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önkormányzati határozat:

A TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005 Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása című
közbeszerzési eljárás eredményéről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.)
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek Város Önkormányzata TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005 Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása című
közbeszerzési eljárás eredményéről az alábbiak szerint dönt:
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek/érvénytelenek:
A Gitter Fémipari és Kereskedelmi Bt., 4130 Derecske, Hétvezér u. 10. a hiánypótlási
felhívásnak nem tett eleget, a hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be
hiánypótló iratait. Ajánlatkérő a rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így
ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide
nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit érvénytelen.
A Mátraközmű Mélyépítő Kft., 3231 Gyöngyössolymos, Mátrai út 2. a hiánypótlási iratokat határidőben benyújtotta, melyet átvizsgálva megállapítható, hogy az teljes és hiánytalan, a
benyújtott nyilatkozatok alapján érvényes.
Az Adonyi Vagyonkezelő Kft., 1137 Budapest, Kaszáló u. 47. a hiánypótlási iratokat határidőben benyújtotta, melyet átvizsgálva megállapítható, hogy az teljes és hiánytalan, a benyújtott nyilatkozatok alapján érvényes.
Az Ép-Gép 2002 Közmű- és Útépítő Kft., 2209 Péteri, Révai utca 47. a hiánypótlási iratokat határidőben benyújtotta, melyet átvizsgálva megállapítható, hogy az teljes és hiánytalan, a
benyújtott nyilatkozatok alapján érvényes.
A KC BAU Építőipari és Szolgáltató Kft., 4481 Nyíregyháza, Aranykalász sor 191.
"Czető" Építőipari - Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4644 Mándok, Hunyadi u. 53.
közös ajánlattevők a hiánypótlási iratokat határidőben benyújtotta, melyet átvizsgálva megállapítható, hogy az teljes és hiánytalan, a benyújtott nyilatkozatok alapján érvényes.
Az eljárás eredményes.
Az eljárás nyertese:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:
Rendelkezésre álló forrás:

158 980 610 HUF
158 980 610 HUF
Közös Ajánlattevők:

KC BAU Építőipari és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő neve:

4481 Nyíregyháza, Aranykalász sor 191.

Ajánlattevő címe, székhelye:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF egységben
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben
Felelős műszaki vezető gyakorlata (36
hónap kötelező gyakorlati időn felül)
hónap egységben
Összes bírálati pontszám:
Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Kiválasztás indoka

"Czető" Építőipari - Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.
4644 Mándok, Hunyadi u. 53.
161 705 020 HUF
12 hó
12 hó
1000,00 pont
Igen
Igen
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint
műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel
az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes körben
igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a
legjobb ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt.
77. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertese a
megjelölt Ajánlattevő

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárásról készült összegzést
a melléklet szerint elfogadja.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete nettó 2.724.410.- HUF + 27 %
ÁFA azaz bruttó 3.460.000 Ft önerőt biztosít a 2018 évi költségvetés terhére, a TOP2.1.3-15-JN1-2016-00005 Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása című projekt többlet költségeihez.
4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével a nyertes ajánlattevőkkel.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Bakos László, közbeszerzési tanácsadó
4.) Nardai Dániel
5.) Angyal Csaba
6.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2018. május 07.
Tatár László
polgármester

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fegyvernek Város Önkormányzata
Postai cím: Szent Erzsébet út 171.
Város: Fegyvernek

Postai irányítószám: 5231

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című, TOP-2.1.3-15-JN1-

2016-00005 azonosítószámú Támogatói Szerződés szerint, Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005 Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása
Tervezett hálózat
A vízgyűjtő terület lehatárolásánál figyelembe vettük a korábban említett, teljes településre vonatkozó
Tanulmánytervet is. A lefolyási viszonyok a 3D terepmodell alapján pontosításra kerültek. A vízgyűjtő
lehatárolást a 2.2 számú helyszínrajz ábrázolja.
A pályázati kiírás szerint a tervezési terület két rendszerre oszlik. Az 1. számú rendszer a Szent Erzsébet
úton a Gyóni Géza úttól a 4-es számú főútig tart, ahonnan a befogadóba történő levezetés a Szegfű utcában
és külterületi árokban folytatódik.
A 2. számú rendszer a Szent Erzsébet út Árpád utca és Petőfi Sándor utca közötti szakaszán található.
Az 1. számú rendszer az 1-0-0 jelű meglévő gerinccsatornából és árokból, illetve 3 mellékágából áll. A
rendszer befogadója a Büdösér, melybe a külterületi 02/5 hrsz. alatti ingatlanon meglévő árok, Á-1-0-0
rendezésével köt be a rendszer. Az ide érkező vizeket távlatban átemelő telepítésével lehet teljes
mennyiségben a Büdöséri csatornába juttatni. Az érkező csapadékvizeket a CS-1-0-0 jelű gerinccsatorna
zárt szelvényben vezeti el a Szegfű utcában.
A rendszer három mellékága közül az első a Szent Erzsébet úton lévő 1-1-0 jelű meglévő ø60 beton
csatorna. Ebbe a csatornába köt be az Á1-es jelű meglévő áteresz, mely a Gyóni Géza út és a Bartók Béla
út közötti meglévő földmedrű árkok vizét vezeti el. Ezeket a meglévő árkokat és átereszeiket a rekonstrukció
során tisztítani, a folyásfenék szinteket kiegyenlíteni, az árkok medrét profilozással rendezni kell. Az Á1
áteresz nagynyomású vízsugárral szintén tisztításra kerül.
A rendszer következő mellékága az Á-1-3-0 jelű nyílt árok. Ez az árok a meglévő földmedrű árok
burkolásával és rendezésével kerül kialakításra a Szent Erzsébet úton, a Bartók Béla és a Liszt Ferenc
utcák közötti szakaszon.
A harmadik mellékág magába foglalja az Á-1-2-0, Á-1-2-1 és Á-1-2-2 jelű árkokat és a CS-1-2-0 jelű zárt
csatornát.

A 2. számú rendszer a meglévő burkolt folyóka cseréjéből, a meglévő zárt csatorna tisztításából a víznyelő
aknák szintbehelyezéséből és a meglévő árok burkolásából áll.
A 2.3 számú helyszínrajzon láthatóak a projekthez tartozó rendszerek és mellékágaik, a tisztítandó és
tervezett zárt csapadékvíz csatornák és árkok feltüntetésével.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti

eljárásrend
IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik

része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott nyílt eljárás, tekintettel a
beszerzés becsült értékére.
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése: IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018/03/09
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma:

2

[1] Elnevezés: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések című, TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005
Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása

azonosítószámú

Támogatói

Szerződés

szerint,

Az eljárás eredményes volt X igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [5]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve:

Mátraközmű Mélyépítő Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

3231 Gyöngyössolymos, Mátrai utca 2.

Ajánlattevő adószáma:

13919001-2-10
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

162 461 220 HUF

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

10 hónap

3. Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

8 hónap

Minőségi szempont

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az
általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.

Közös ajánlattevők:
Ajánlattevő neve:

KC BAU Építőipari és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

4481 Nyíregyháza, Aranykalász sor 191.

Ajánlattevő adószáma:

11491554-2-15

Ajánlattevő neve:

"Czető" Építőipari - Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

4644 Mándok, Hunyadi u. 53.

Ajánlattevő adószáma:

11491554-2-15
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

161 705 020 HUF

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

12 hónap

3. Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

12 hónap

Minőségi szempont

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az
általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.

Ajánlattevő neve:

ÉP-GÉP 2002 Közmű- és Útépítő Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2209 Péteri, Révai utca 47.

Ajánlattevő adószáma:

12820465-2-13
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

178 338 500 HUF

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

6 hónap

3. Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

8 hónap

Minőségi szempont

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az
általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.

Ajánlattevő neve:

Adonyi Vagyonkezelő Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

1174 Budapest, Ferihegyi út 267.

Ajánlattevő adószáma:

14468096-2-42
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

171 405 155 HUF

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

6 hónap

3. Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

50 hónap

Minőségi szempont

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az
általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlatok értékelése

Az értékelés

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

MÁTRAKÖZMŰ
Mélyépítő Kft.

KC BAU Építőipari
és Szolgáltató Kft.

Gitter Fémipari és
Kereskedelmi Bt.

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

1. Összes nettó
ajánlati ár

70

9,95

696,50

10,00

700,00

-

-

2.
Többletjótállás
vállalása

15

8,33

124,95

10,00

150,00

-

-

3. Felelős
műszaki vezető
gyakorlata

15

1,60

24,00

10,00

150,00

-

-

845,45

1000,00

-

-

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

ÉP-GÉP 2002
Közmű- és Útépítő
Kft.

Adonyi
Vagyonkezelő Kft.

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:

Az ajánlatok értékelése

Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

1. Összes nettó
ajánlati ár

70

9,07

634,90

9,43

660,10

2.
Többletjótállás
vállalása

15

5,00

75,00

5,00

75,00

3. Felelős
műszaki vezető
gyakorlata

15

1,60

24,00

10,00

150,00

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

733,90

885,10

összegei ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0 pont (alsó) -10 pont (felső)
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2
Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás módszerével.
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás módszerével

Az 1. értékelési részszempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az 1. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes nettó
vállalkozói díjat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat
az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 2. és 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: egyenes arányosítás
A 2. és 3. értékelési részszempont esetében a szempont szerinti legjobb (legnagyobb mértékű
többletjótállás és legnagyobb mértékű műszaki vezetői gyakorlat) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot
kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes
arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója
(KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
A 2. értékelési szempont (többletjótállás vállalása) 3. értékelési szempont (felelős műszaki vezető
gyakorlata) körében Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján közli, hogy az alábbi kritériumokat írja
elő:
A 2. sz értékelési szempont kapcsán - Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felüli vállalás) –
a 36 hónapot meghaladó többletjótállási időtartam vállalása (összesen 72 hónap garanciális időszakot
meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).
A 3. sz értékelési szempont kapcsán – Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn
felüli) – a 12 hónapot elérő vagy meghaladó felelős műszaki vezető csatornarendszer építésére irányuló
projektekben szerzett helyszíni irányításra vonatkozó gyakorlati időtartama (összesen 24 hónap gyakorlati
időt elérő) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).
A bírálati pontszámok két tizedesjegyre történő kerekítést követően kerülnek a súlyszámmal szorzásra, majd
a végső pontszámok megállapítása is két tizedesjegyig történő matematikai kerekítéssel kerülnek

meghatározásra.
A 2. és 3. értékelési szempont esetében a legalacsonyabb - azaz a kötelező mérték vállalásán felüli 0 hónap
többletjótállás illetve 0 hónap szakmai gyakorlat - vállalása esetében az érékelési pontszám 0 azaz nulla
pontot jelent. A matematikai képlet "zéró osztó" állapota szerint ebben az esetben az értékelési szempontra
vonatkozóan a súlyszámmal történő szorzást követően is 0 azaz nulla pontot kaphat Ajánlattevő.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Közös ajánlattevők:
Ajánlattevő neve:

