfeltétele a feltételes közbeszerzés során nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási
szerződés aláírásának.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, különösen az előleg megfizetésére való tekintettel, a
Támogatási Szerződésben foglaltak szerint véglegesítődnek.

4. Az ellenszolgáltatás megfizetése a teljesítésigazolást követően kiállított számla(k) alapján a Kbt.
305. § (3) bekezdése szerint átutalással történik meg. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés
Megrendelő részéről történő igazolását követően azon összegre vonatkozóan jogosult a számlát
kiállítani, mely az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban
vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg.

5. Vállalkozó az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számlája benyújtására az 1. pont
szerinti fizetési kötelezettsége teljesítését igazoló átutalási megbízások, vagy az alvállalkozók
(szakemberek) köztartozást mutató együttes adóigazolásai másolatának átadása után jogosult.

6. Ajánlatkérő adószáma: 15735519-1-12
II) AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA
Kbt. 57. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

JJ) ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉS A KBT. 69. § (2) BEKEZDÉSÉBEN
FOGLALTAK
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 66.§ (1)
bekezdés a) pont alapján az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozó(k), az erőforrást nyújtó szervezet
valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata eredeti vagy másolati példányban, az
alábbi tartalommal:
— a számlaszám(ok) megjelölését,
— mióta vezeti az ajánlattevő/10 % feletti alvállalkozó számláját,
— arra vonatkozó információt, hogy a számlán az ajánlattételi felhívás feladásától visszaszámított 1
évben sorbanállás előfordult-e.
Amennyiben a jelzett pénzügyi intézmény(ek) ennél rövidebb ideje vezetik a számlát, úgy csatolni kell
a korábbi számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozatát is a meghatározott időtartamra vonatkozóan,
amennyiben volt korábbi számlavezető pénzügyi intézmény.
Ajánlattételi felhívás feladásának dátuma az R) pontban szerepel.
Az alkalmasság minimum követelménye(i)
Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
A becsatolt pénzügyi intézményektől származó nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy az
ajánlattételi felhívás feladásától visszaszámított 1 évben nem volt, 30 napot meghaladó sorban állás
(bármelyik) számláján. (önálló megfelelés);
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, az erőforrást nyújtó szervezetnek, közös ajánlattevőknek együttesen kell
megfelelniük:
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A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja szerint az előző 2 év (2009.06.31. - 2011.06.31.) építési
beruházásainak ismertetésével, a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott módon kiállított
referencia benyújtásával.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő a Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján az ajánlatkérő
által előírt műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek a közbeszerzés értékének 10 %-át nem
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az
ajánlatnak tartalmaznia kell ezen – a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt –alvállalkozó nevét, címét (Kbt. 71. § (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti
nyilatkozat), továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges igazolásokat.
Az alkalmasság minimum követelménye(i)
b) Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, közös ajánlattevő együttesen rendelkezik az előző 2 évben (2009.06.31. 2011.06.31.) befejezett, legalább egy nettó 10 millió forint kivitelezési költségű mélyépítési
és/vagy csapadékvíz elvezetéssel összefüggő referenciával.
KK)

A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE

Ajánlatkérő a Kbt. 83. §-a szerint biztosítja a hiánypótlásra a lehetőséget.
LL)

AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

2011. október 10. napján 12.00 óra
MM) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME
Nézsa Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2618 Nézsa, Park út 1.
NN)

AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Magyar
OO)

AZ AJÁNLAT FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE

Helye:
Nézsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, 2618 Nézsa, Park út 1.
Ideje: 2011. október 10. napján 12.00 óra
PP)

A TÁRGYALÁS LEHETŐSÉGE, VAGY ANNAK KIZÁRÁSA

Az eljárás nem tárgyalásos.
QQ) A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL
ELŐÍRT ALAPVETŐ SZABÁLYAI, AZ ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA
Nem releváns.
Q) A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA
A szerződéskötés tervezett időpontja: A projektre vonatkozó Támogatási Szerződés aláírását követő 3.
nap 1000 óra
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RR)

AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA

2011. szeptember 23.
SS) RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLAT LEHETŐSÉGE,
VAGY ANNAK KIZÁRÁSA
Az ajánlattevő rész-, többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet!
SZ) A Kbt. 253. § (1) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSA
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 253. § (1) bekezdését.
TT)
A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK
HATÁR-IDEJE, ANNAK BESZERZÉSI HELYE ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELE

MÓDJA,

A dokumentációt az ajánlatkérő - a felkért ajánlattevő kérésére – e-mail-en megküldi az
ajánlattevőnek. Az ajánlatkérő nem kér ellenszolgáltatást a dokumentáció megküldéséért.
UU)

KIZÁRÓ OKOK

Ajánlatkérő a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró
okokat alkalmazza.
Igazolási mód: a Kbt. 249. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.
VV) EGYÉB INFORMÁCIÓK

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2), a 71. § (1)
8.
9.
10.
11.
12.

és 63. § (3) bekezdésében foglaltak vonatkozásában.
Ajánlatkérő egyes alkalmassági feltételeket és annak igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, ezért a szerződés teljesítésére való alkalmasságot
a minősített ajánlattevőnek külön igazolnia kell [Kbt. 13. § (4) bek.].
Az ajánlat elkészítésének költsége az ajánlattevőt terheli.
Ajánlatkérő a szerződést biztosító mellékkötelezettségként a nettó ajánlati árra vetített
0,5%/nap késedelmi kötbér, és 10% meghiúsulási kötbér vállalását írja elő a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyerteseknek nem köti ki a gazdálkodó szervezet alapítását, de
együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni az egyetemleges kötelezettség- és
felelősségvállalás mellett.
Az ajánlatot 2 példányban, egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani, a megfelelő
példány előlapjára rávezetve annak jellegét.

