MEG HÍVÓ
FEGYVERNEK VÁRO S ÖNKO RMÁNYZAT KÉPVISELŐ-T EST ÜLET E
2018. NOVEMBER 22-é n – CSÜT ÖRTÖKÖN – 15,00 ÓRAKOR ÜLÉST
T ART ,
melyre tisztelettel meghívom
Helye: Városháza tanácsterme
Napirendek előtt: Interpelláció
Napirendi javaslat:
1. Polgármesteri tájékoztató
2. A 70. életévet betöltött lakosok részére a lakó-ingatlanjukhoz kapcsolódó
kiadások támogatásáról
3. A közterület használatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
5. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
6. Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a
temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
7. A vásárok tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
8. A Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kftben lévő önkormányzati üzletrész értékesítéséről
9. Az „Esély Otthon – Esély Fegyverneken” ösztönző támogatásairól szóló
rendelet alapján kiírt pályázatra érkezett pályázatok elbírálásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselő-testület tagjai
dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője
dr. Pető Zoltán jegyző
Burai Pál a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, gazdaságvezető
3-7. napirendekhez:
Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény igazgatója
Fegyvernek, 2018. november 15.
Tatár László
polgármester

1.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. november 22-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
Polgármesteri tájékoztató
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

0

Készítette:

Tatár László polgármester

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2018. november 15.

2
F e g yv e r ne k V á r o s P o lg á r m e s t e r e
Feg yver nek, Szent Erzsébet út 171.
Tájékoztató

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 22-ei ü lésére a
két ü lés közötti eseményekről, intézked ésekről.
Tisztelt Képviselő-testület!
A két ü lés közötti események:







I.

November 6-ára meghívást kaptam a Belügymini sztériu mba, aho l
Miniszt eri elismerő oklevelet adomán yoztak Fegyvern ek Város
Önkormán yzat
részére
a
közfoglalkoztatási
p rogramo k
megvalósításában nyújtott ki emelked ő szakmai tevékenysége
eli smeréséü l. Az oklevélen felü l 10 mi llió forint p luszforrást i s
biztosítottak
a
közfoglalkoztatási
p rogramo k
továbbfej leszt éséhez.
November 8-án részt vettünk a Magyar K özút Nonp rofit Zrt .
Jász-Nagykun-S zolnok Megyei Igazgatósága tájékoztatóján, aho l
a téli időszakb an az országos közúthálózaton bi zto sítot t
szolgáltatásokról volt szó.
November 9-én tartottu k a Csorba Mikro-térségi S zociáli s
Intézményfenntartó Társu lási Tanács ü lését.
November 7-én, 14-én, 21-én és 28-án fogadónapot tartottun k
Herman József alpolgármest er ú rral.

Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései: október hónapban
1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján
biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:
- rendkívüli települési támogatás elhunyt személy
eltemettetéséhez hozzájárulás
- átállási támogatás (7. §)
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) 5
- ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)
- köztemetés (szoc.tv.48.§)
B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló
32/2012.(VI.01.) rendelet 5. § (9), 6. § (1), valamint 6. § (2) bekezdése alapján
biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései:
- rendkívüli települési támogatás megáll.
4
- rendkívüli települési támogatás elutasítás
- kamatmentes kölcsön
3
- természetbeni szociális ellátás
-
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II.

Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 2018. október 31-ig:

III.

Fontosabb jogszabályok : -

………/2018.(XI.22.) sz.

határozati javaslat:

A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri tájékoztatót
elfogadja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2018. november 15.
Tatár László
polgármester

2.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. november 22-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Melléklet:

Készítette:
Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Tatár László polgármester
A 70. életévet betöltött lakosok részére a lakóingatlanjukhoz kapcsolódó kiadások támogatásáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló
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dr. Pető Zoltán
Oktatási és Szociális Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
2018. november 16.