KC BAU Építőipari és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

4481 Nyíregyháza, Aranykalász sor 191.

Ajánlattevő adószáma:

11491554-2-15

Ajánlattevő neve:

"Czető" Építőipari - Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

4644 Mándok, Hunyadi u. 53.

Ajánlattevő adószáma:

11491554-2-15
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

1. Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

161 705 020 HUF

2. Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

12 hónap

3. Felelős műszaki vezető gyakorlata (36 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

12 hónap

Minőségi szempont

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték
arányú érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  X igen

nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
Út alatti átsajtolás, Laboratóriumi vizsgálatok, Csatorna tisztítás magasnyomású vízsugárral, Földmunka végzés.
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve:

Gitter Fémipari és Kereskedelmi Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

4130 Derecske, Hétvezér u. 10.

Ajánlattevő adószáma:

12821465-2-13

A Gitter Fémipari és Kereskedelmi Bt., 4130 Derecske, Hétvezér u. 10. vállalkozás a hiánypótlási
felhívásnak nem tett eleget, a hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem nyújtotta be
hiánypótló iratait. Ajánlatkérő a rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így
ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - egyéb
módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a
részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit - érvénytelen.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2018/05/09 Lejárata: 2018/05/13
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/05/07
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/05/08
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2

2

-

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fegyvernek Város Önkormányzata
Postai cím: Szent Erzsébet út 171.
Város: Fegyvernek

Postai irányítószám: 5231

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

2018. évi Járási Start munka mintaprogram - Fegyvernek 6 ajánlati rész alapján
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ajánlati rész: Mezőgazdaság - vetőmag, trágya, vegyszer
ajánlati rész: Mezőgazdaság - széna, szalmabála
ajánlati rész: Helyi sajátosságok - gépalkatrész beszerzés
ajánlati rész: Helyi sajátosságok - építési anyagok
ajánlati rész: Belvízelvezetés - építési anyagok
ajánlati rész: Belterületi közutak - építési anyagok

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

2018. évi Járási Start munka mintaprogram - Fegyvernek tárgyában hat ajánlati rész alapján.
1. ajánlati rész: Mezőgazdaság - vetőmag, trágya, vegyszer
1. Paprika palánta
2. Gyomírtószer
3. Lombtrágya
4. Búza vetőmag
5. Paradicsom palánta
6. Gyomírtószer
7. Lombtrágya
8. Gyomírtószer
9. Napraforgó vetőmag
10. Műtrágya, egyéb
11. Hagymamag
12. Kukorica vetőmag
13. Gyomírtószer
14. Vetőburgonya

90 000 db
7 kg
210 l
2 736 kg
20 000 db
3 kg
80 l
12 kg
52 kg
15 466 kg
1 kg
40 kg
6 kg
1 181 kg

2. ajánlati rész: Mezőgazdaság - széna, szalmabála
1. Széna
2. Szalmabála
3. Lucernaszéna

480 bála
590 db
120 000 kg

3.
1.
2.
3.
4.
5.

ajánlati rész: Helyi sajátosságok - gépalkatrész beszerzés
Hidraulika munkahenger
Vasanyag (csövek, trapézlemez, zártszelvény)
Csapágy
Merevlemez
Magasnyomású hidraulika cső

4db
171 db
70 db
20 db
10 db

4.
1.
2.
3.
4.

ajánlati rész: Helyi sajátosságok - építési anyagok
Sóder (sóder: 0-4)
Cement
Sóder (sóder: 4-8)
Sóder (sóder 1-2)

107 m3
338 q
36 m3
9 m3

5. ajánlati rész: Belvízelvezetés – építési anyagok
1. Sóder
2. Zúzott kő
3. Fa fűrészáru
4. Zártszelvény
5. Cement

75 m3
154 t
4 m3
41 db
300 q

6. ajánlati rész: Belterületi közutak – építési anyagok
1. Cement
95 q
2. Zúzott kő
250 t
3. Porlekötő emulzió
300 kg
4. Aszfalt
1 036 t
(350 tonna aszfalt JN-09M/01/003647-1/2018 ügyiratszámú programban, 56 tonna aszfalt JN09M/01/004020-1/2018 ügyiratszámú programban, 630 tonna aszfalt önkormányzat saját forrásából
1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet alapján)
5. Sóder
167 m3

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti

eljárásrend
IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik

része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 113. § (1) alapján szabályozott nyílt eljárás, tekintettel a
beszerzés becsült értékére
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése: IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018/03/19
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma:

2

[1] Elnevezés: 2018. évi Járási Start munka mintaprogram

- Fegyvernek - 1. ajánlati rész: Mezőgazdaság – vetőmag, trágya, vegyszer
Az eljárás eredményes volt X igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve:

Don-Agro Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2768 Újszilvás, Abonyi út 0228/2. Hrsz.

Adószáma:

14665530-2-13

Értékelési szempont

Ár szempont

Minőségi szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó
4.649.743.- HUF

Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva nap

3 nap

egységben)

Alkalmasság indoka:

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a
szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Don-Agro Kft.

Az ajánlatok értékelése

Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Összes nettó ajánlati
ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben

70

10,00

700,00

Szállítási határidő
(szerződéskötést
ől számítva nap
egységben)

30

10,00

300,00

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal szorzott
1000,00

értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0 pont (alsó) -10 pont (felső)
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2

Az Ár és a Minőség szempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az Ár szempont és a Minőségi szempont esetében is a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes
nettó vállalkozói díjat, a legalacsonyabb mértékű szállítási napot) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot
kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított
arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója
(KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás): P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:

Don-Agro Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

2768 Újszilvás, Abonyi út 0228/2. Hrsz.

Adószáma:

14665530-2-13

Értékelési szempont

Ár szempont

Minőségi szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó
4.649.743.- HUF

Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva nap
egységben)

3 nap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték
arányú érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4) bekezdése értelmében.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen

X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

-

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma:

2

[2] Elnevezés: 2018. évi Járási Start munka mintaprogram
- Fegyvernek - 2. ajánlati rész: Mezőgazdaság – széna, szalmabála
Az eljárás eredményes volt: igen X nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:

Nem érkezett be ajánlat, így az eljárás ezen ajánlati rész vonatkozásában eredménytelen a Kbt. 75. §
(1) bekezdés a) pontjára figyelemmel - nem nyújtottak be ajánlatot
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [0]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlatok értékelése

Az értékelés

Az ajánlattevő neve:

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Összes nettó ajánlati
ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben

70

Szállítási határidő
(szerződéskötést
ől számítva nap
egységben)

30

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt.
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0 pont (alsó) -10 pont (felső)
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2

Az Ár és a Minőség szempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az Ár szempont és a Minőségi szempont esetében is a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes
nettó vállalkozói díjat, a legalacsonyabb mértékű szállítási napot) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot
kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított
arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója
(KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás): P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen

nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

-

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma:

2

[3] Elnevezés: 2018. évi Járási Start munka mintaprogram
- Fegyvernek - 3. ajánlati rész: Helyi sajátosságok – gépalkatrész beszerzés
Az eljárás eredményes volt X igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve:

Bodrogi Bau Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.

Adószám:

11392668-2-06

Értékelési szempont

Ár szempont

Minőségi szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó
2 699.898.- HUF

Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva nap

21 nap

egységben)

Alkalmasság indoka:

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a
szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlatok értékelése

Az értékelés

Az ajánlattevő neve:
Bodrogi Bau Kft.

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Összes nettó ajánlati
ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben

70

10,00

700,00

Szállítási határidő
(szerződéskötést
ől számítva nap
egységben)

30

10,00

300,00

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

összegei ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt.

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0 pont (alsó) -10 pont (felső)
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2

Az Ár és a Minőség szempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az Ár szempont és a Minőségi szempont esetében is a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes
nettó vállalkozói díjat, a legalacsonyabb mértékű szállítási napot) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot
kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított
arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója
(KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás): P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:

Bodrogi Bau Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.

Adószám:

11392668-2-06

Értékelési szempont

Ár szempont

Minőségi szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó
2 699.898.- HUF

Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva nap

21 nap

egységben)

Kiválasztás indoka:

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból
alkalmas a szerződés teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban
és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték
arányú érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4)
bekezdése értelmében.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen

X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

-

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma:

2

[4] Elnevezés: 2018. évi Járási Start munka mintaprogram
- Fegyvernek - 4. ajánlati rész: Helyi sajátosságok – építési anyagok
Az eljárás eredményes volt X igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve:

Célbeton Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/a.

Adószám:

14598526-2-16

Értékelési szempont

Ár szempont

Minőségi szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó
2.006.600.- HUF

Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva nap

56 nap

egységben)

Alkalmasság indoka:

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a
szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Célbeton Kft.

Az ajánlatok értékelése

Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Összes nettó ajánlati
ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben

70

10,00

700,00

Szállítási határidő
(szerződéskötést
ől számítva nap
egységben)

30

10,00

300,00

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal szorzott
1000,00

értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0 pont (alsó) -10 pont (felső)
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2

Az Ár és a Minőség szempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az Ár szempont és a Minőségi szempont esetében is a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes
nettó vállalkozói díjat, a legalacsonyabb mértékű szállítási napot) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot
kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított
arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója
(KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás): P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:

Célbeton Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/a.

Adószám:

14598526-2-16

Értékelési szempont

Ár szempont

Minőségi szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó
2.006.600.- HUF

Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva nap
egységben)

56 nap

Kiválasztás indoka:

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból
alkalmas a szerződés teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban
és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték
arányú érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4)
bekezdése értelmében.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen

X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve:

Bodrogi Bau Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.

Ajánlattevő adószáma:

11392668-2-06

A Bírálóbizottság megállapítja, hogy a Bodrogi Bau Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.
vállalkozás
a hiánypótlási iratait határidőben benyújtotta, azonban a hiánypótlási felhívás 2. szakasza
vonatkozásában nem nyújtott be megfelelő felvilágosítást, így ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti:
A Bírálóbizottság megállapítja, hogy a vállalkozás a hiánypótlási felhívásnak részben tett eleget, a
hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem megfelelő alátámasztással bíró felvilágosítást
nyújtott be a 4., 5., és 6. ajánlati részekre tekintettel, illetve megállapítható, hogy az ajánlat szállítási
határidőre vonatkozó bírálati eleme nem korrigálható a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) pontja alapján - a
hiánypótlás nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével - így ajánlata
utólag nem reparálható. Ajánlatkérő a rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így
ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - a 4.,
5., 6., ajánlati részek vonatkozásában egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy
részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által
előírt formai követelményeit - érvénytelen.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

-

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma:

2

[4] Elnevezés: 2018. évi Járási Start munka mintaprogram

- Fegyvernek - 5. ajánlati rész: Belvízelvezetés – építési anyagok
Az eljárás eredményes volt X igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve:

Célbeton Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/a.