WW)
XX)
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YY)

ZZ)
AAA)
AJÁNLATTÉTELI
BBB) D O K U M E N T Á C I Ó

„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Nézsa településen”

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
CCC)
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AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI
Az ajánlattételi felhívás feltételes közbeszerzési eljárás keretében jelenik meg, azaz a
nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésére, a kedvezményezett település
és Közreműködő Szervezet között – a pályázatra vonatkozó támogatói döntés alapján létrejött Támogatási Szerződés aláírását követően kerül sor.
1.
Az ajánlatot az alábbi dokumentumokban foglaltak érvényesítésével kell összeállítani:
1.1.
Jelen Ajánlati Dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció), amely – a feladatleírás és a
szerződéstervezetek mellett - mellékletek formájában mintanyilatkozatokat tartalmaz, amelyeket cégszerűen
aláírva, értelemszerűen kitöltve kell az ajánlathoz csatolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a mintanyilatkozatok segédletként kezelendők, azaz a nyilatkozatok
nem kizárólag a jelen Dokumentáció szerinti formában nyújthatók be. Amennyiben az Ajánlattevő nem a
mintanyilatkozatot tölti ki, és látja el cégszerű aláírással, ügyelnie kell arra, hogy a helyette csatolt nyilatkozat
tartalmilag valamennyi, az Ajánlati Felhívásban és ezzel összefüggésben jelen Dokumentációban megjelölt
adatot, információt tartalmazzon.
A Kbt. 54 § (4) bekezdése alapján amennyiben az ajánlatkérő a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követően
észleli, hogy a dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlati felhívástól vagy a törvénytől, illetőleg a
dokumentáció az ajánlati felhívás valamely elemével kapcsolatban a Kbt. 54. § (3) bekezdésében foglaltakon túl
többletelőírást tartalmaz, kiegészítő tájékoztatásban közli az ajánlattevőkkel, hogy a dokumentáció melyik
eleme, előírása semmis.
1.2.
Kbt. 56. § (1)–(4) bekezdésében foglaltak alapján adott kiegészítő tájékoztatás dokumentumai:
Ajánlattevők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek írásban az Ajánlatkérőtől az ajánlat elkészítéséhez legkésőbb az
ajánlati határidő lejártát megelőző 10. naptári napig.
A tájékoztatás tartalmát Ajánlatkérő az Ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi oly módon, hogy az ajánlati
határidő lejárta előtt a tájékoztatást legkésőbb 6 naptári nappal telefaxon is megküldi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előzőek szerint írásban feltett kérdés(ek)re adott válasz(oka)t
tartalmazó tájékoztatás a kiírás szerves részét képezi, a tájékoztatásban rögzítettek ajánlatba történő beépítése
valamennyi Ajánlattevő számára kötelező.
2. Az ajánlat összeállításának, elkészítésének összes költsége az Ajánlattevőt terheli.
3. A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az
ajánlati határidő lejártáig sor került az Ajánlati Felhívás K) pontjában megjelölt helyen.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elveszéséből eredő kockázat
az Ajánlattevőt terheli. A postán feladott vagy személyesen átadott ajánlati példányokat tartalmazó borítékon
(csomagon) fel kell tüntetni: „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel”, valamint a
közbeszerzés tárgyát.
Az ajánlatot, a csatolt dokumentumokkal együtt folyamatosan növekvő sorszámmal (üres oldalak
számozása nem szükséges) kell ellátni.
Az ajánlatot 2 példányban, egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani, a megfelelő példány
előlapjára rávezetve annak jellegét.

Felhívjuk a figyelmét a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 70. § (4) és (5)
bekezdésének előírásaira.
Az ajánlattevők benyújtott ajánlatainak értékelése a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontja szerint a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztásával történik.
Tisztelt Ajánlattevő, tájékoztatjuk, hogy az ajánlattételi felhívás mellékletét képező
műszaki dokumentációban (tervdokumentációban) szereplő árazatlan költségbecslések,
költségvetések a kiviteli terv készítésével összefüggésben megváltoztathatók!
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1. számú dokumentum
TARTALOMJEGYZÉK

MEGNEVEZÉS

OLDAL

Felolvasólap
Megállapodás közös ajánlattételről
Nyilatkozat a Kbt. 70. § (2) bekezdése tekintetében
Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjai tekintetében
Nyilatkozat a Kbt. 63. § (3) bekezdés tekintetében
Nyilatkozat a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjai tekintetében (ajánlattevőként)
Nyilatkozat a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjai tekintetében (10% feletti alvállalkozóként)
Nyilatkozat a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjai tekintetében (Kbt. 4. § 3/D-E pont szerinti
szervezetként)
Nyilatkozat a Kbt. 4. § 3/D-E pont szerinti szervezet erőforrásainak rendelkezésre állásáról
Nyilatkozat pénzintézetekről
Pénzintézeti igazolások
Referenciamunkák bemutatása (2009.06.31.-2011.06.31)
Referenciaigazolások

Vállalkozási szerződés (tervezet)
Költségvetési főösszesítő
Beárazott tételes költségvetés
Csak az ajánlattevőre, illetve ajánlatára vonatkozó csatolmányok benyújtása elvárt, a tartalomjegyzék annak
megfelelően átszerkeszthető.

45

2. számú dokumentum

FELOLVASÓLAP

neve
címe (székhelye)
Ajánlattevő1

kapcsolattartó neve
telefonszáma
telefax száma
e-mail címe

A közbeszerzés tárgya: Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Nézsa településen

Egyösszegű ajánlati ár (nettó forint):
………………………………………………………………………..

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

____________________________
cégszerű aláírás

Az ajánlattevő figyelmébe:
1
Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő vonatkozásában szükséges kitölteni!
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3. számú dokumentum
MEGÁLLAPODÁS1
közös ajánlattételről

Nézsa Község Önkormányzata ajánlattételi felhívást tett közzé „Településrekonstrukció az árvíz
sújtotta Nézsa településen” tárgyában.