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 22-ei ülésére a 70.
életévet betöltött lakosok részére a lakó-ingatlanjukhoz kapcsolódó kiadások
támogatásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Javaslom a Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy évente 1
alkalommal az önkormányzat költségvetésének terhére alanyi jogon 4.000,- forint összegű
támogatást biztosítson a 70. életévüket betöltött lakosoknak, mely támogatással
hozzájárulnánk a lakó-ingatlanjukhoz kapcsolódó kiadásokhoz, különös tekintettel a
hulladékszállítás díjának kompenzálására, mivel jogszabályváltozás miatt az
önkormányzatnak meg kellett szüntetni a korábbi zsákos hulladékszállítási módot.
Ezt a támogatást a jogosultak szabadon használhatnák fel lakó-ingatlanjuk költségeinek
csökkentésére.
Alanyi jogú támogatás révén a kifizetést követően ezzel a szerény támogatással a
jogosultaknak nem kellene elszámolniuk.
A támogatottak számát előzetesen pontosan nehéz megítélni, de ez a támogatási forma éves
szinten kb. 4 millió forint kiadást jelent városunk költségvetésének.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni és az
alábbiak szerint elfogadni szíveskedjen:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
………./2018.(………) önkormányzati rendelet-tervezete
A 70. életévet betöltött lakosok részére a lakó-ingatlanjukhoz kapcsolódó kiadások
támogatásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotási határkörében az
Alaptörvény 32. cikk 1. § a) pontja, valamint a (2) bekezdés alapján az alábbi rendeletet
alkotja:

1. §
(1) A támogatásra jogosult az a 70. életévét betöltött Fegyverneki lakos, aki a támogatás
jogosultságának megszerzése előtt folyamatosan, megszakítás nélkül legalább 20 éven
keresztül Fegyverneki bejelentett állandó lakcímmel rendelkezik.
A támogatás igénybevételére ingatlanonként az adott tárgyévben csak egy az ingatlanban élő
személy veheti igénybe.

Folyamatos, megszakítás nélküli helyben lakásnak számít, ha a jogosult a 20 éves helyben
lakását Fegyvernek közigazgatási területén, több lakcímen tudja igazolni, de ezeknek a
lakcímeknek egymást folytonosan követőnek kell lenni.
(2) A támogatási jogosultság a 70. életév betöltését követő napon nyílik meg. Az a személy,
aki a 70. életévét a rendelet hatályba lépése előtt betöltötte, az támogatási igényét 2019. január
1-jét követően beadhatja.
A támogatási igényt a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal igazgatási csoportjánál lehet
előterjeszteni a rendelet mellékletét képező kérelem nyomtatványon.
(3) Az első igénylést követően újabb támogatási igényt l év elteltével lehet beadni.
(4) A támogatás személyhez kötött, alanyi jogú juttatás, mely nem örökölhető.
(5) A támogatás összege évente 4.000,- forint, melyre a fedezetet Fegyvernek Város
Önkormányzat Képviselő-testülete az adott éves költségvetésének terhére biztosítja.

2. §
Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

Tatár László
polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

KÉRELEM

A 70. életévet betöltött lakosok részére a lakó-ingatlanjukhoz kapcsolódó kiadások
támogatásának igényléséről

Név: ………………………………………………………………………………………
Szül.név.: …………………………………………………………………………………
Szül.hely, idő: …………………………………………………………………………….
Anyja neve: ………………………………………………………………………………
Lakcíme: …………………………………………………………………………………
Önnel közös háztartásban élő, 70 évet betöltött személy neve: …………………………
Amennyiben a támogatást a bankszámlájára történő utalással kéri, bankszámlájának száma:
……………………………………………………………………………………………

Amennyiben jelenlegi állandó lakcímén 20 évnél kevesebb ideje van bejelentve, korábbi
Fegyverneki állandó lakcíme: ……………………………………………………………

Fegyvernek, 20…………………………………

…………………………………………
igénylő aláírása

3.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. november 22-ei nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:

Tatár László

Tárgy:

A közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés jellege:

Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

-

Készítette:

Huber József

Véleményezésre
megküldve:

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2018. november 14.