Adószám:

14598526-2-16

Értékelési szempont

Ár szempont

Minőségi szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó
2.902.800.- HUF

Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva nap

56 nap

egységben)

Alkalmasság indoka:

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a
szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Célbeton Kft.

Az ajánlatok értékelése

Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Összes nettó ajánlati
ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben

70

10,00

700,00

Szállítási határidő
(szerződéskötést
ől számítva nap
egységben)

30

10,00

300,00

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal szorzott
1000,00

értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt.
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0 pont (alsó) -10 pont (felső)
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2

Az Ár és a Minőség szempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az Ár szempont és a Minőségi szempont esetében is a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes
nettó vállalkozói díjat, a legalacsonyabb mértékű szállítási napot) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot
kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított
arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója
(KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás): P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:

Célbeton Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/a.

Adószám:

14598526-2-16

Értékelési szempont

Ár szempont

Minőségi szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó
2.902.800.- HUF

Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva nap

56 nap

egységben)

Kiválasztás indoka:

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból
alkalmas a szerződés teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban
és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték
arányú érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4)
bekezdése értelmében.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen

X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve:

Bodrogi Bau Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.

Ajánlattevő adószáma:

11392668-2-06

A Bírálóbizottság megállapítja, hogy a Bodrogi Bau Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.
vállalkozás
a hiánypótlási iratait határidőben benyújtotta, azonban a hiánypótlási felhívás 2. szakasza
vonatkozásában nem nyújtott be megfelelő felvilágosítást, így ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti:
A Bírálóbizottság megállapítja, hogy a vállalkozás a hiánypótlási felhívásnak részben tett eleget, a
hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem megfelelő alátámasztással bíró felvilágosítást
nyújtott be a 4., 5., és 6. ajánlati részekre tekintettel, illetve megállapítható, hogy az ajánlat szállítási
határidőre vonatkozó bírálati eleme nem korrigálható a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) pontja alapján - a
hiánypótlás nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével - így ajánlata
utólag nem reparálható. Ajánlatkérő a rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így
ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - a 4.,
5., 6., ajánlati részek vonatkozásában egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy
részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által
előírt formai követelményeit - érvénytelen.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

-

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma:

2

[4] Elnevezés: 2018. évi Járási Start munka mintaprogram
- Fegyvernek - 6. ajánlati rész: Belterületi közutak – építési anyagok
Az eljárás eredményes volt X igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve:

Célbeton Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/a.

Adószám:

14598526-2-16

Értékelési szempont

Ár szempont

Minőségi szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó
27.958.000.- HUF

Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva nap

105 nap

egységben)

Alkalmasság indoka:

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a
szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási
dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlatok értékelése

Az értékelés
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

Az ajánlattevő neve:
Célbeton Kft.

A részszempontok
súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Összes nettó ajánlati
ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben

70

10,00

700,00

Szállítási határidő
(szerződéskötést
ől számítva nap
egységben)

30

10,00

300,00

A súlyszámmal szorzott
1000,00

értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
Az ajánlat bírálata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány alapján történt.
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0 pont (alsó) -10 pont (felső)
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2

Az Ár és a Minőség szempont szerinti értékelés: fordított arányosítás
Az Ár szempont és a Minőségi szempont esetében is a szempont szerinti legjobb (legalacsonyabb összes
nettó vállalkozói díjat, a legalacsonyabb mértékű szállítási napot) tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot
kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított
arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója
(KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) alapján.
Az értékelés képlete (fordított arányosítás): P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:

Célbeton Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/a.

Adószám:

14598526-2-16

Értékelési szempont

Ár szempont

Minőségi szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó
27.958.000.- HUF

Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva nap

105 nap

egységben)

Kiválasztás indoka:

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból
alkalmas a szerződés teljesítésére, Ajánlattevő nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi iratokban
és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legjobb ár-érték
arányú érvényes ajánlat. Ajánlattevő az eljárás nyertese a Kbt. 77.§ (4)
bekezdése értelmében.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen

X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve:

Bodrogi Bau Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.

Ajánlattevő adószáma:

11392668-2-06

A Bírálóbizottság megállapítja, hogy a Bodrogi Bau Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.
vállalkozás
a hiánypótlási iratait határidőben benyújtotta, azonban a hiánypótlási felhívás 2. szakasza
vonatkozásában nem nyújtott be megfelelő felvilágosítást, így ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti:
A Bírálóbizottság megállapítja, hogy a vállalkozás a hiánypótlási felhívásnak részben tett eleget, a
hiánypótlási felhívás határidejének lejártáig nem megfelelő alátámasztással bíró felvilágosítást
nyújtott be a 4., 5., és 6. ajánlati részekre tekintettel, illetve megállapítható, hogy az ajánlat szállítási
határidőre vonatkozó bírálati eleme nem korrigálható a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) pontja alapján - a
hiánypótlás nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével - így ajánlata
utólag nem reparálható. Ajánlatkérő a rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg döntését, így
ajánlata a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára - a 4.,
5., 6., ajánlati részek vonatkozásában egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy
részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által
előírt formai követelményeit - érvénytelen.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2018/05/08/ Lejárata: 2018/05/17
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/05/07
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/05/07
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)

2

-

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2

…../2018.(V.07.) sz.

önkormányzati határozat:

A 2018. évi Járási Start munka mintaprogram - Fegyvernek című közbeszerzési eljárás
eredményéről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek Város
Önkormányzata 2017. évi Járási Start munka mintaprogram-Fegyvernek
eszközbeszerzése című közbeszerzési eljárás eredményéről az alábbiak szerint dönt:
A berkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek/érvénytelenek:
1. ajánlati rész: Mezőgazdaság – vetőmag, trágya, vegyszer
ajánlat
Ajánlattevő neve:
Don-Agro Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:
Értékelési
szempont

1

db

érvényes

2768 Újszilvás, Abonyi út 0228/2. Hrsz.

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

nettó
4.649.743.- HUF

Minőségi szempont

Szállítási határidő (szerződéskötéstől
számítva nap egységben)

Alkalmasság
indoka:

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból
alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat
megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.

2. ajánlati rész: Mezőgazdaság – széna, szalmabála

3 nap

nem érkezett be ajánlat

3. ajánlati rész: Helyi sajátosságok – gépalkatrész beszerzés
ajánlat
Ajánlattevő neve:
Bodrogi Bau Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:
Értékelési
szempont

1

db

érvényes

6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

nettó
2 699.898.- HUF

Minőségi szempont

Szállítási határidő (szerződéskötéstől
számítva nap egységben)

Alkalmasság
indoka:

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból
alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat
megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban

21 nap

meghatározott feltételeknek.
4. ajánlati rész: Helyi sajátosságok – építési anyagok
1 db érvényes és 1 db
érvénytelen ajánlat
Ajánlattevő neve:
Célbeton Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:
Értékelési
szempont

5331 Kenderes, Vasút út 5/a.

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

nettó
2.006.600.- HUF

Minőségi szempont

Szállítási határidő (szerződéskötéstől
számítva nap egységben)

Alkalmasság
indoka:

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból
alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat
megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.

Ajánlattevő neve:

56 nap

Bodrogi Bau Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.
Érvénytelen Ajánlat

5. ajánlati rész: Belvízelvezetés – építési anyagok
db érvénytelen ajánlat
Ajánlattevő neve:
Célbeton Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:

1 db érvényes és 1

5331 Kenderes, Vasút út 5/a.
Ajánlat kivonata:

Értékelési
szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

nettó
2.902.800.- HUF

Minőségi szempont

Szállítási határidő (szerződéskötéstől
számítva nap egységben)

Alkalmasság
indoka:

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból
alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat
megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.

56 nap

Ajánlattevő neve:

Bodrogi Bau Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.
Érvénytelen Ajánlat

6. ajánlati rész: Belterületi közutak – építési anyagok
1 db érvényes és 1 db
érvénytelen ajánlat
Ajánlattevő neve:
Célbeton Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/a.
Ajánlat kivonata:

Értékelési
szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

nettó
27.958.000.- HUF

Minőségi szempont

Szállítási határidő (szerződéskötéstől
számítva nap egységben)

Alkalmasság
indoka:

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból
alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat
megfelel az eljárási dokumentumokban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.

105 nap

Ajánlattevő neve:

Bodrogi Bau Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.
Érvénytelen Ajánlat

1. ajánlati rész: Mezőgazdaság – vetőmag, trágya, vegyszer vonatkozásában az alábbi
Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:
Don-Agro Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:

2768 Újszilvás, Abonyi út 0228/2. Hrsz.
Ajánlat kivonata:

Értékelési
szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

nettó
4.649.743.- HUF

Minőségi szempont

Szállítási határidő (szerződéskötéstől
számítva nap egységben)

Kiválasztás indoka

Összes bírálati pontszám:

3 nap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint
műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a Kbt. 69.
§ (4) bekezdése szerint teljes körben igazolta.
Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő
1000,00 pont

Rendelkezésre álló forrásokat
Nem
meghaladó
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat
Igen
benyújtotta
A 2. ajánlati rész: Mezőgazdaság – széna, szalmabála esetében nem érkezett be
ajánlat, így az eljárás ezen ajánlati rész vonatkozásában eredménytelen a Kbt. 75. § (1)
bekezdés a) pontjára figyelemmel - nem nyújtottak be ajánlatot.
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú
ajánlatot az
3. ajánlati rész: Helyi sajátosságok – gépalkatrész beszerzés vonatkozásában az alábbi
Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:
Bodrogi Bau Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:

6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.
Ajánlat kivonata:

Értékelési
szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

nettó
2 699.898.- HUF

Minőségi szempont

Szállítási határidő (szerződéskötéstől
számítva nap egységben)

Kiválasztás indoka

Összes bírálati pontszám:
Rendelkezésre álló forrásokat
meghaladó
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat
benyújtotta

21 nap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint
műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a Kbt. 69.
§ (4) bekezdése szerint teljes körben igazolta.
Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő
1000,00 pont
Nem
Igen

Az eljárás eredményes.
Az eljárás nyertese:
1. ajánlati rész: Mezőgazdaság – vetőmag, trágya, vegyszer vonatkozásában az alábbi
Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:
Don-Agro Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:

2768 Újszilvás, Abonyi út 0228/2. Hrsz.
Ajánlat kivonata:

Értékelési
szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

Minőségi szempont

Szállítási határidő (szerződéskötéstől
számítva nap egységben)

nettó
4.649.743.- HUF
3 nap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint
műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a Kbt. 69.
§ (4) bekezdése szerint teljes körben igazolta.
Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő
1000,00 pont