A ……………………………….. (cégnév, székhely) ………..………………..…,
a ……………………………….. (cégnév, székhely) ………..……………………
valamint a………………………………...(cégnév, székhely) ..………………………….
a Kbt. 52. §-a alapján közösen teszünk ajánlatot.
A Kbt. 70. §-ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt
valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk - az
alábbiak szerint teljesítjük:
Ajánlati ár (nettó forint): ………………………………………………………………………..
Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyv 337. §-ában és 338. §-ában
foglaltak az irányadóak.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a nevünkben történő kötelezettségvállalásra a
………………………………….
(cégnév,
székhely)
………………….……
(név)
……………………………….. teljes jogkörrel jogosult.
Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggő szerződéses feladataink
teljesítésekor - mint közös ajánlattevőket - együttes és egyetemleges felelősség terhel.
A teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét kérjük a …………………………. Bank által
vezetett ………………………………….… számú számlára utalni szíveskedjenek.
A beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatokat egymás között az alábbiak szerint
osztjuk fel:
„A. cég” feladatkörében
1. .……………………
2. ……………………

„B. cég” feladatkörében
1. ……………………
2. ……………………

„C. cég” feladatkörében
1. ……………………
2. ……………………

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________________
cégszerű aláírás

____________________________
cégszerű aláírás

______________________________
cégszerű aláírás
Az ajánlattevő figyelmébe:
1
Ezt a dokumentumot az ajánlathoz abban az esetben kell kitöltve csatolni, amennyiben két vagy több ajánlattevő a Kbt. 52. §-ának
megfelelően közös ajánlatot tesz. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt és képviseletre jogosultat meg kell nevezni.
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4. számú dokumentum
NYILATKOZAT1
a Kbt. 70. § (2) bekezdése tekintetében

Alulírott …………………………….. - mint a ………………………………….. ajánlattevő
kötelezettségvállalásra jogosultja - kijelentem, hogy Nézsa Község Önkormányzata által
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Nézsa településen” tárgyban indított
közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásában meghatározott követelményeket
megismertük, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk.
Nyertességünk esetén a szerződést ajánlatkérővel megkötjük és az alábbiak szerint teljesítjük:
Ajánlati ár (nettó forint): ………………………………………………………………………..
Nyilatkozom továbbá, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint
- mikrovállalkozás*
- kisvállalkozás*
- középvállalkozás*
- nem tartozik a törvény hatálya alá*

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

____________________________
cégszerű aláírás

Az ajánlattevő figyelmébe:
1
Ezen dokumentumot közös ajánlatot tevőknél a közös ajánlattételről szóló megállapodás alapján a kötelezettségvállalásra feljogosított cég
vezetőjének kell aláírnia!
* A nem kívánt rész törlendő!
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5. számú dokumentum
NYILATKOZAT
a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjai tekintetében

Alulírott ……………………………………… - mint a ……………………………………….
cégjegyzésre
jogosult
képviselője
Nézsa
Község
Önkormányzata
által
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Nézsa településen” tárgyban indított
közbeszerzési eljárásban ezennel akként
n y i l a t k o z o m,
hogy a jelen közbeszerzés alábbi részének teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszünk igénybe:*
……………………………
VAGY
hogy a jelen közbeszerzési eljárás során a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem
haladó mértékben alvállalkozót nem veszünk igénybe.*
Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozót vesszük igénybe:**
Cégnév: …………………………………………………………………………………………
Székhely: ……………………………………………………………………………………….
A közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó
közreműködik: ………………………………………………………………………………….
A közreműködés aránya %-ban: ………………………………………………………………..
VAGY
Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót.**
Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi erőforrást nyújtó szervezetet
vesszük igénybe:***
Cégnév: …………………………………………………………………………………………
Székhely: ……………………………………………………………………………………….
Ajánlattételi felhívás vonatkozó pontja: ………………………………………………………..
Alkalmassági minimumkövetelmény megnevezése: …………………………………………...
VAGY
Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe erőforrást nyújtó
szervezetet.***
A fentieken túlmenően a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerint akként nyilatkozom, hogy a
szerződés teljesítéséhez az alábbi - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó
mértékű - alvállalkozót vesszük igénybe:****
Cégnév: …………………………………………………………………………………………
Székhely: ………………………………………………………………………………………..
*

A nem kívánt rész törlendő!
** A nem kívánt rész törlendő!
*** A nem kívánt rész törlendő!
**** A nem kívánt rész törlendő!
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VAGY
A fentieken túlmenően nyilatkozom, hogy a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozót
nem veszünk igénybe.****

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

____________________________
cégszerű aláírás
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6. számú dokumentum
NYILATKOZAT1
a Kbt. 63. § (3) bekezdés tekintetében
DDD)
Alulírott …………………………….. - mint a …………………………………..
kötelezettségvállalásra jogosultja - kijelentem, hogy Nézsa Község Önkormányzata által
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Nézsa településen” tárgyban indított
közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben olyan
alvállalkozót, aki, illetőleg amely a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban meghatározott
kizáró okok hatálya alá esik.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

____________________________
cégszerű aláírás

Az ajánlattevő figyelmébe:
1
Ezen dokumentumot közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan külön-külön kell az ajánlatban elhelyezni.
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7. számú dokumentum
NYILATKOZAT1
a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjai tekintetében
(ajánlattevőként)

Alulírott ……………………………….. - mint a ……………………………………….
kötelezettségvállalásra
jogosultja
Nézsa
Község
Önkormányzata
által
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Nézsa településen” tárgyban indított
közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy cégünk nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)i) pontjaiban megjelölt kizáró okok hatálya alá, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a
(2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,
az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló
okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére
halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását
jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
ga) 15. §-a (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben
jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és munkaügyi
bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el, vagy
gb) 15. §-a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem
régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és a
központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve
pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt

Az ajánlattevő figyelmébe:
1
Ezen dokumentumot az ajánlattevőre, illetőleg közös ajánlattétel esetében valamennyi társult tagra vonatkozóan is az ajánlatnak különkülön tartalmaznia kell.
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követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó
felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot
meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési
határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél
a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg
bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja
régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________
cégszerű aláírás
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8. számú dokumentum
NYILATKOZAT1
a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjai tekintetében
(10% feletti alvállalkozóként)