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 22-ei ülésére a
közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város közigazgatási területén a közterületek használatáért fizetendő díjakat a
közterület használatáról szóló 26/1995. (VIII.31.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza.
A közterület foglalás jelentős hányada az idényjellegű és alkalmi árusítás (piac), mely heti
rendszerességgel folyamatos bevételt jelent, a fizetendő díj 2017. január 1. óta nem változott,
a többi közterület használathoz kapcsolódó díjak mértéke pedig már évek óta nem változott.
2018. évtől a további közterület használatok (pl. gépjárművek közterületen történő tárolása,
építőanyagok tárolása, stb.) rendszeresen ellenőrzésre kerültek ezáltal, jelentős mértékben
csökkent a közterületeinken engedély nélkül tárolt eszközök és anyagok mennyisége. Az
ellenőrzés célja első sorban városunk közterületein megszüntetni az engedély nélküli
közterület használatot és az ebből fakadó az utca képet rontó közterületen történő tárolást.
A közterületet engedély nélkül használók jelentős rész megszüntette az utcai tárolást, akik
továbbiakban is használni kívánták a közterületet azok jelentős része a rendelet szerinti
díjakat megfizették a Városüzemeltetési Intézmény részére.
A közterületek karbantartása éves szinten jelentős költséget emészt fel, aminek csak
elenyésző töredékét fedezi a közterület használati díjakból befolyó összegek.
A rendelet mellékletének módosítását első sorban az indokolta, hogy lehetővé tegyük a díjak
heti vagy havi bontásban történő fizetését első sorban a teherautó tulajdonosok számára.
A 2019. évi költségvetés előzetes tervezése során – az Intézmény pénzügyi stabilitását szem
előtt tartva – szükséges a feladatellátáshoz kapcsolódó bevételek növelése, az Intézmény
működőképességének fenntartása, a zavartalan és folyamatos feladatellátás biztosítása.
Fentiek alapján javaslom a közterület használati díjak minimális emelését az alábbiak szerint:
Jelenleg alkalmazott díjtételek és díjak:
„1. sz. melléklet
a közterület használatról szóló rendelethez

megnevezés
1. személygépkocsi, bérkocsi, taxi és a 3,5
tonnát meg nem haladó gépjármű

mért.egys.

díj

gjmű/év

25.400.- Ft

2. 3,5 tonna összsúly fölötti járművek

gjmű/év

50.800.- Ft

3. pótkocsis vontató, mezőgazdasági nyergesvontató és pótkocsi

gjmű/év

50.800.- Ft

4. építkezési célt szolgáló eszközök, anyag
(egy hónap időtartamon túl és 25 m2 területnél
nagyobb területen)

m2/hó

635.- Ft

5. idényjellegű és alkalmi árusítás

m2/nap

150.-Ft

6. nem helyhez kötött mozgó árusítás pl. fagylaltos,
gofris, stb.

nap

254.- Ft

7. vendéglátóipari előkert

m2/hó

254.- Ft

8. bazár árusítás, piaci, vásári vegyes kereskedelmi termékek árusítása m2/nap

650.- Ft

9. mutatványos tevékenység (cirkusz, céllövölde,
sergő, stb.) nem búcsúi és nem vásári napokon
- 25 m2-ig
- 25 m2 feletti rész

635.- Ft
127.- Ft

10. hirdető berendezés, hirdetőtábla
- 1 m2-ig
- 1 m2 felett m2-enként
- közterületbe 10 cm-en benyúló kirakatszekrény,
ernyőszerkezet, cég- és címtábla

m2/nap
m2/nap

évi
évi

1.778.- Ft/db
+1.778.- Ft/db

évi

762.- Ft/db

11. Filmforgatás céljára igénybevett közterület esetén:
- város belterületén
- külterületén

m2/nap
m2/nap

762,- Ft
508,- Ft

12. Népi és iparművészeti termékek árusítása

m2/nap

400,- Ft

13. Vendéglátó vállalkozásoknak alkalmi, közterületi árusítás
(hot-dog, lángos, stb.)

m2/nap

2.000.- Ft

2019. január 01-től javasolt díjtételek és díjak:
„1. sz. melléklet
a közterület használatról szóló rendelethez

megnevezés
1. személygépkocsi és a 3,5
tonnát meg nem haladó gépjármű, pótkocsi

mért.egys.