Kiválasztás indoka

Összes bírálati pontszám:
Rendelkezésre álló forrásokat
Nem
meghaladó
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat
Igen
benyújtotta
A 2. ajánlati rész: Mezőgazdaság – széna, szalmabála esetében nem érkezett be
ajánlat, így az eljárás ezen ajánlati rész vonatkozásában eredménytelen a Kbt. 75. § (1)
bekezdés a) pontjára figyelemmel - nem nyújtottak be ajánlatot.
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú
ajánlatot az
3. ajánlati rész: Helyi sajátosságok – gépalkatrész beszerzés vonatkozásában az alábbi
Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:
Bodrogi Bau Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:

6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.
Ajánlat kivonata:

Értékelési
szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

nettó
2 699.898.- HUF

Minőségi szempont

Szállítási határidő (szerződéskötéstől
számítva nap egységben)

Kiválasztás indoka

Összes bírálati pontszám:
Rendelkezésre álló forrásokat
meghaladó
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat
benyújtotta

21 nap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint
műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a Kbt. 69.
§ (4) bekezdése szerint teljes körben igazolta.
Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő
1000,00 pont
Nem
Igen

Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú
ajánlatot az
4. ajánlati rész: Helyi sajátosságok – építési anyagok
vonatkozásában az alábbi
Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:
Célbeton Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/a.
Ajánlat kivonata:

Értékelési
szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

nettó
2.006.600.- HUF

Minőségi szempont

Szállítási határidő (szerződéskötéstől
számítva nap egységben)

Kiválasztás indoka

Összes bírálati pontszám:
Rendelkezésre álló forrásokat
meghaladó
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat
benyújtotta

56 nap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint
műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a Kbt. 69.
§ (4) bekezdése szerint teljes körben igazolta.
Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő
1000,00 pont
Nem
Igen

Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú
ajánlatot az
5. ajánlati rész: Belvízelvezetés – építési anyagok vonatkozásában az alábbi Ajánlattevő
nyújtotta:
Ajánlattevő neve:
Célbeton Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/a.
Ajánlat kivonata:

Értékelési
szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

nettó
2.902.800.- HUF

Minőségi szempont

Szállítási határidő (szerződéskötéstől
számítva nap egységben)

Kiválasztás indoka

56 nap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint
műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az

Összes bírálati pontszám:
Rendelkezésre álló forrásokat
meghaladó
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat
benyújtotta

ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a Kbt. 69.
§ (4) bekezdése szerint teljes körben igazolta.
Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő
1000,00 pont
Nem
Igen

Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú
ajánlatot az
6. ajánlati rész: Belterületi közutak – építési anyagok vonatkozásában az alábbi
Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:
Célbeton Kft.
Ajánlattevő címe, székhelye:

5331 Kenderes, Vasút út 5/a.
Ajánlat kivonata:

Értékelési
szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

nettó
27.958.000.- HUF

Minőségi szempont

Szállítási határidő (szerződéskötéstől
számítva nap egységben)

Kiválasztás indoka

Összes bírálati pontszám:
Rendelkezésre álló forrásokat
meghaladó
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat
benyújtotta

105 nap

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint
műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az
ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a Kbt. 69.
§ (4) bekezdése szerint teljes körben igazolta.
Érvényes és Ajánlatkérő számára a legjobb
ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § (4)
bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt
Ajánlattevő
1000,00 pont
Nem
Igen

Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat egyik ajánlati rész
vonatkozásában sem haladja meg.
Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat egyik ajánlati rész
vonatkozásában sem haladja meg.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárásról készült összegzést
a melléklet szerint elfogadja.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a
vállalkozási szerződések megkötésével a nyertes ajánlattevőkkel.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Bakos László, közbeszerzési tanácsadó
4.) Nardai Dániel
5.) Angyal Csaba
6.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2018. május 07.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 7-i rendkívüli ülésére
társadalmi szervezetek 2018. évi támogatásának második körös pályázati felhívásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Képviselő-testülete 33/2018.(III.01.) számú határozatával pályázatot
hirdetett a Fegyverneken székhellyel, telephellyel rendelkező és működő társadalmi
szervezetek részére önkormányzati pénzbeli támogatásra.
A felhívásra 11 pályázat érkezett be. Ebből egyet jogosultság hiánya miatt (nem volt a
pályázónak Fegyverneken székhelye vagy telephelye) el kellett utasítani.
Az eddig elbírált és szerződéskötési szakaszban lévő pályázatok száma hat, az odaítélt
támogatás összege összesen 8.025.740 Ft
Benyújtó szervezet neve

igényelt támogatás

Fegyverneki Horgász Egyesület

600 000

Római Katolikus Plébánia

600 000

Fegyvernek Városi Sportegyesület

6 000 000

Mozgássérültek Megyei Egyesülete

250 000

R-16 Postagalambsport Egyesület

275 740

Magyar Vöröskereszt JNSZ Megyei Szervezete

300 000

TOTAL:

8.025.740

Az elsőkörben beadott de még el nem bírált pályázatok forrásigénye 2.369.000 Ft
A költségvetési rendelet szerinti rendelkezésre álló keret 12.000.000 Ft.
A rendelkezésre álló forrásból megmarad 1.605.260 Ft a jelenleg még el nem bírált
pályázatok támogatása esetén is.
A mostani pályázati kiírás célja hogy a Fegyverneken jelentős civil tevékenységet kifejtő, de
egyébként székhellyel nem rendelkező, vagy 200 eFt-nál kevesebb támogatást igénylő
szervezetek is érvényes pályázatot tudjanak benyújtani.
A kiírás másik célja hogy a Fegyvernek Városi Sportkör pályázatot tudjon benyújtani a TAO
programba egy sportcsarnok megépítésére. Ennek előfeltétele egy kiviteli terv ami a TAO
támogatásban utólag elszámolható költség. Ez a támogatás nyertes pályázat esetén
visszafizetésre kerül az Egyesület részéről.
A Sportkör támogatási igényéhez szükséges forrás a 2018. évi eredeti költségvetésben
6.350.000 Ft-tal szerepel mint a sportcsarnok tervezési díja. Mivel a TAO támogatásra csak a
Sportkör pályázhat ezért át tudjuk csoportosítani az előirányzatot.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozat elfogadását.
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……………/2018.(V.07.) sz.

határozati javaslat:

Társadalmi szervezetek 2018. évi támogatásának második körös pályázati felhívásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat
mellékleteként elfogadja a 17/2017.(IX.01.) önkormányzati rendelet alapján
társadalmi szervezetek részére 2018. évben meghirdetendő második körös
pályázati kiírást, valamint a támogatási szerződés tervezetet.
2.) A pályázati kiíráshoz kapcsolódó támogatási forrás 6.350.000 Ft-tal való növelése
érdekében a 2018. évi költségvetési rendelet 062020 kormányzati funkció
beruházás kiemelt előirányzatáról 6.350.000 Ft átcsoportosítása szükséges az
084031 működési célú támogatások áh-n kívülre kiemelt előirányzatra.
3.) Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati felhívás megjelentetésére.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport

Fegyvernek, 2018. május 3.
Tatár László
polgármester

2

Pályázati felhívás
társadalmi szervezetek 2018. évi támogatására
második kör
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének ………/2018.(………….) számú
határozatával pályázatot hirdet a Fegyverneken székhellyel, telephellyel rendelkező és
működő társadalmi szervezetek részére önkormányzati pénzbeli támogatásra.
1. A felhívás célja: a helyben működő társadalmi szervezetek által az önkormányzat
feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló
tevékenységek ellátásának támogatása.
2. A támogató megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzat, 5231 Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 171.
3. A támogatás jellege: nyílt pályázati felhívás útján elnyerhető vissza nem térítendő és
visszatérítendő támogatás
4. A rendelkezésre álló forrás: a felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre
álló tervezett keretösszeg 7.955.260 Ft a Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) rendelet alapján.
5. Támogatható tevékenységek:
- működési költség
- nagy értékű eszköz beszerzése
- rendezvények
6. A támogatási kérelem keretében igényelhető összeg: minimum 50.000 Ft, maximum
6.000.000 Ft.
7. A támogatónak joga van az igényelt összegnél kevesebb támogatási összeg
megállapítására
8. Pályázat benyújtására jogosult: azok a 2011. évi CLXXV. törvény illetve a 2011. évi
CCVI. törvény hatálya alá tartozó szervezetek, akik jelen felhívás megjelenését
megelőző hat hónapnál régebben Fegyvernek Város területén székhellyel, telephellyel
rendelkeznek, vagy Fegyvernek településen rendszeresen végeznek az Önkormányzat
tevékenységéhez kapcsolódó feladatokat.
9. Nem jogosult pályázat benyújtására az a szervezet
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy
döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) olyan a 8. pont hatálya alá tartozó szervezet illetve ennek önálló jogi
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont
alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület vagy alapítvány ügyintéző
vagy képviseleti szervének tagja,
e) az a 8. pont hatálya alá tartozó szervezet illetve ennek önálló jogi
személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége:
ea) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési
megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a
továbbiakban: párt),
eb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított
országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
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f) akinek a részvételből való kizártságának tényét a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 13. § alapján
a honlapon közzétették.
Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek a benyújtója a pályázaton – a pályázati
eljárás bármely szakaszában fennálló körülményre tekintettel – nem részesülhet
támogatásban.
10. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
a) a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek nem
megfelelő pályázatot nyújtott be és a hiánypótlást az erre való felhívásra sem
teljesítette,
b) aki a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem
rendelkezik,
c) a támogató által meghatározott mértékű saját forrással nem rendelkezik, továbbá
azt nem igazolja,
d) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy
megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
e) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,
f) jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban a támogatási szerződés megkötésének
feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem
nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
g) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §. (1)
bekezdése szerinti követelményeknek,
h) aki az előző öt évben a támogató által biztosított költségvetési támogatás
felhasználásával jogszabályokban vagy támogatási szerződésben foglalt
kötelezettségét megszegve még nem számolt el.
11. A pályázat tartalmi és formai követelményei, a benyújtandó pályázatok
példányszáma:
A pályázatot a felhívás 1. sz. melléklete szerinti pályázati adatlapon és a
mellékletben szereplő dokumentumok csatolásával kell benyújtani 1 eredeti, aláírt
példányban.
12. A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a
pályázó
azonosító
adatait,
így
különösen
cégnevét
(nevét),
székhelyét/telephelyét (címét),
b) a pályázó adószámát,
c) a pályázó képviselőjének nevét,
d) a pályázó elérhetőségének megjelölését, (levélcím, telefonszám, e-mail cím)
e) a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok,
beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati
kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes
költségtervet,
f) az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét
és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
g) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését (a megvalósítás
kezdő és befejező időpontját),
h) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
ha) az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb
költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó
összeget,
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hb) az állam, az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési
szerv által alapított vagy tulajdonolt alapítványtól, közalapítványtól,
köztestülettől, nonprofit vagy más gazdasági társaságtól igényelt, kapott
támogatás összeget,
i) a pályázó bankszámlaszámát.
14.
A támogatási igényhez csatolni kell
a) igazolást vagy nyilatkozatot a saját forrás rendelkezésre állásáról
(bankszámlakivonattal),
b) Pályázati adatlap (felhívás 1. számú melléklete)
c) Átláthatósági nyilatkozat (felhívás 2. számú melléklete)
d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy
hiányáról(felhívás 3. számú melléklete)
e) a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített másolatát
f) a jogszabályokban meghatározottak szerint a legutoljára benyújtott (benyújtásra
kötelezett) beszámolót, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe
helyezéséről kiadott bírósági igazolást,
g) a pályázó írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a pályázó szervezet a támogató
ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket
meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,
h) a pályázó nyilatkozatát a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről.(felhívás 5.
számú melléklete)
13. A elnyert támogatási összeg előfinanszírozásban, a támogatási szerződésben
rögzített ütembenkerül a kedvezményezett részére átutalásra.
14. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:
A pályázat 2018. május 10-én 08.00 órától 2018. június 29-én 13 óráig
személyesen nyújtható be lezárt borítékban Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
titkárságán (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.) ügyfélfogadási időben. A
borítékra rá kell írni: „Társadalmi szervezetek támogatása 2018”.
A határidőn túl beérkezett pályázat érvénytelen.
15. A pályázat hiányossága esetén a pályázó a benyújtási határidő lejártát követő 10
napon belül felhívást kap a hiánypótlásra 8 napos határidő kitűzésével.
Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz eleget, a pályázat
elutasításra kerül.
16. A támogatási döntés elleni jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás, a jogorvoslat
benyújtásának határideje és módja:
A támogatási döntés ellen – a pályázatban kiírt feltételek megsértésére hivatkozva
- a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül írásbeli jogorvoslattal lehet élni.
A jogorvoslati kérelmet a polgármesternek kell címezni és a Fegyverneki
Polgármesteri Hivatalban benyújtani. A jogorvoslati kérelmet a polgármesterből,
jegyzőből és a pénzügyi bizottság elnökéből álló három tagú bizottság bírálja el.
17. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai, a pályázat eredményéről
történő értesítés módja és határideje:
A pályázatokat a Pénzügyi Bizottság bírálja el a pályázat benyújtási határidő
lejártát követő 45 napon belül. A döntésről a polgármester a pályázót a döntést
követő 10 munkanapon belül írásban értesíti és egyben megküldi a támogatási
szerződést.
19. A költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételek:
a) a támogatást csak a pályázati döntés szerinti célra lehet felhasználni,
b) a támogatás a naptári évben keletkezett költségekre számolható el,
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c) a támogatással legkésőbb 2018. november 30-ig el kell számolni,
d) az elszámolás pénzügyi és a támogatott cél megvalósulását részletesen leíró
szöveges beszámolóból áll
e) a pénzügyi beszámolóhoz csatolni kell a számlák hitelesített másolatát és a
pénzügyi teljesítésüket igazoló dokumentumot
f) a jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erre történő felhívástól számított 15
napon belül vissza kell fizetni
g) a támogatással és a felhasználásával kapcsolatos bizonylatokat öt évig köteles a
kedvezményezett megőrizni és ellenőrzés esetén bemutatni
h) a kedvezményezett az adataiban bekövetkezett változásokat köteles a
támogatónak 15 napon belül bejelenteni
i) A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az
alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
ia) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási
döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a
támogatási igény benyújtásakor,
ic) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest
jelentős késedelmet szenved,
id) a kedvezményezett neki felróható okból megszegi a támogatási
szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget
ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a
költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet
ellenőrizni,
if) a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig
sem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette a beszámolási
kötelezettségét.
20. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás adása:
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Angyal Csaba ad az 56/785-990
telefonszámon, e-mailen (angyal.csaba@fegyvernek.hu) vagy személyesen a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.
21. A pályázat elkészítése során kötelezően használandó dokumentumok mintái:
A pályázatot jelen felhívás mellékletei szerinti adatlapon és annak mellékletei
szerinti nyilatkozatminták alapján kell megtenni. A nyomtatványok letölthetők az
önkormányzat honlapjáról (www.fegyvernek.hu)illetve beszerezhetők a
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Mellékletek:
1. Pályázati adatlap
2. Átláthatósági nyilatkozat
3. Nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról
4. Közzétételi kérelem
5. Egyéb nyilatkozatok
6. Támogatási szerződés és mellékletei
- Szöveges beszámoló nyomtatvány
- Elszámoló adatlap (táblázat)
- Felhatalmazó levél
6

1. sz. melléklet
PÁLYÁZATI ADATLAP
Fegyvernek Város Önkormányzatának
„Társadalmi szervezetek 2018. évi támogatása” című
pályázati felhívásához
1. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET
a) megnevezése:
b) székhelye:
c) telephelye:
d) adószáma:
e) nyilvántartásba vételi okirat száma:
f) nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
g) törvényes képviselőjének neve:
h) törvényes képviselőjének címe:
i) bankszámláját vezető pénzintézet megnevezése:
j) bankszámlaszáma:
k) k) e-mail címe vagy a képviselő telefonszáma:
2. A pályázó szervezet tevékenységének, illetve a pályázatban szereplő,
támogatni kívánt tevékenység kapcsolódása az önkormányzat feladataihoz,
(konkrétan mely önkormányzati feladatellátást segíti a pályázó szervezet
tevékenysége, illetve a tervezett program, különösen a helyi közösségek
érdekeinek céljainak szolgálata tekintetében), a támogatni kívánt tevékenység
részletes leírása (beszerezni kívánt eszközök, szolgáltatások részletes, tételes
indoklása):

3. Részletes költségterv

Tétel
sorszáma Költségelem megnevezése, leírása

Költségelem
nettó költsége
(Ft)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
7

Vissza NEM
igényelhető
ÁFA (Ft)

Összesen Igényelt
költség támogatás
(Ft)
(Ft)

Összesen:

4. A támogatási összeg kiutalásának ütemezése
a) egy összegben
b) egyedi ütemezés az alábbiak szerint:
első ütem: év/hónap/nap: …………….. Ft
második ütem: év/hónap/nap: …………….. Ft
harmadik ütem: év/hónap/nap: …………….. Ft
negyedik ütem: év/hónap/nap: …………….. Ft
ötödik ütem: év/hónap/nap: …………….. Ft
hatodik ütem: év/hónap/nap: …………….. Ft
5. 2017. évben a pályázó szervezet részére
a) az államháztartás központi alrendszeréből igényelt/kapott egyéb költségvetési
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeg:…………………….Ft,
b) az állam, az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által
alapított vagy tulajdonolt alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, nonprofit
vagy
más
gazdasági
társaságtól
igényelt/kapott
támogatás
összege:
………………………….Ft.
6. A tervezett program megvalósításának időbeli ütemezése:
Kelt:... , …………………..

…………………………..
a pályázó képviselőjének
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2. számú melléklet
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
Fegyvernek Város Önkormányzatának
„Társadalmi szervezetek 2018. évi támogatása” című
pályázati felhívásához

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c)
pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontjának való megfelelésről
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
Alulírott …………………….. (név) mint a(z) ……………………………………
(cég)név………………………………… (adószám) ……………………… (beosztás/tisztség
megnevezése) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel,
azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a)
alpontja szerint (a megfelelő szöveg aláhúzandó):
1. állam,
2. költségvetési szerv,
3. köztestület,
4. helyi önkormányzat,
5. nemzetiségi önkormányzat,
6. egyházi jogi személy,
7. olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam/helyi önkormányzat külön-külön
vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, helyi önkormányzat neve:
8. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott
piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, állam neve:
9. társulás,
9.1. társulás tagja,
ezért átlátható szervezetnek minősül.
Fegyvernek, ……………………… (dátum)
………………………………………
cégszerű aláírás, bélyegző
II. Civil szervezetek
1. Nyilatkozat az átláthatóságról:
Alulírott …………………………………………………………(név)
mint
a(z)
…………………………………………………………(civil
szervezet,
neve)(adószám: ……………………) …………………………………(beosztás/tisztség neve)
törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható
szervezetnek minősül az alábbiak szerint:
1.1.
A szervezet vezető tisztségviselői megismerhetők, a vezető tisztségviselők nevéről és
más természetes személyazonosító adatairól az alábbi 2. pontban nyilatkozom.
1.2.
Az általam képviselt szervezet, valamint vezető tisztségviselője nem rendelkezik
25%-ot meghaladó tulajdoni résszel nem átlátható szervezetben. A szervezet, illetve
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vezető tisztségviselője 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedésével működő szervezet
nevét, a szervezetben fennálló tulajdoni részesedés megjelölése mellett az alábbi 3.
pontban közlöm. Az utóbbi szervezet(ek) tényleges tulajdonosának/tulajdonosainak
természetes személyazonosító adatait, tulajdoni hányadát, befolyásának és szavazati
jogának mértékét, valamint az átláthatóság megállapításához szükséges egyéb
személyazonosító adatait az alábbi 4. pontban, e szervezetek átláthatóságának
vizsgálatához szükséges adatokat az 5. pontban adom meg.
1.3.
Az általam képviselt szervezet székhelye az Európai Unió tagállamában/az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban/a Gazdasági
Együttműködési
és
Fejlesztési
Szervezet
tagállamában
(OECD)/olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adózás elkerüléséről
szóló, hatályos egyezménye áll fenn (a megfelelő szöveg aláhúzandó), és ez az
ország:
A szervezet székhelyének pontos címe:
2. A szervezet vezető tisztségviselőinek természetes személyazonosító adatai:
Neve:
Születési neve:
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Neve:
Születési neve:
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Neve:
Születési neve:
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:

Tudomásul veszem, hogy a fent megadott adatokat az Áht. 56. §-ában foglaltak szerint a
pályázat kiírója a honlapján közzéteheti.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet
képviseletére.
………………………………………… (helység), …………………………………. (dátum)
…………………………………………
cégszerű aláírás, bélyegző
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3. sz. melléklet
NYILATKOZAT
Fegyvernek Város Önkormányzatának
„Társadalmi szervezetek 2018. évi támogatása” című
pályázati felhívásához
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás
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4. számú melléklet
KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
___________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként
megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert
a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében
nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes
személy pályázó esetén!).
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve,
székhelye beírandó):
……………………...……………………...……….……………………………………………
………………………………………………………………………………..……………….…
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó
esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által
kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati
képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi
államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és
helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
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c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag
természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
- Közeli hozzátartozómpályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy
döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem
minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban
megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...…………………...
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet,
egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
o vezető tisztségviselője
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést
hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt
közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….………………….
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet
neve, székhelye beírandó):
.…………………………………………………………………………………………………..
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő,
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a
2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács
tagja
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A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az
érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben
megfelelnek.
Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás
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5. sz. melléklet
EGYÉB NYILATKOZATOK
Fegyvernek Város Önkormányzatának
„Társadalmi szervezetek 2018. évi támogatása” című
pályázati felhívásához