Alulírott ……………………………….. - mint a ……………………………………….
kötelezettségvállalásra
jogosultja
Nézsa
Község
Önkormányzata
által
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Nézsa településen” tárgyban indított
közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy cégünk nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i)
pontjaiban megjelölt kizáró okok hatálya alá, mely szerint nem lehet 10% feletti alvállalkozó,
aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a
(2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,
az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló
okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére
halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását
jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
ga) 15. §-a (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben
jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és munkaügyi
bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el, vagy
gb) 15. §-a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem
régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és a
központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
h) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó
felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot
meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési
Az ajánlattevő figyelmébe:
1
Ezen dokumentumot a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozóra vonatkozóan
is az ajánlatnak külön-külön tartalmaznia kell.
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határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél
a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg
bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja
régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.
i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó
felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot
meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési
határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél
a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg
bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja
régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________
cégszerű aláírás
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9. számú dokumentum
NYILATKOZAT1
a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjai tekintetében
(Kbt. 4. § 3/D-E pont szerinti szervezetként)

Alulírott ……………………………….. - mint a ……………………………………….
kötelezettségvállalásra
jogosultja
Nézsa
Község
Önkormányzata
által
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Nézsa településen” tárgyban indított
közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy cégünk nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i)
pontjaiban megjelölt kizáró okok hatálya alá, mely szerint nem lehet a Kbt. 4. § 3/D-E pont
szerinti szervezet, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a
(2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,
az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló
okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére
halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását
jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
ga) 15. §-a (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben
jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és munkaügyi
bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el, vagy
gb) 15. §-a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem
régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és a
központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve
pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt
Az ajánlattevő figyelmébe:
1
Ezen dokumentumot az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó valamennyi szervezetre vonatkozóan is az ajánlatnak külön-külön
tartalmaznia kell.
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követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó
felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot
meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési
határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél
a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg
bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja
régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________
cégszerű aláírás
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10. számú dokumentum
EEE) NYILATKOZAT1
FFF) A KBT. 4. § 3/D-E PONT SZERINTI SZERVEZET
GGG) ERŐFORRÁSAINAK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

Cég neve: ………………………………………………………………………………………..
Székhelye: ………………………………………………………………………………………
Képviselő neve: …………………………………………………………………………………
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………..
Faxszáma: ………………………………………………………………………………………

Alulírott ………………………….. - mint a …………………………………….. képviselője kijelentem, hogy a ……………………………………. ajánlattevő számára erőforrást
rendelkezésre bocsátó szervezetként kötelezettséget vállalok Nézsa Község Önkormányzata
által „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Nézsa településen” tárgyban indított
közbeszerzési eljárásban arra, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az
ajánlattevő rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.
Nyilatkozom továbbá, hogy az alábbiak tekintetében bocsátom az erőforrást az ajánlattevő
rendelkezésére:
- ………………………………………………….
- ………………………………………………….

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

____________________________
cégszerű aláírás

Az ajánlattevő figyelmébe:
1
Ezen dokumentumot az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó valamennyi szervezetre vonatkozóan is az ajánlatnak külön-külön
tartalmaznia kell.
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11. számú dokumentum
NYILATKOZAT1
pénzintézetekről

Alulírott …………………………………. - mint a ………………………………….
cégjegyzésre
jogosult
képviselője
Nézsa
Község
Önkormányzata
által
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Nézsa településen” tárgyban indított
közbeszerzési eljárásban akként

n y i l a t k o z o m,

hogy az ajánlatunkhoz becsatoltuk valamennyi pénzforgalmi számlát kezelő pénzintézet
igazolását.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

____________________________
cégszerű aláírás

E nyilatkozat mögé kell az egy vagy több pénzintézeti igazolást becsatolni!

12. számú dokumentum
1

Az ajánlattevő figyelmébe:
Az ajánlattevőre, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára, illetőleg közös ajánlattétel
esetén valamennyi társult tagra vonatkozóan külön-külön kell az ajánlatnak tartalmaznia.
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REFERENCIAMUNKÁK BEMUTATÁSA1
2009.06.31.-2011.06.31.

Alulírott …………………………………… - mint a …………………………………………
cégjegyzésre
jogosult
képviselője
Nézsa
Község
Önkormányzata
által
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Nézsa településen” tárgyban indított
közbeszerzési eljárásban akként

n y i l a t k o z o m,

hogy a jelzett időszakban a közbeszerzés tárgyára vonatkozó legjelentősebb munkáink az
alábbiak voltak:
A
szolgáltatás
tárgya,
tartalmának
rövid
ismertetése oly módon,
hogy
az
alkalmassági
minimumkövetelményeknek
történő
megfelelés
valamennyi
eleme
egyértelműen
megállapítható legyen

Szerződést
másik
megnevezése,
referenciát
személy
beosztása,
telefonszáma

kötő
fél

Az ellenszolgáltatás
összege
Teljesítés ideje (év, (nettó HUF), vagy a
adó
hónap)
korábbi
szerződés
neve,
mennyiségére
utaló
más adat

A táblázat tetszés szerinti sorokkal bővíthető!