díj

gjmű/év
gjmű/hó
gjmű/hét

27.000.- Ft
2.500.- Ft
800.- Ft

2. 3,5 tonna összsúly fölötti gépjárművek és
nyergesvontatók, mg.-i nyergesvontatók, nehézpótkocsik

gjmű/év
gjmű/hó
gjmű/hét

54.000.- Ft
5.000.- Ft
1.600.- Ft

3. egyéb vontatott eszköz

eszköz/év
eszköz/hó
eszköz/hét

22.000.- Ft
2.000.- Ft
700.- Ft

4. építkezési célt szolgáló eszközök, anyagok, építőanyagok és
tüzelőanyagok 1 hónap időtartamon túli tárolása
5. építési- bontási törmelék
A Közszolgáltató által inert hulladék szállításához biztosított

m2/hó

700.- Ft

m2/hó

800.- Ft

konténer közterületen történő tárolása ingyenes.
6. idényjellegű és alkalmi árusítás

m2/nap

160.-Ft

7. nem helyhez kötött mozgó árusítás

nap

900.- Ft

8. vendéglátóipari előkert

m2/hó

900.- Ft

9.Városi rendezvényhez kötött kereskedelmi tevékenység

m2/nap

700.- Ft

10. mutatványos tevékenység (cirkusz, céllövölde,
sergő, stb.) nem búcsúi és nem vásári napokon
- 25 m2-ig
- 25 m2 feletti rész

m2/nap
m2/nap

700.- Ft
150.- Ft

11. hirdető berendezés, hirdetőtábla
- 1 m2-ig
- 1 m2 felett m2-enként
- közterületbe 10 cm-en benyúló kirakatszekrény,
ernyőszerkezet, cég- és címtábla, ablak, ablakszekrény

évi
évi

2.000.- Ft/db
+2.000.- Ft/db

évi

2.000.- Ft/db

12. Filmforgatás céljára igénybevett közterület esetén:
- város belterületén
- külterületén

m2/nap
m2/nap

800.- Ft
550,- Ft

13. Népi és iparművészeti termékek árusítása

m2/nap

500,- Ft

14. Vendéglátó vállalkozásoknak alkalmi, közterületi árusítás

m2/nap

2.200.- Ft

15. Egyéb, a fenti 1-14. pontokban fel nem sorolt közterület használat m2/hónap

450.- Ft

Fenti indokok alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…../2018.(…...) önkormányzati rendelet-tervezete
a közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe a rendelet mellékletét képező 1.
sz. melléklet lép
2. §. A rendelet 2019. január 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Tatár László
Polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

„1. sz. melléklet
a közterület használatról szóló rendelethez

megnevezés
1. személygépkocsi és a 3,5
tonnát meg nem haladó gépjármű, pótkocsi

mért.egys.

díj

gjmű/év
gjmű/hó
gjmű/hét

27.000.- Ft
2.500.- Ft
800.- Ft

2. 3,5 tonna összsúly fölötti gépjárművek és
nyergesvontatók, mg.-i nyergesvontatók, nehézpótkocsik

gjmű/év
gjmű/hó
gjmű/hét

54.000.- Ft
5.000.- Ft
1.600.- Ft

3. egyéb vontatott eszköz

eszköz/év
eszköz/hó
eszköz/hét

22.000.- Ft
2.000.- Ft
700.- Ft

4. építkezési célt szolgáló eszközök, anyagok, építőanyagok és
tüzelőanyagok 1 hónap időtartamon túli tárolása

m2/hó

700.- Ft

5. építési- bontási törmelék
A Közszolgáltató által inert hulladék szállításához
biztosított konténer közterületen történő tárolása ingyenes.

m2/hó

800.- Ft

6. idényjellegű és alkalmi árusítás

m2/nap

160.-Ft

7. nem helyhez kötött mozgó árusítás

nap

900.- Ft

8. vendéglátóipari előkert

m2/hó

900.- Ft

9.Városi rendezvényhez kötött kereskedelmi tevékenység

m2/nap

700.- Ft

10. mutatványos tevékenység (cirkusz, céllövölde,
sergő, stb.) nem búcsúi és nem vásári napokon
- 25 m2-ig
- 25 m2 feletti rész

m2/nap
m2/nap

700.- Ft
150.- Ft

11. hirdető berendezés, hirdetőtábla
- 1 m2-ig
- 1 m2 felett m2-enként
- közterületbe 10 cm-en benyúló kirakatszekrény,
ernyőszerkezet, cég- és címtábla, ablak, ablakszekrény