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nyilatkozatot benyújtó egyesület/alapítvány (továbbiakban: pályázó)
megnevezése:
székhelye:
telephelye:
adószáma:
nyilvántartásba vételi okirat száma:
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
törvényes képviselőjének neve:
törvényes képviselőjének címe:

Alulírott
………………………………………………………………………………………….,
mint a pályázó törvényes képviselője, ezennel nyilatkozom, hogy
1. a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek,
valódiak, hitelesek, továbbá az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy
egyidejűleg
a) nem nyújtottunk be,
b)
benyújtottunk,
……………………………..időpontban,
………………………………….
részére.
2. a pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt,
ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban
3. a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a támogatással kapcsolatos adataihoz a támogató
szervezet, valamint a jogszabályokban meghatározott egyéb szervezetek ellenőrzés
céljából hozzáférjenek
4. a pályázó szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett
100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi.
5. a pályázó megfelel az Áht. 50. §. (1) bekezdésében meghatározott
követelményeknek.
7. a pályázó vállalja a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 83. §. (1) bekezdése
szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését és a jogosulatlanul igénybe vett
támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint
visszafizeti.
7. a pályázó a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal
a) rendelkezik
b) nem rendelkezik.
Dátum: …………………………………….
…………………………………………..
aláírás
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Az MNB 18/2009. (VIII. 6.) sz. rendelete alapján

Támogatási szerződés/
megállapodás száma:
……………………...…

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
(számlavezető neve és címe)
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább
megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a
következőkben foglalt feltételekkel:
Fizető fél számlatulajdonos
megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési
számlájának pénzforgalmi
jelzőszáma:
Felhatalmazással érintett fizetési
számlájának pénzforgalmi
jelzőszáma:
Kedvezményezett neve:

Fegyvernek Város Önkormányzata

Kedvezményezett fizetési
számlájának pénzforgalmi
jelzőszáma

11745066-15409993

A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
További feltételek:
d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap
e) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható
vissza.
Kelt, ………………………, …… év, ………………. hó ….. nap
……………………………………..
Fizető fél számlatulajdonos
Fentieket a megnevezett számlán nyilvántartásba vettük:
……………………………………….
számlavezető pénzintézet aláírása
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2. melléklet a …………………….számú támogatási szerződéshez

BESZÁMOLÓ

1.A kötelezettségvállalás dokumentumának száma:
2. A projekt címe:
3.A kedvezményezett neve:
4.A kedvezményezett címe:
5.A kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője, beosztása:
5.1. e-mail és telefonos elérhetősége:
6.A támogatás, vagy az átadott előirányzat
6.1.kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti összege (Ft):
6.2. folyósított összege (Ft):
6.3.elszámolt összege (Ft):
6.4. utó-, vagy részletekben történő finanszírozás esetén a beszámoló benyújtásával
egy időben lehívott összeg (Ft):
7. A projekthez felhasznált és elszámolt önerő (amennyiben azt a kötelezettségvállalás
dokumentuma előírta):
7.1.ezen belül a saját forrás összege:
8. A projekt megvalósítási helyszínei:
9. A projekt megvalósításának kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti és a megvalósítás
tényleges időpontjai:
a kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti kezdési időpont:
a megvalósítás tényleges kezdési időpontja:
a kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti befejezési időpont:
a megvalósítás tényleges befejezési időpontja:
10. A projekt megvalósításának szakmai összefoglalása, az elért eredmények részletezése (a
megvalósított tevékenységek ismertetése, az elért eredmények szöveges és számszerűsített
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bemutatása, az elszámolásban szereplő jelentősebb tételek szöveges indoklása, program
megvalósítása esetén 5-10 db fotódokumentáció)
11. Pályázat esetében a kötelezettségvállalás dokumentumában előírt általános és egyedi
feltételek teljesítésének ismertetése (az egyes, a programra vonatkozó általános előírás, illetve
a programmal kapcsolatban a kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott egyedi
feltételek teljesítésének bemutatása, ismertetése, adott esetben mellékletekkel kiegészítve –
szükség szerint mellékletként csatolható).
12. Az elszámolás:
bruttó* (áfát is tartalmazó) vagy
nettó* összegben történik.
(* kérjük aláhúzással megjelölni)

Kelt:

____________________________
Kedvezményezett cégszerű aláírása
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NYILATKOZAT1

…………………………………………,
mint
a
…………………………….
(kedvezményezett megnevezése) bejegyzett képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy a jelen elszámolásban felsorolt tételek pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint
kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre, továbbá a kedvezményezett által a
……………………………. sz. támogatási szerződés elszámolásához benyújtott számlák és
dokumentumok eredeti példányain – melyek hitelesített másolata a jelen Beszámoló
mellékletét képezik –, feltüntetésre került valamennyi támogatási forrás megnevezése3
(kötelezettségvállalás dokumentumának száma) és azok felhasználási aránya.
Nyilatkozom továbbá arról, hogy:
 a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről –
ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt és ezen felül az
ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem,
 bruttó összegű elszámolás esetén a támogatás terhére elszámolt számlák Áfa tartalmát a
későbbiekben sem igénylem vissza.

Kelt:

____________________________
(cégszerű aláírás)
1

A nyilatkozat aláírás, pecsét és dátum hiányában érvénytelen, és a Beszámoló nem fogadható
el.
2
A megfelelő szöveget kérjük megjelölni.
3
Elszámolásra vonatkozó záradék: „elszámolva a …. sz. szerződés terhére ….Ft”

3

Az MNB 18/2009. (VIII. 6.) sz. rendelete alapján

Támogatási szerződés/
megállapodás száma:
……………………...…

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
(számlavezető neve és címe)
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább
megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a
következőkben foglalt feltételekkel:
Fizető fél számlatulajdonos
megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési
számlájának pénzforgalmi
jelzőszáma:
Felhatalmazással érintett fizetési
számlájának pénzforgalmi
jelzőszáma:
Kedvezményezett neve:

Fegyvernek Város Önkormányzata

Kedvezményezett fizetési
számlájának pénzforgalmi
jelzőszáma

11745066-15409993

A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
További feltételek:
d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap
e) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható
vissza.
Kelt, ………………………, …… év, ………………. hó ….. nap
……………………………………..
Fizető fél számlatulajdonos
Fentieket a megnevezett számlán nyilvántartásba vettük:
……………………………………….
számlavezető pénzintézet aláírása
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szerződés szám:……………….
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely
létrejött
egyrészről a
Fegyvernek Város Önkormányzat (székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171., törzskönyvi
azonosító száma (PÍR szám): 736536, adószáma: 15736534-2-16, bankszámlaszáma: 11745066-15409993,
képviseli: Tatár László polgármester), mint Támogató,
másrészről a
…………………………………………………………………..(szervezet megnevezése) (székhelye:
…………………………………………………., adószáma: ………………………, nyilvántartási szám:
…………………………………, képviseli: ………………………………., számlavezető bank:
……………………………………………, bankszámlaszám: ………………………………..), mint
Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Felek) között
az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1.

A támogatás célja és a támogatási időszak

Támogató kijelenti, hogy Fegyvernek Város Önkormányzat 1/2018.(II.16.) 10.§ -ban a társadalmi
szervezetek támogatására megjelölt forrás terhére a Kedvezményezett év/hónap/nap-én beérkezett
támogatási igénye, valamint a Támogató ……………….. számú döntése alapján, a
„……………………………” program (a továbbiakban: támogatott tevékenység) költségeinek
fedezetére …………………………...-Ft, azaz ……………………………………………forint
egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt.
A támogatott tevékenység kormányzati funkció szerinti besorolása:
084032/084040 A támogatás intenzitása ……………… %.
A támogatás nem vehető igénybe a visszaigényelhető általános forgalmi adó összegére.
1.1. A Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás teljes összegét az általa benyújtott kérelmében és a
jelen támogatási szerződés 1. számú mellékletét képező költségtervében (a továbbiakban: 1. sz.
melléklet) részletezett, a támogatott tevékenységhez kapcsolódó, év/hónap/nap – év/hónap/nap
közötti időszakban felmerülő és általa pénzügyileg teljesített költségekre fordítja.
2.