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

____________________________
cégszerű aláírás
E nyilatkozat mögé kell az egy vagy több referenciaigazolást becsatolni!

1

Az ajánlattevő figyelmébe:
Az ajánlattevőre, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára, illetőleg közös ajánlattétel
esetén valamennyi társult tagra vonatkozóan külön-külön kell az ajánlatnak tartalmaznia.
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13. számú dokumentum
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
tervezet
mely létrejött egyfelől Nézsa Község Önkormányzata
2618 Nézsa, Park út 1.
képviseli: Styevó Gábor polgármester
adószáma: 15735519-1-12
mint megrendelő;
másfelől a ………………………………………………..
székhelye: ………………………………………..
képviseli: …………………………………………
adószáma: ……………………………………….
cégjegyzékszáma: ………………………………
bankszámlaszáma: ………………………………
mint vállalkozó között az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés tárgya
A Nézsa Község belterületén, a Petőfi Sándor utca felújítása és ezen utca mentén a
csapadékvíz elvezető árok fejlesztése, valamint e projektelemekhez kapcsolódó, a
kivitelezéshez előírt, szükséges kiviteli tervek elkészítése az ajánlattételi felhívás és
dokumentáció, valamint a közbeszerzési eljárás során megrendelő által elfogadott vállalkozói
ajánlatban rögzítettek szerint.
2. Teljesítés, átadás-átvétel, birtokbaadás
2.1.

Vállalkozó által e szerződéssel rögzített feladatok elvégzésére vállalt teljesítési határidő:
201….. év ………….……. hónap ………… nap

Megrendelő előteljesítést előzetes egyeztetés és megállapodás alapján elfogad.

A teljesítés helye: 2618 Nézsa, Petőfi utca
2.2.
A teljesítés megállapítása átadás-átvételi eljárás keretében történik. Vállalkozó köteles megrendelőt az
átadás-átvételi eljárás kitűzött időpontjáról legalább 15 nappal előbb írásban (készre jelentő levélben) értesíteni.
2.3.
A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha vállalkozó készre jelentette, és a megrendelő azt átvette és
igazolja a teljesítést.
A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei vállalkozót terhelik, amennyiben ez vállalkozó érdekkörében
felmerülő okra vezethető vissza.

2.4. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat,
hiányosságokat az ott megadott határidőre, saját költségén kijavítani. Felek rögzítik, hogy
ezen a határidők nincsenek befolyással a kötbérre vonatkozó rendelkezésekre.
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Vállalkozó a szerződés határidőre történő nem teljesítése esetén köteles a határidő lejártát
megelőző öt napon belül megrendelő által is elfogadott póthatáridőt megjelölni, illetve
vállalni.
2.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói díj kézhezvételét követő 3
munkanapon belül megrendelő birtokába adja a munkával érintett építményt, továbbá átadja:
a) az építési napló megrendelőt megillető példányát, annak összes mellékletével;
b) a jótállási iratokat;
2.6. Felek a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati
eljárást tartanak, melyet - műszaki ellenőr útján - megrendelő készít elő, és arra meghívja
vállalkozót. Az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, illetve a
hiányosságok megszüntetése vállalkozó 15 napos határidőn belüli kötelezettségét képezi,
melynek teljesítése az utó-felülvizsgálati eljárás lezárásának feltétele.

3. A szerződés értéke
3.1.

Felek a szerződés szerint teljesítendő munka értékét
………………………..,-Ft vállalkozói díj + ÁFA

azaz: ……………………………………………………. forint vállalkozói díj + ÁFA
összegben határozzák meg.
3.2. A vállalkozói díj a kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált, egyösszegű
átalányár, mely tartalmazza a rendeltetésszerű használathoz szükséges és a hatóságok által
elrendelt összes munkát, az anyagok ellenértékét, továbbá mindazon járulékos költséget,
amely a beruházás teljes körű megvalósításához szükséges. A megállapításának alapjául
szolgáló árazatlan költségvetési kiírás az ajánlattételi dokumentáció részeként vállalkozó
rendelkezésére áll.
3.3.

Felek rögzítik, hogy többletmunka elszámolására vállalkozó nem jogosult.

3.4. Vállalkozó pótmunkát csak a Kbt. előírásai szerinti szerződésmódosítás szerint
végezhet. A pótmunka díja vállalkozónak a közbeszerzési eljárásba beadott ajánlata alapján,
közös megegyezéssel kerül megállapításra.

4. Fizetési feltételek
4.1.

Megrendelő kijelenti, hogy az ellenszolgáltatás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.

4.2. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés megrendelő részéről történő igazolását követően
azon összegre vonatkozóan jogosult a számlát kiállítani, mely az általa a teljesítésbe bevont
alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban
nem álló szakembereket illeti meg. Előleg megfizetésére nincs lehetőség.
4.3. Vállalkozó az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számlája benyújtására a
4.2. pont szerinti fizetési kötelezettsége teljesítését igazoló átutalási megbízások, vagy az

63

alvállalkozók (szakemberek) köztartozást mutató együttes adóigazolásai másolatának átadása
után jogosult.
4.4.

Vállalkozó kijelenti, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany.

4.5.
Vállalkozónak a számlát 3 példányban a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani.
A számla mellékletét képezi a 2.3.c) szerinti teljesítésigazolás.
4.6.

Fizetési késedelem esetén vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

4.7.
A 4.3. szerinti fizetési határidő eredménytelen elteltét követően vállalkozó a szerződés 2. számú
mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be megrendelő fizetési
számlája terhére.

5. Felek jogai és kötelezettségei
5.1.
Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló tervdokumentációt megvizsgálta, azt első lépésben
továbbtervezésre alkalmasnak találta.
5.2.

Megrendelő a munkaterületet legkorábban ……………-én adja át vállalkozó részére.

Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való
alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit
jegyzőkönyvben rögzíteni és ebben a megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére
felhívni.
5.3. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg az építési naplót megnyitni és
folyamatosan vezetni.
5.4.

Vállalkozó tevékenysége során köteles az intézmény megközelítését folyamatosan biztosítani.