évi
évi

2.000.- Ft/db
+2.000.- Ft/db

évi

2.000.- Ft/db

12. Filmforgatás céljára igénybevett közterület esetén:
- város belterületén
- külterületén

m2/nap
m2/nap

800.- Ft
550,- Ft

13. Népi és iparművészeti termékek árusítása

m2/nap

500,- Ft

14. Vendéglátó vállalkozásoknak alkalmi, közterületi árusítás

m2/nap

2.200.- Ft

15. Egyéb, a fenti 1-14. pontokban fel nem sorolt közterület használat m2/hónap

450.- Ft

4.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2019. november 22-ei nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló
közszolgáltatásról szóló 26/2015.(IX.30) önkormányzati
rendelet módosításáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

1 db

Készítette:

Huber József

Véleményezésre
megküldve:

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2018. november 06.

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 22-ei ülésére a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 26/2015.(IX.30) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2015.(IX.30.) önkormányzati
rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról. A
Rendelet 3.§.(1) bekezdése alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos
közszolgáltatás teljes körét a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési
Intézmény, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175., (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult
és köteles ellátni, Fegyvernek Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján. A
közszolgáltatás díját díjtételenkénti bontásban a Rendelet 8.§.-a tartalmazza.
A Közszolgáltató felülvizsgálta a hatályos Rendeletben szereplő közszolgáltatási díjakat,
melynek módosítására az előterjesztés mellékletében csatolt díjemelési javaslatot küldte meg
az Önkormányzat részére.
A Közszolgáltató a díjtételek közül a begyűjtés és a szállítás díjának emelésére tett
javaslatot, mivel ez a díjtétel képezi az Intézmény saját bevételét, az ártalmatlanítási díj a
TRV Zrt. részére kerül beszedésre és kifizetésre. Természetes személy esetében a
rezsicsökkentésről szóló jogi szabályozás miatt díjemelésre nincs mód, azonban a nem
természetes személy esetében az alábbi díjemelési javaslat került benyújtásra:
26/2015.(IX.30.)
önkormányzati
rendeletben szabályozott díjtételek
8.§.(1) A nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz közszolgáltatási díja az
alábbi díjtételekből áll:
a) begyűjtés és szállítás díja:
b) ártalmatlanítás díja:
összesen:

Jelenlegi díj

Javasolt díj

550.- Ft/m3 + ÁFA
680.- Ft/m3 + ÁFA,
1.230.- Ft/m3 + ÁFA

760.- Ft/m3 + ÁFA
680.- Ft/m3 + ÁFA,
1.440.- Ft/m3 + ÁFA

A díjemelés indoka:
A 2019. évi költségvetés előzetes tervezése során – az Intézmény pénzügyi stabilitását szem
előtt tartva – szükséges a feladatellátáshoz kapcsolódó bevételek növelése, az Intézmény
működőképességének fenntartása, a zavartalan és folyamatos feladatellátás biztosítása. A
feladatellátáshoz kapcsolódó (adminisztrációs, engedélyezési, fenntartási, stb.) költségek
emelkedése szükségessé teszi, hogy a begyűjtés-szállítás során felmerülő többlet költségek a
közszolgáltatási díjban érvényesítve legyenek.

A mellékletben csatolt díjemelési javaslat elfogadásával nem természetes személy esetén a
közszolgáltatás összes nettó díja 2019.01.01-től 10 %-kal emelkedne.
Az Intézmény által 2019. évre tervezett szennyvízmennyiség nem természetes személy
esetében 1.250 m3/év, így a tervezett díjemelés 163 eFt többletbevételt jelent.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelettervezetet fogadja el az alábbiak szerint:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
………./2018.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 26/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.

A rendelet 8. §.(1) bekezdése az alábbira módosul:
„(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díja
az alábbi díjtételekből áll:
a) begyűjtés és szállítás díja: 760.- Ft/m3 + ÁFA
b) ártalmatlanítás díja:
680.- Ft/m3 + ÁFA,
összesen:
1.440.- Ft/m3 + ÁFA”

2.§

E rendelet 2019. január 1-én lép hatályba és az ezt követő napon hatályát
veszti.

Tatár László
Polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

5.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. november 22-ei nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László
A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993.(XII.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

-

Készítette:

Huber József

Véleményezésre
megküldve:

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2018. november 06.