A támogatás folyósítása

2.1. A támogatás folyósítása a Kedvezményezett …………………………………..-nél vezetett
……………………………………. számú bankszámlájára előlegként történik az alábbiak szerint:
Első részlet: év/hó/nap-ig ………Ft,
Második részlet: év/hó/nap-ig ………Ft,
Harmadik részlet: év/hó/nap-ig ………Ft,
Negyedik részlet: év/hó/nap-ig ………Ft,
Ötödik részlet: év/hó/nap-ig ………Ft,
Hatodik. részlet: év/hó/nap-ig, ……..Ft utólagos elszámolás mellett összesen …………………-Ft
azaz …………………… forint.
Az első részlet átutalása jelen támogatási szerződés 8.7. pont szerinti hatályba lépésétől számított
30 napon belül történik. A támogatási összeg felhasználásáról Kedvezményezettnek legkésőbb a
3.1. pontban meghatározott határidőig kell elszámolnia Támogató felé.
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1. Beszámoló, hiánypótlás, teljesítésigazolás, kötbér
a. A Kedvezményezett a 2.1. pontban meghatározott támogatási összeg felhasználásáról és a
támogatott feladatok szerződésszerű megvalósításáról köteles legkésőbb ……….(év)
november 30. napjáig posta úton szöveges szakmai és tételes pénzügyi beszámolót (a
továbbiakban: Beszámoló) benyújtani a Támogató részére.
b. A Beszámolót Támogató részére kell benyújtani egy eredeti, a Kedvezményezett által
cégszerűen aláírt, pecsételt és dátumozott példányban azt az 1. és 2. sz. melléklet szerinti
nyomtatványokon.
A Beszámolóhoz csatolni kell a finanszírozott időszakban felmerült és a támogatott tevékenység
megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőt (a
továbbiakban: elszámoló adatlap). Az elszámoló adatlap tartalmazza az elszámolás részét képező
költséget igazoló számviteli bizonylatok sorszámát, típusát (így különösen számla, bérkifizetési
összesítő, számlakivonat), a kiállításának keltét, a teljesítésének dátumát, a gazdasági esemény rövid
leírását, nettó összegét, bruttó összegét, a támogatás terhére elszámolt összeget, a számviteli bizonylat
kiállítójának nevét, adószámát, a pénzügyi teljesítés időpontját, valamint a Kedvezményezett
képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy aláírását. Támogató az elszámoló
adatlapon szereplő valamennyi bizonylatot az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 100. § (3) bekezdésében foglalt lehetőség alapján vizsgálja.
A pénzügyi elszámolás dokumentumait az elszámoló adatlap szerinti sorszámmal ellátva és sorba
rendezve (számla, számlát helyettesítő bizonylat, kifizetés bizonylata, megrendelés, szerződés,
teljesítésigazolás, árajánlatok, egyéb dokumentumok), sorrendben lefűzve kell ellenőrzésre
benyújtani. Az előbbieknek nem megfelelő, széteső elszámolási dokumentáció ellenőrzés nélkül újbóli
összeállítás céljára hiánypótlás keretében visszaküldésre kerül.
c. A Beszámolót szakmai szempontból a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási csoportja ellenőrzi. A Beszámolóval kapcsolatos esetlegesen
szükséges szakmai és pénzügyi szempontú hiánypótlást, amelyre egy alkalommal és
legfeljebb 15 napos határidővel van lehetőség, a Kedvezményezettől az ellenőrzést végző
kéri be. A hiánypótlást az érintett dokumentumok tekintetében az eredeti Beszámoló szerinti
formában (papír alapon vagy elektronikusan) kell teljesíteni.
d. A Beszámoló pénzügyi részének a könyvvizsgálói záradék mellőzése esetén a következő
előírásokat szükséges tartalmaznia záradékoltatva az elszámolás tényével (szerződés száma
és elszámolt összeg):
a) (amennyiben ilyen költség elszámolásra kerül) a személyi juttatásokra, a munkaadókat terhelő
járulékokra és a szociális hozzájárulási adóra vonatkozóan cégszerűen aláírt olyan összesítőt,
amely tartalmazza:
aa) a feladatellátásban részt vevő személyek nevét,
ab) az illetmény bruttó összegét, a levont személyi jövedelemadó-előleg mértékét, a munkaadót
terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó mértékét, a kifizetés időpontját havonkénti
kimutatásban az éves jövedelemre vonatkozóan oly módon, hogy egy esetleges tételes ellenőrzés
során a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek,
b) az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak megfelelő eredeti számla, számviteli
bizonylatnak a Kedvezményezett által hitelesített másolatát, amelyek eredeti példányaira
rávezetésre került a támogatási szerződés azonosító száma és a támogatás terhére elszámolt
összeg,
c) a számla, számviteli bizonylat b) pont szerinti másolatához csatolt alábbi mellékleteket:
ca) bérköltség elszámolása esetében bérfizetést megalapozó jogviszony-igazolásokat vagy
munkaköri leírást,
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cb) szolgáltatás esetében a visszaigazolt megrendelőt, a szerződést és a teljesítésigazolást,
cc) hirdetés, műsorfüzet esetében az elkészített hirdetést,
cd) rendezvény esetében a részletes programot, (jelenléti ívet, amennyiben a rendezvény
jellegéből adódóan az lehetséges)
ce) étkezési, élelmezési, szállodai és éttermi számlák esetében a résztvevők listáját, a
felhasználás eseményének a meghatározását és a teljesítésigazolást,
cf) kiküldetések esetén a kiküldetési rendelvényt, úti jelentést,
d) a Kedvezményezett által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumokat, így
különösen a banki átutalás esetén bankkivonat vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatait,
készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylatot vagy a számviteli előírásoknak megfelelő
egyéb dokumentumok Kedvezményezett által hitelesített másolatait.
e. Amennyiben a Beszámoló 20 db-nál több számlát tartalmaz, a Kedvezményezett által aláírt,
dátumozott és pecsételt számlaösszesítőn és szakmai beszámolón kívül csak a támogatás
terhére elszámolandó számlák papír alapú, és Kedvezményezett által hitelesített másolatát
kell benyújtani a Beszámoló részeként. A számlákhoz, vagy a számlákat helyettesítő
bizonylatokhoz tartozó mellékleteket (megrendelés, szerződés, teljesítésigazolás, kifizetési
bizonylat, szállítólevél, jogviszony-igazolások, stb.), illetőleg a 3.4. pontban előírtakat
igazoló dokumentumokat elektronikus adathordozón (CD, DVD) kell csatolni. Egyéb
esetben mind a számlákat, mind azok mellékleteit papír alapon, hitelesített másolatban kell
benyújtani.
f. A Beszámoló ellenőrzésére, elfogadására a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási csoportja jogosult
g. A Beszámoló elfogadásáról a Támogató az elfogadástól számított 10 napon belül írásban
tájékoztatja a Kedvezményezettet, és nyilatkozik a 6.1. pont i) alpontja szerinti felhatalmazó
levelek visszavonásához való hozzájárulásáról. A felhatalmazó levelek számlavezető
pénzintézetnél való töröltetése a Kedvezményezett feladata a kiadott nyilatkozat alapján.
h. Amennyiben fel nem használt támogatás kerül kimutatásra a Beszámolóban, úgy
Kedvezményezett köteles a fel nem használt támogatás összegét a Beszámoló benyújtásával
egy időben a Támogató 11745066-15409993 számlájára átutalni. Az átutalás
közleményében a támogatási szerződés számát kel szerepeltetni. A Beszámoló
benyújtásával egy időben történő visszafizetés kamatmentes.
i.

j.

Amennyiben a hiánypótlást követően sem teljes körű a Beszámoló, az elfogadott
teljesítésnek megfelelően, illene az elfogadott számlák alapján az el nem számolt, vagy
jogosulatlanul igénybevett támogatás összegét Kedvezményezett köteles Támogató részére
a 3.8. pontban megjelölt számlaszámra visszautalni a 4.3. pont szerinti kamattal együtt. A
támogatásból történő (tőke) visszafizetést és a kamat utalását külön szükséges teljesíteni a
3.8. pontban írtak szerint, a közleményben „kamat” megnevezést alkalmazva.
A Beszámoló benyújtása akkor minősül késedelmesnek, ha a postai bélyegző kelte későbbi,
mint a Beszámoló 3.1. pont szerinti benyújtási (postára adási) határideje.

2. Jogosulatlanul igénybevett támogatás
a. Amennyiben a Beszámoló hiánypótlást követően sem teljes körű, vagy a támogatott feladat
megvalósítása részben, vagy egészben a jelen szerződésben foglaltaktól eltérően történt
meg, a Támogató az elfogadott teljesítésnek megfelelő arányú támogatási összeget
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meghatározza.
b. Jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén a Támogató Ávr. 98. § (5) bekezdése alapján jelen szerződés módosítása, felmondása vagy az attól történő elállás nélkül is - elrendelheti a
költségvetési támogatás részleges - a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű
vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű - visszafizetését tértivevényes
visszafizetési felszólítás keretében. A visszafizetés határideje az Ávr. 99. § (2) bekezdése
szerint a felszólítás kézhezvételétől számított 30. nap. A banki utalás közleményében a
következő szöveget kell változtatás nélkül szerepeltetni: „………(támogatási szerződés
száma), jogosulatlan felhasználás
c. A Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53/A. § (2) bekezdése alapján az
Ávr. 98. § (1) bekezdésben meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén az Ávr. 98. §
(2) bekezdésében meghatározott késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
3. A támogatás felhasználásával kapcsolatos kötelezettségek
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy:
a) a támogatás terhére nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a Kedvezményezett
képviselője, vezető tisztségviselője, munkatársa, vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult
személy, vagy mindezeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott, közeli
hozzátartozója érdekeltségi körébe tartozó, vagy részesedési viszonyban álló társaság
közreműködésével kerülnek felhasználásra,
b) a bruttó 300.000 Ft összeget meghaladó számlák csak banki átutalással teljesíthetők,
c) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem
tartozó, de az egyedi bruttó 300.000 Ft-ot meghaladó áru vagy szolgáltatás beszerzése esetén
legalább 3 db árajánlat bekérése szükséges, melyeket a Beszámolóban az adott számlához csatolni
kell,
d) a bruttó 100.000 Ft beszerzési értéket meghaladó áru vagy szolgáltatás vásárlása csak és kizárólag
írásos megrendelés, vagy visszaigazolt árajánlat megléte és Beszámolóhoz való csatolása esetén
számolható el. Ilyen dokumentum hiányában az adott számla, vagy költség nem fogadható el a
támogatás terhére,
e) a támogatási szerződés aláírását követően Támogatott kéri felvételét a köztartozásmentes adózók
adatbázisába
f) az Ávr. 90. § (1) alapján a Támogató által folyósított költségvetési támogatással kapcsolatban a
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal köztartozás-vizsgálatot végez. Amennyiben a támogatás
folyósításakor a Kedvezményezett adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, a tartozás
összege a folyósított támogatás összegéből visszatartásra és egyúttal a tartozást mutató NAV
számlán jóváírásra kerül. A Támogató a Kedvezményezett felé a köztartozással csökkentett
összeget utalja tovább. Erről mind a Kedvezményezett írásban értesül. Amennyiben a
támogatásból fenti módon köztartozás kiegyenlítése történt meg, Kedvezményezett köteles a
számára Támogató által eredetileg folyósított támogatás összegével határidőre elszámolni. A
visszatartás a Kedvezményezett - a költségvetési támogatás megszerzése érdekében vállalt kötelezettségeit nem érinti,
g) amennyiben a támogatás felhasználása vonatkozásában a Kbt. szerinti körülmények és feltételek
fennállnak, közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles, amely esetben a
Beszámolóhoz az ajánlattételi felhívást és a bontási jegyzőkönyvet csatolni kell. Közbeszerzési
eljárás lefolytatásáról legkésőbb az ajánlattételi felhívás megjelenésével egy időben a Támogató
értesítése szükséges,
A Kedvezményezett köteles a lefolytatott közbeszerzési eljárás teljes és eredeti dokumentációját
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az ellenőrzésre jogosult szervezetek felhívására bemutatni és rendelkezésre bocsátani.
h) amennyiben a támogatás segítségével vagyon (tárgyi eszköz, immateriális jószág) keletkezik, a
keletkezett vagyon kötelező fenntartási ideje 5 év. Ezen időszak lejárta előtt az csak a Támogató
előzetes írásbeli jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve
terhelhető meg.
A Támogató a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának
biztosítása érdekében a beruházással létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a
Kedvezményezett helyébe - részleges elidegenítés esetén a Kedvezményezett mellé bérbe vagy
más módon történő használatba adás esetén - e jogviszony fennállásának idejére - a
Kedvezményezett mellé a szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú
nyilatkozatot tegyen.
Amennyiben a támogatásból létrehozott vagyon az előírt megőrzési vagy fenntartási időszak
letelte előtt megsemmisül, vagy azt eltulajdonítják, a Kedvezményezett köteles azt saját forrásból
pótolni, a pótlást megfelelő dokumentumokkal igazolni és az így keletkezett vagyont a
támogatásból eredetileg beszerzett vagyon elidegenítési tilalmi idejének lejártáig megőrizni,
ellenőrzés alkalmával azt bemutatni.
A Támogató előzetes jóváhagyásával a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása nélkül
is lehetséges az idő előtt elhasználódott vagy elavult vagyontárgyak pótlással együtt járó teljes
vagy részleges elidegenítése vagy selejtezése.
i) az Ávr. 97. § (1) bekezdése szerinti változás-bejelentési kötelezettség terheli. Ennek elmulasztása
súlyos szerződésszegésnek minősül, mellyel kapcsolatban a Támogató egyedileg meghatározott
szankciót alkalmazhat,
j) az Áht. 50. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti nyilatkozatban szereplő adatokat a Támogató az
Áht. 55. §-ában foglaltak alapján kezeli,
k) jogosult a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőket bevonni vállalkozási
szerződés vagy megrendelés alapján, egyúttal köteles a partnereivel kötendő szerződésekben a
8.2. pont szerinti szervezetek ellenőrzési jogosultságát rögzíteni.
A közreműködők által ellátott tevékenység, vagy feladat: rendezvényszervezési és egyéb
eszközök bérbeadás, teljes körű rendezvényszervezési tevékenység (pl.: hangosítás, rendezői
feladatok, biztonsági szolgálat, technikai személyzet, animátorok, catering szolgáltatás, stb.),
játékok bérbeadása, internetes banner szolgáltatás, média szolgáltatás, reklám marketing
tevékenység, ajándéktárgy- gy ártás és értékesítés, marketingeszközök bérbeadása, rendezvény
egészségügyi biztosítása, grafikai szolgáltatás, nyomdai szolgáltatás.
4. A Kedvezményezettnek a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó nyilatkozatai
6.1 Kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy:
a)
a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és
hitelesek,
b)
a jelen támogatási szerződés tárgyában a Támogatóhoz, illetőleg más szervezethez támogatási
igényt korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.
c)
nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel
elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott
eljárás nincs folyamatban,
d)
vele szemben nem állnak fenn az Áht 48/B. §-ában meghatározott kizáró okok,
e)
megfelel az Áht. 50. § -bán meghatározott követelményeknek, így
• megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
• átlátható szervezetnek minősül, és az arra vonatkozó nyilatkozata jelen szerződés 3. számú
mellékletét képezi,
f)
a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Áht. 53/A. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint visszafizeti,
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g)
h)
i)