Vállalkozónak haladéktalanul meg kell szüntetnie, illetve ki kell javítania minden, a
megrendelő által kifogásolt és az építési naplóban, vagy jegyzőkönyvben rögzített
hiányosságot, illetve hibát.
5.5. Vállalkozó - a naplóbejegyzésen túl - köteles megrendelőt telefaxon tájékoztatni
azokról a veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, melyek a szerződésszerű
teljesítést befolyásolják, vagy veszélyeztetik.
Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó külső szervek által
hatósági jogkörben adott jogszerű utasításokat végrehajtani és erről megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.
Vállalkozó köteles gondoskodni munkaterületen kiépített alépítmények gondos feltárásáról,
esetleges újabb közműegyeztetésről, az okozott károk megtérítéséről, a szükséges javítási
munkák elvégzéséről.
5.6.
Vállalkozó feladatát képezi a munkák során keletkező mindennemű hulladéknak az intézmény, illetve a
munkaterületről történő elszállítása, elhelyezése.
5.7.
Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési és felvonulási terület őrzése, vagyon- és
tűzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségek megszegéséből,
valamint a tevékenységből eredő kár, bírság megfizetése vállalkozót terheli.
5.8.
Vállalkozó szavatolja a hatályos jogszabályokban előírt minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények
kivitelezés során történő felhasználását, továbbá vállalja ennek igazolását.
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Vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon alkalmazási engedéllyel bíró I. osztályú
anyagot, szerelvényt, készüléket és berendezést használhat fel. Vállalkozó szolgáltatja az
esetlegesen felmerülő költségek vállalásával a beépített anyagok és berendezések
műbizonylatait, kezelési és karbantartási utasításait, a szakaszos és integrált vízzárósági
próbák, betonminőség vizsgálati és földmunka tömörségi jegyzőkönyveit.
5.9.
Ha vállalkozó az ajánlattételi dokumentációban leírt anyagokat az időben való megrendelés igazolása
mellett sem tudja beszerezni, úgy az azonos műszaki paraméterű, minőségű és használati értékű más anyagokkal
való helyettesítésre vonatkozó javaslatával - jóváhagyás végett - haladéktalanul köteles megrendelőt értesíteni.
Az anyagváltozás miatti esetleges többletköltség vállalkozót terheli.
5.10.
A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása a helyszíni tárolás, mind a szállítás
vállalkozó felelősségi körébe tartozik, azért megrendelő felelősséget nem vállal.
5.11.
Ha egyes munkarészeket vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Műszaki ellenőrt megfelelő időben, de
legalább 48 órával korábban a beépítésről értesíteni.
5.12.
Megrendelő vállalkozó részére térítésmentesen felvonulási területet, valamint térítés ellenében (az
Üzemeltetővel történt megállapodás alapján) víz- és energiavételezési lehetőséget biztosít.
5.13.
Megrendelő megbízásából eljáró műszaki ellenőr legalább 10 naponként a munkát ellenőrzi,
észrevételeit az építési naplóban közli, de megrendelő - kijelölt képviselői útján - a munka végzését bármikor
megtekintheti.
5.14.
Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatában megjelölt alvállalkozók igénybevételére
jogosult.

6. Kapcsolattartás
6.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen
együttműködnek, a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul értesítik egymást, és
kezdeményezik a szükséges intézkedést. A kapcsolattartásra kijelölt személyek változtatása a
Kbt. előírásai szerinti szerződésmódosítással történhet.
6.2.

7.

Kapcsolattartásra kijelölt személyek:
megrendelő részéről: ……………………..
műszaki ellenőr:
……………………..
vállalkozó részéről: ……………………..

tel: ………………………
tel: ………………………
tel: ………………………

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

7.1.
Vállalkozó a terhére felróható késedelmes teljesítés esetén megrendelőnek kötbérfizetési
kötelezettséggel tartozik. Vállalkozó által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes nap után a nettó ajánlati
ár 0,5%-a.
7.2.
A szerződés teljesítése vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetén, vállalkozó a nettó
vállalkozói díj 5%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
7.3.
A kötbér - mint felmerülésekor lejárt pénzkövetelés - forrása a számla melynek megfizetésére a
kötbérrel csökkentett mértékben kerül sor.
7.4.
Megrendelő a szerződésben foglalt kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó kárigényét is
érvényesítheti.
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7.5.
Megrendelő jogosult részben, vagy egészben a szerződéstől elállni akkor, ha a vállalkozó nem a
szerződésnek megfelelően teljesít. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha:

-

7.6.

vállalkozó késedelmesen teljesít és az általa felajánlott új teljesítési határidőt
megrendelő nem fogadja el, vagy
a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetést, hogy a
teljesítés hibás lesz. Ekkor megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tőzött
megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő
jogokat.

Vállalkozó csak megrendelő előzetes hozzájárulása esetén köthet engedményezési szerződést.

Vállalkozó garanciát vállal azért, hogy a megvalósított létesítmény mentes az
anyagminőségből, gyártásból, vagy a vállalkozó bármely tevékenységéből, illetve
mulasztásából adódó mindazon hibáktól, melyek a rendeltetésszerű használat során
előállhatnak.
7.7.
Vállalkozó a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért a birtokbaadástól számított …….. hónap jótállást
vállal. A szállított termékek jótállására a gyártó által vállaltak irányadóak.

7.8.

Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani.

7.9.
Ha vállalkozó - jótállási időn belül - a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán
belül nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges
intézkedéseket vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely
jogát vállalkozóval szemben elvesztené.

8. Záró rendelkezések
8.1.

Felek kijelentik, hogy szerződésük nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül.

8.2.
A szerződés magyar nyelven, ……….. eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírásával lép
hatályba. Megrendelő ……………, vállalkozó ………… eredeti példányt kap.
8.3.

A szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban, a Kbt. előírásai szerint módosítható.

8.4.
Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában
(tértivevényes levél, fax) kell történnie.
A faxon küldött értesítéseket tértivevényes levélben is meg kell ismételni. Az értesítés hatálya a telefax címzett
általi kézhezvételkor áll be.
8.5.
A szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton, tárgyalás keretében kívánják rendezni. A tárgyalás
alapja az ajánlati felhívás és dokumentáció, az ajánlat, valamint a szerződés.
Ennek eredménytelensége esetére a …………………… Városi Bíróság, vagy ennek hatásköre hiányában a
Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
8.6.
A jelen szerződés nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a Ptk., Kbt., a
191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet és az egyéb ágazati jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
8.7.