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 22-ei ülésére a
lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat intézménye, a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és
Fejlesztési Intézmény 12 db önkormányzati tulajdonú épületben 21 lakás (összesen 1.215 m2 )
bérbeadását, karbantartását, üzemeltetését végzi. Az intézmény folyamatosan végzi az
épületek szükségszerű és minimális állagmegóvását, karbantartását, melynek költségei
folyamatosan emelkedtek, így javaslom 2019. január 1-től a lakbérek alábbi (megközelítőleg
5 %-os) emelését:

- összkomfortos lakás esetén
- komfortos lakás esetén
- félkomfortos lakás esetén
- komfort nélküli lakás esetén
- szükséglakás esetén
- garázs

jelenlegi díj
350,- Ft/m2
320,- Ft/m2
295,- Ft/m2
225,- Ft/m2
105,- Ft/m2
430,- Ft/m2

javasolt emelt díj:
365,- Ft/m2
335,- Ft/m2
310,- Ft/m2
235,- Ft/m2
110,- Ft/m2
450,- Ft/m2

Fenti indokok alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…../2018.(…...) önkormányzati rendelet-tervezete
a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet 11. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A havi lakbér mértéke:
- összkomfortos lakás esetén
- komfortos lakás esetén
- félkomfortos lakás esetén
- komfort nélküli lakás esetén
- szükséglakás esetén
- garázs

365,- Ft/m2
335,- Ft/m2
310,- Ft/m2
235,- Ft/m2
110,- Ft/m2
450,- Ft/m2”

2. § A rendelet 2019. január 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Tatár László
Polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

6.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. november 22-ei nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László
A Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről,
valamint a temetkezési tevékenységről szóló
6/1993.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

1

Készítette:

Huber József

Véleményezésre
megküldve:

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2018. november 06.

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 22-ei ülésére
Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési
tevékenységről szóló 6/1993.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város közigazgatási területén a temetkezési szolgáltatásokat a Fegyverneki
Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény (továbbiakban: Intézmény) látja
el. A temetkezési szolgáltatások egyes díjait (sírhely díjak, sírbolt díjtételei, újraváltás, sírjel
állítás) a Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési
tevékenységről szóló 6/1993. (III.05.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza.
A 2019. évi költségvetés előzetes tervezése során – az Intézmény pénzügyi stabilitását szem
előtt tartva – szükséges a feladatellátáshoz kapcsolódó bevételek növelése, az Intézmény
működőképességének fenntartása, a zavartalan és folyamatos feladatellátás biztosítása.
Fentiek alapján javaslom a temetkezési díjak minimális (3 - 5 %-os) emelését az alábbiak
szerint:
I. A temetkezési díjak
jelenlegi díj
javasolt díj
Sírhely
(Ft)
(Ft)
___________________________________________________________________________
- 1-es sírhely
33.000.34.000.- 2-es sírhely
46.000.47.500.- gyermek sírhely
10.000.10.500.- urnasírhely
21.000.22.000.- urnafal
19.000.20.000.II. Sírbolt díjtételei:
- A sírbolt használati díja

100.- Ft/m2/év

105.- Ft/m2/év

III. Temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbításának (újraváltásának) díjai:
-

1-es sírhely
2-es sírhely
gyermek sírhely
urna sírhely
urnafal

33.000.46.000.10.000.14.000.14.000.-

IV. Vállalkozók által fizetendő fenntartási és hozzájárulási díj:
1.) A temető területén végzett vállalkozási tevékenységért
(síremlék felállítás, felújítás, karbantartás) sírjelenként

34.000.47.500.10.500.14.500.14.500.-

a.) egyéni alkalmi díj
b.) évi átalánydíj

14.000,- Ft/db + ÁFA
200.000,- Ft + ÁFA

15.500.- Ft/db + ÁFA
220.000.- Ft + ÁFA

Fenti indokok alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…../2018.(…...) önkormányzati rendelet-tervezete
Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési
tevékenységről szóló 6/1993.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A rendelet 2. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe a rendelet mellékletét képező 2.
sz. melléklet lép.
2. §. A rendelet 2019. január 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Tatár László
Polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