j)

a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik (bruttó elszámoló),
nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás
céljának megvalósulását meghiúsíthatja.
jelen szerződés aláírásával egyidejűleg valamennyi, azonnali beszedéssel megterhelhető
bankszámlájára a Támogató javára adott azonnali és feltétlen beszedési megbízás lehetőségét
biztosító - a számlavezető pénzintézete® által nyilvántartásba vett - felhatalmazol nyilatkozatot
megküldi a Támogató részére, számlaszámonként 1-1 db eredeti példányban. A
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósításának feltétele a Támogató javára
adott azonnali és legfeljebb 35 napos sorba állítási kötelezettséget tartalmazó, csak a jogosult
írásbeli hozzájárulása alapján visszavonható, beszedési megbízás csatolása. A felhatalmazó
levél szerinti jogosult a Fegyvernek Város Önkormányzat és a 11745066-15409993 számú
számla. A biztosítéknak a teljes támogatott tevékenységre vonatkozó teljesítésigazolás kiadásáig
rendelkezésre kell állnia.
A Kedvezményezett azonnali beszedési megbízásról szóló felhatalmazol nyilatkozata jelen
szerződés 3. számú mellékletét képezi.

5. Módosítás
7.1. A támogatási szerződés módosítását az indokok felsorolásával és a módosításra vonatkozó
szövegszerű javaslatnak a másik félhez legkésőbb az 1.1. pont szerinti véghatáridő leteltét
megelőző 15. napig való megérkezésével bármelyik fél írásban kezdeményezheti.
7.2. A szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított
feltételekkel is támogatható lett volna. A módosítás nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti
céljának megváltoztatására és a támogatási szerződésben meghatározott összegen felüli többlet
költségvetési támogatás biztosítására, kivéve, ha a többlet költségvetési támogatás biztosítása megfelel
az Ávr. 95. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek. Nem kell a támogatási szerződést módosítani
az Ávr. 95. § (3) bekezdésben meghatározott esetekben.
7.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben csak a költségterv módosul, és az semmilyen formában nem érinti a
Támogatási Szerződés pontjait, a költségterv módosítására irányuló kérelmet és a módosított, a
Kedvezményezett jogosult képviselője által aláírt, pecsételt és dátumozott költségtervet
Kedvezményezett elektronikus úton, elsősorban pdf. formátumban, illetve papír alapon, eredeti
példányban küldi meg Támogató számára. A Támogatási Szerződés szakmai kezelője a pénzügyi
felülvizsgálat mellett véleményezi, illetve fogadja el a módosított költségtervet és arról elektronikus
úton tájékoztatja Kedvezményezettet. Amennyiben a költségterv többször is módosításra kerül, az
egyes költségterveket egymástól sorszámozással és dátumozással kell megkülönböztetni. A
Beszámolót az utolsó érvényesen módosított költségtervhez igazodóan kell összeállítani.
7.4.
6. Egyéb rendelkezések
a. Támogató jogosult jelen támogatási szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal
felmondani, ha az Ávr. 96. §-a szerinti esetek bármelyike felmerül.
b. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a tárgyi támogatási igény jogosságát, a
szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését, a támogatás rendeltetésszerű
felhasználását a Támogató, vagy megbízottja, valamint az Állami Számvevőszék, a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá jogszabályban meghatározott egyéb szervek
ellenőrizhetik. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási igény benyújtása és a
Beszámoló elfogadásáról szóló értesítés megküldése közötti időszakban, illetve a
teljesítés elfogadását követően kerülhet sor az Ávr. 100. §-a értelmében.
c. A Kedvezményezett köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten
kezelni, illetve nyilvántartani, és a felhasználásra vonatkozó minden dokumentumot a
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Beszámoló elfogadásáról szóló nyilatkozat keltét követő 10 (tíz) évig elkülönítetten
megőrizni, és a Támogató, valamint az ellenőrzésre jogosult szervezetek felhívására
rendelkezésre bocsátani.
d. A Kedvezményezett - képviselője útján - a 3. melléklet szerinti átláthatósági
nyilatkozatban foglalt adatok változása esetén arról haladéktalanul köteles a Támogatót
tájékoztatni, ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül, ami alapján
Támogató jogosult a támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy - ha a
jelen támogatási szerződés teljesítésére még nem került sor - attól elállni.
e. Felek a jelen szerződés vonatkozásában kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki:
Támogató kapcsolattartója:
Angyal Csaba
vagyongazdálkodási csoportvezető
tel:56/785-990
e-mail: angyal.csaba@fegyvernek.hu,
Kedvezményezett kapcsolattartója: név:
cím:
tel:
e-mail:
f. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem, vagy nem teljes részletességgel
szabályozott kérdésekre az Áht., az Ávr., az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV
törvény, Fegyvernek Város Önkormányzat 17/2017.(IX.01.) számú rendeletének
rendelkezései az irányadóak.
g. Jelen szerződés a GF pénzügyi ellenjegyzése után, a Felek által történő aláírás napjával lép
hatályba. Amennyiben a Felek a szerződést eltérő időpontokban írják alá, úgy a
hatálybalépés napja az utolsóként aláíró Fél általi aláírás napja.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Elszámoló adatlap
2. számú melléklet: Beszámoló formanyomtatvány
3. számú melléklet: Kedvezményezett azonnali beszedési megbízásról szóló felhatalmazó
nyilatkozata
Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

…………………..
támogató aláírása

…………………….
támogatott aláírása

Pénzügyi ellenjegyző:
Pénzügyi ellenjegyzés dátuma:
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A .................... számú támogatási szerződés 2. számú melléklete

Elszámolási adatlap
Fegyvernek Város Önkormányzat 17/2017.(IX.01.) önkormányzati rendelete alapján megítélt támogatás elszámolásához
I. A megvalósított feladat adatai
Támogatott neve:
Támogatott címe:
Támogatott adószáma:
Számlavezető bank neve:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Feladat megvalósítás kezdése (év, hónap,
nap):
Feladat megvalósulás befejezése (év, hónap,
nap):
II. A feladat megvalósítás forrásai
Adatok Ft-ban
Adatlap szerint

Források megnevezése

Ténylegesen

Vissza nem térítendő önkormányzati támogatás
Egyéb pénzforrás: ………………………………………

III. A költségvetési támogatás elszámolása
Bizonylat összesítő
Tétel
sorszáma

Megvalósított feladat megnevezése
(Adatlap szerinti bontásban és sorrendben)

Adatok Ft-ban

Bizonylat (számla)
kibocsátó neve

Bizonylat
(számla) száma

Bizonylat
telesítésének
időpontja
(éééé.hh.nn.)

Számla szerinti
Általános
tétel nettó
Forgalmi Adó
értéke
összege

Számla szerinti
bruttó érték

Pénzügyi
teljesítés
dátuma
(ééé.hh.nn.)

Pénzügyi
teljesítés
összege

Támogatás
Fordított adó
elszámolásában hatálya alá
figyelembe vett
tartozik
összeg
Igen/Nem

ÁFA
visszaigénylés
összege

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mindösszesen:

0

0

0

0

0

0

IV. Csatolandó dokumentumok listája
Csatolandó dokumentumok listája:
1

Az Adatlapon szereplő feladatokhoz kapcsolódó, a Támogatott részére kiállított, záradékolt eredeti számla hitelesített másolata (záradék: „a …../…. (..…. ) számú támogatási szerződés alapján folyósított költségvetési támogatás terhére elszámolva”

2
A feladathoz kapcsolódó szerződések, egyéb dokumentumok hitelesített másolatai
3
A támogatás jóváírásának bankszámla bizonylata és a támogatás nyilvántartására szolgáló bankszámla kivonatainak hitelesített másolatai.
Fordított ÁFA bevallás (záradékolt eredeti dokumentum hitelesített másolata), továbbá az ÁFA analítika, NAV elfogadó nyugta és ÁFA befizetés bankszámlakivonatának hitelesített másolati példányai
4
EGYÉB CSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK:
8
9
10
11

Igen/Nem

A Támogatott az elszámoló adatlap aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a támogatás elszámolásában és a szöveges beszámolóban közölt adatok és információk a valóságnak megfelelnek, továbbá nyilatkozik arról, hogy az elszámolásban
kimutatott azon tételek esetén, amelynek pénzügyi forrása a vissza nem térítendő állami támogatás összege, nem vett igénybe más központi költségvetési forrást, vagy egyéb támogatást.
Dátum:

P.H.

…………………………………………………………
támogatott
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