A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ………….. sz. melléklet.

Nézsa, 2011. év …………….…..

……………, 2011.. év …………….…..

……………………………………….
Styevó Gábor

………………………………………….
…………………….
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MEGRENDELŐ

VÁLLALKOZÓ

Ellenjegyezte:
…………………, 2011. év …………….…..

1. sz. melléklet: Felhatalmazó nyilatkozat
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1. számú melléklet
…………………………...
számlavezető bank részére

Felhatalmazó levél
A Kbt. 305. § (6) bekezdésének megfelelően ezúton megbízom Önöket az alábbiakban megjelölt bankszámlám ellen az alább
megnevezett Kedvezményezett a mellékelt …………………… iktatószámú vállalkozási szerződéssel kapcsolatos követelése
alapján – a Fizető fél számlatulajdonos által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén az ellenszolgáltatás vonatkozó része
tekintetében a szerződésben rögzített határidő eredménytelen elteltét követően - benyújtandó beszedési megbízások
teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:

Nézsa Község Önkormányzata

Fizető fél számlatulajdonos székhelye, címe:

2618 Nézsa, Park út 1.

Fizető fél számlatulajdonos számlavezetőjének neve:

………………………………….

Felhatalmazással érintett fizetési számla(ák) száma:

………………………………….

Kedvezményezett neve:

.....................................................................................

Kedvezményezett székhelye, címe:

.....................................................................................

Kedvezményezett számlavezetőjének neve:

.....................................................................................

Kedvezményezett fizetési számla-száma:

.....................................................................................

Jelen Felhatalmazó levél érvényessége*:

visszavonásig

∗

Nyilatkozatban szereplő összeg

Teljesítési értékhatár mindösszesen* :
Benyújtás gyakorisága:**

.....................................................................................

Fedezethiány miatt a függőben tartást kérem, a függőben tartás
(sorbaállítás) időtartama:**
Jelen felhatalmazó levél visszavonásának módja*

10 nap
Kedvezményezett és Fizető fél együttesen

A beszedési megbízás a következő eredeti dokumentumok benyújtásával együtt érvényes:
-

a Fizető fél számlatulajdonos által kiadott nyilatkozat a Kbt. 305. § (3) bek. e) illetőleg f) pontjai szerinti kötelezettség
teljesítéséről, vagy e kötelezettség fenn nem állásáról,
a Fizető fél számlatulajdonos által kiadott nyilatkozat a szerződésszerű teljesítésről, az ellenszolgáltatás vonatkozó
részének összegéről, a követelés elismeréséről,
30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás.

..................................................,20....... év .............................hónap ..............................nap
…………………………………………..

Számlatulajdonos aláírása (társaságok esetében bankszerűen)
A számlavezető bank nyilvántartásba vétele
Alulírottak a számlavezető bank nevében és képviseletében eljárva a fenti bejelentést tudomásul vettük, a jelen felhatalmazó
levél aláíróinak aláírását ellenőriztük, azt rendben találtuk, és mindezeknek megfelelően a felhatalmazást a mai napon
nyilvántartásba vettük:

………………………………………….., 20…………………………………………..
…………………………………………..

14. számú dokumentum
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KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Tisztelt Ajánlattevő, tájékoztatjuk, hogy az ajánlattételi felhívás mellékletét képező műszaki
dokumentációban (tervdokumentációban) szereplő árazatlan költségbecslések, költségvetések
a kiviteli terv készítésével összefüggésben megváltoztathatók!
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15. számú dokumentum
BEÁRAZOTT TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS
Tisztelt Ajánlattevő, tájékoztatjuk, hogy az ajánlattételi felhívás mellékletét képező műszaki
dokumentációban (tervdokumentációban) szereplő árazatlan költségbecslések, költségvetések
a kiviteli terv készítésével összefüggésben megváltoztathatók!
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A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI, FELTÉTELEI
(a tervdokumentáció külön kötetben, fájlban található)

Karácsony Krisztián ügyvezető részére
ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.
1114 Budapest, Kemenes utca 6.
Tárgy: Árajánlat kérése projektmenedzsment feladatok elvégzésére
Tisztelt Ügyvezető Úr!
Nézsa
Község
Önkormányzata
pályázatot
nyújtott
be
a
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” c. (kódszám:
ÉMOP-3.1.2/E-11) pályázati kiíráshoz. Az árajánlatkérés a projekthez
kapcsolódó projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátására vonatkozik,
úgy mint:
- Folyamatos szakmai egyeztetések lebonyolítása a Kedvezményezett és
a Közreműködő Szervezet között.
- A projekt ütemtervében szereplő tevékenységek megvalósításának
folyamatos nyomon követése, az eltérések, módosítások koordinálása.
- A projekt tevékenységeinek monitoringja, szakmai nyomon követése.
- Szerződés-módosítási
kérelmek
előkészítése,
koordinálása,
ügyintézése.
- Projekt
Előrehaladási
Jelentések
előkészítése,
benyújtása
a
Kedvezményezettel szoros együttműködésben.
- Pénzügyi
jelentések
előkészítése,
benyújtása,
a
teljesítések
szabályszerűségének nyomon követése.
- Záró Projekt Előrehaladási Jelentések előkészítése, benyújtása a
Kedvezményezettel szoros együttműködésben.
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Folyamatos szakmai konzultáció és szakértői támogatás biztosítása a
projekt ideje alatt.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlatadásra felkért cég ügyvezetőjét,
hogy a nevezett pályázati projekt kapcsán – ezen levél postázásának
napjáig – még nem ismert annak támogatottsága, avagy elutasítottsága.
Ennek megfelelően az árajánlatkérés feltételesnek minősül, azaz nem
kötelezi az ajánlatkérőt szerződéskötésre a nyertes ajánlattevővel.
A nyertes ajánlattevővel akkor kerül megkötésre a projektmenedzseri
vállalkozási szerződés, miután a kedvezményezett település (Nézsa) és
Közreműködő Szervezet (NORDA) között létrejött Támogatási Szerződés
aláírása megtörtént.
A projekt tartalma:
A Petőfi utca felújítása
A csapadékvíz elvezető árok helyreállítása a Petőfi utcában.
A projekt tervezett össz-költsége: 45 000 000 Ft
Az árajánlatot nettó + ÁFA bontásban, HUF-ban kérjük megadni.
Az árajánlat ajánlatkérő általi kézhezvételének határideje: 2011. október
10.
Nézsa, 2011. szeptember 23.
Üdvözlettel:

…………………………….
Styevó Gábor
polgármester
Guzmics István ügyvezető részére
Diverzum Projektfejlesztő és Területi Tervező Kft.
1016 Budapest, Berényi u. 9/B.
Tárgy: Árajánlat kérése projektmenedzsment feladatok elvégzésére
Tisztelt Ügyvezető Úr!
Nézsa
Község
Önkormányzata
pályázatot
nyújtott
be
a
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” c. (kódszám:
ÉMOP-3.1.2/E-11) pályázati kiíráshoz. Az árajánlatkérés a projekthez
kapcsolódó projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátására vonatkozik,
úgy mint:
- Folyamatos szakmai egyeztetések lebonyolítása a Kedvezményezett és
a Közreműködő Szervezet között.
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A projekt ütemtervében szereplő tevékenységek megvalósításának
folyamatos nyomon követése, az eltérések, módosítások koordinálása.
A projekt tevékenységeinek monitoringja, szakmai nyomon követése.
Szerződés-módosítási
kérelmek
előkészítése,
koordinálása,
ügyintézése.
Projekt
Előrehaladási
Jelentések
előkészítése,
benyújtása
a
Kedvezményezettel szoros együttműködésben.
Pénzügyi
jelentések
előkészítése,
benyújtása,
a
teljesítések
szabályszerűségének nyomon követése.
Záró Projekt Előrehaladási Jelentések előkészítése, benyújtása a
Kedvezményezettel szoros együttműködésben.
Folyamatos szakmai konzultáció és szakértői támogatás biztosítása a
projekt ideje alatt.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlatadásra felkért cég ügyvezetőjét,
hogy a nevezett pályázati projekt kapcsán – ezen levél postázásának
napjáig – még nem ismert annak támogatottsága, avagy elutasítottsága.
Ennek megfelelően az árajánlatkérés feltételesnek minősül, azaz nem
kötelezi az ajánlatkérőt szerződéskötésre a nyertes ajánlattevővel.
A nyertes ajánlattevővel akkor kerül megkötésre a projektmenedzseri
vállalkozási szerződés, miután a kedvezményezett település (Nézsa) és
Közreműködő Szervezet (NORDA) között létrejött Támogatási Szerződés
aláírása megtörtént.
A projekt tartalma:
A Petőfi utca felújítása
A csapadékvíz elvezető árok helyreállítása a Petőfi utcában.
A projekt tervezett össz-költsége: 45 000 000 Ft
Az árajánlatot nettó + ÁFA bontásban, HUF-ban kérjük megadni.
Az árajánlat ajánlatkérő általi kézhezvételének határideje: 2011. október
10.
Nézsa, 2011. szeptember 23.
Üdvözlettel:

…………………………….
Styevó Gábor
polgármester
Buda Miklós ügyvezető részére
CompArt Stúdió Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 88-90.
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Tárgy: Árajánlat kérése projektmenedzsment feladatok elvégzésére
Tisztelt Ügyvezető Úr!
Nézsa
Község
Önkormányzata
pályázatot
nyújtott
be
a
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” c. (kódszám:
ÉMOP-3.1.2/E-11) pályázati kiíráshoz. Az árajánlatkérés a projekthez
kapcsolódó projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátására vonatkozik,
úgy mint:
- Folyamatos szakmai egyeztetések lebonyolítása a Kedvezményezett és
a Közreműködő Szervezet között.
- A projekt ütemtervében szereplő tevékenységek megvalósításának
folyamatos nyomon követése, az eltérések, módosítások koordinálása.
- A projekt tevékenységeinek monitoringja, szakmai nyomon követése.
- Szerződés-módosítási
kérelmek
előkészítése,
koordinálása,
ügyintézése.
- Projekt
Előrehaladási
Jelentések
előkészítése,
benyújtása
a
Kedvezményezettel szoros együttműködésben.
- Pénzügyi
jelentések
előkészítése,
benyújtása,
a
teljesítések
szabályszerűségének nyomon követése.
- Záró Projekt Előrehaladási Jelentések előkészítése, benyújtása a
Kedvezményezettel szoros együttműködésben.
- Folyamatos szakmai konzultáció és szakértői támogatás biztosítása a
projekt ideje alatt.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlatadásra felkért cég ügyvezetőjét,
hogy a nevezett pályázati projekt kapcsán – ezen levél postázásának
napjáig – még nem ismert annak támogatottsága, avagy elutasítottsága.
Ennek megfelelően az árajánlatkérés feltételesnek minősül, azaz nem
kötelezi az ajánlatkérőt szerződéskötésre a nyertes ajánlattevővel.
A nyertes ajánlattevővel akkor kerül megkötésre a projektmenedzseri
vállalkozási szerződés, miután a kedvezményezett település (Nézsa) és
Közreműködő Szervezet (NORDA) között létrejött Támogatási Szerződés
aláírása megtörtént.
A projekt tartalma:
A Petőfi utca felújítása
A csapadékvíz elvezető árok helyreállítása a Petőfi utcában.
A projekt tervezett össz-költsége: 45 000 000 Ft
Az árajánlatot nettó + ÁFA bontásban, HUF-ban kérjük megadni.
Az árajánlat ajánlatkérő általi kézhezvételének határideje: 2011. október
10.
Nézsa, 2011. szeptember 23.
Üdvözlettel:
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…………………………….
Styevó Gábor
polgármester
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