2. sz. melléklet
I. A temetkezési díjak
díj
Sírhely
(Ft)
___________________________________________________________________________
- 1-es sírhely
34.000,- 2-es sírhely
47.500,- gyermek sírhely
10.500,- urnasírhely
22.000,- urnafal
20.000,II. Sírbolt díjtételei:
- A sírbolt használati díja

105.- Ft/m2/év

III. Temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbításának (újraváltásának) díjai:
-

1-es sírhely
2-es sírhely
gyermek sírhely
urna sírhely
urnafal

34.000,47.500,10.500,14.500,14.500,-

IV. Vállalkozók által fizetendő fenntartási és hozzájárulási díj:
2.) A temető területén végzett vállalkozási tevékenységért
(síremlék felállítás, felújítás, karbantartás) sírjelenként
a.) egyéni alkalmi díj
b.) évi átalánydíj

15.500,- Ft/db + ÁFA
220.000,- Ft + ÁFA

7.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. november 22-ei nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Tatár László
A vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995.(XI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

1

Készítette:

Huber József

Véleményezésre
megküldve:

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2018. november 06.

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 22-ei ülésére a
vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995.(XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete legutóbb a 23/2015.(IX.30.)
rendeletével módosította a búcsúvásár területén elfoglalt helyek után fizetett helypénz
mértékét, mely az utóbbi 3 évben nem változott. A vásár lebonyolításával összefüggő
költségek, valamint az igénybevett szolgáltatások (pl. mentő biztosítása) díjai jelentősen
emelkedtek, ezért indokolt a helypénz díjának minimális emelése az alábbiak szerint:
A helypénz mértéke
megnevezés
1. körhinták, céllövöldék, egyéb mutatványosok,
cirkuszosok, cirkuszosok kocsijai, sátrai által
elfoglalt terület
- 25 m2-ig
- 25 m2 feletti rész
2.bazár, népművészeti stb. árusítás
(búcsúi és vásári napokon)

mért.egys.

jelenlegi díj

javasolt díj

m2/nap
m2/nap

152.- Ft
64.- Ft

165.- Ft
70.- Ft

m/nap

650.- Ft

700.- Ft

Fenti indokok alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…../2018.(…...) önkormányzati rendelet-tervezete
A vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995.(XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe a rendelet mellékletét képező 1.
sz. melléklet lép
2. §. A rendelet 2019. január 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Tatár László
Polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

1.sz. melléklet
A helypénz mértéke
megnevezés
1. körhinták, céllövöldék, egyéb mutatványosok,
cirkuszosok, cirkuszosok kocsijai, sátrai által
elfoglalt terület
- 25 m2-ig
- 25 m2 feletti rész
2.bazár, népművészeti stb. árusítás
(búcsúi és vásári napokon)

mért.egys.

díj

m2/nap
m2/nap

165.- Ft
70.- Ft

m/nap

700.- Ft

8.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. november 22-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
A Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
nonprofit Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész
értékesítéséről
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

0

Készítette:

Angyal Csaba

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Pénzügyi Bizottság

2018. november 16.

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 22-ei ülésére a
Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben lévő
önkormányzati üzletrész értékesítéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 69/2017.(V.11.) számú határozata
alapján 100.000 Ft névértékű részvényt vásárolt a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Karcag Városi Önkormányzat
tulajdonában lévő üzletrészéből.
A hulladékpiac átalakulása révén már nincs szüksége az Önkormányzatnak a cégben való
tulajdonra. Ezzel kapcsolatosan folytatott előzetes egyeztetések eredményeként javasoljuk a
részvény értékesítését a határozati javaslatnak megfelelően.
Kérem a Képviselő-testülete az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására.
………/2018.(XI.22.) sz.

határozati javaslat:

a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben lévő
önkormányzati üzletrész értékesítéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzata, mint a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság(székhelye: 5300 Karcag, Petőfi utca
1/E., cégjegyzék száma: 16-09-015500, a továbbiakban Társaság) 3,33% arányú üzletrészének
tulajdonosa az alábbiak szerint rendelkezik:
-

A teljes (az egészhez viszonyított 3,33%-os arányú) üzletrészének megvásárlására tett
ajánlatot a Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság(székhelye: 5300 Karcag, Petőfi utca 1/E., cégjegyzék száma: 1609-009269, a továbbiakban: Vevő) részéről elfogadja, ennek megfelelően üzletrészét
névértéken, tehát 100.000 Ft, azaz százezer forint vételárért részére értékesíti. A
vételár megfizetését az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11745066-15409993 számú
számlára kéri teljesíteni átutalással.

-

A Társaság tagjaként lemond elővásárlási és elővásárló kijelölésére vonatkozó jogáról
mindazon átruházandó üzletrészek vonatkozásában, amelyeket hozzá hasonlóan a
többi tag (önkormányzat) kíván átruházni jelen folyamat részeként Vevő javára.

-

Feljogosítja Tatár László polgármester urat hogy az üzletrész-átruházási szerződést és
az ennek megfelelően kezdeményezendő cégbírósági eljáráshoz szükséges egyéb
dokumentumokat aláírja.

-

Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a szükséges előkészületekről, valamint a
cégbírósági eljárás megfelelő végigviteléről a Karcag Városi Önkormányzat, a Vevő
és jogi képviselő közreműködésével gondoskodni szíveskedjen.

-

A folyamat során az önkormányzat részéről kapcsolattartásra felkért személy neve és
elérhetősége: Tatár László polgármester, polgarmester@fegyvernek.hu
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5.) Karcag Város Önkormányzat
6.) Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit

Fegyvernek, 2018. november 6.
Tatár László
polgármester

9.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. november 22-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Melléklet:

Készítette:
Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Tatár László polgármester
Az „Esély Otthon - Esély Fegyverneken" ösztönző
támogatásairól szóló rendelet alapján kiírt pályázatra
érkezett pályázatok elbírálásáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

3

Nardai Dániel településmenedzser
Oktatási és Szociális Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
2018. november 16.

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 22-ei ülésére az
„Esély Otthon - Esély Fegyverneken" ösztönző támogatásairól szóló rendelet alapján
kiírt pályázatra érkezett pályázatok elbírálásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 30-án elfogadta az
„Esély Otthon - Esély Fegyverneken” ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.30.)
számú rendeletet, mely alapján az ösztönző pályázatok kiírásra kerültek. A képzési
támogatásra kiírt pályázat leadási határideje 2018. október 15-én lejárt. 13 pályázó adta le
jelentkezését, melyekről az Oktatási és Szociális bizottság előzetes véleményezése után a
Képviselő-testület a rendelet értelmében zárt ülésen döntött. 5 pályázat elutasításra került, 5
támogatásra javasolt, 3 pályázó részére hiánypótlás lett kiküldve. A megadott határidőn belül
a hiánypótlást teljesítették.
Fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
……./2018.(XI.22.) sz.

önkormányzati határozat:

Török Barbara a 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon
- Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Török Barbara Esély Otthon - Esély
Fegyverneken képzési támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Szociális
Bizottság javaslata alapján Török Barbara pályázatát támogatja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap alapján.
Erről értesül:
1.)Tatár László polgármester
2.)dr. Pető Zoltán jegyző
3.)Nardai Dániel
4.)Angyal Csaba
5.)Török Eszter
6.)Képviselő-testület tagjai
7.) Török Barbara
Fegyvernek, 2018. november 13.
Tatár László
polgármester

……./2018.(XI.22.) sz.

önkormányzati határozat:

Szabó Stella Vivien a 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély
Otthon - Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Stella Vivien Esély Otthon Esély Fegyverneken képzési támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Szociális
Bizottság javaslata alapján Szabó Stella Vivien pályázatát támogatja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap alapján.
Erről értesül:
1.)Tatár László polgármester
2.)dr. Pető Zoltán jegyző
3.)Nardai Dániel
4.)Angyal Csaba
5.)Török Eszter
6.)Képviselő-testület tagjai
7.) Szabó Stella Vivien
Fegyvernek, 2018. november 14.
Tatár László
polgármester
……./2018.(XI.22.) sz.

önkormányzati határozat:

Fazekas Edina a 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon
- Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fazekas Edina Esély Otthon - Esély
Fegyverneken képzési támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Szociális
Bizottság javaslata alapján Fazekas Edina pályázatát támogatja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap alapján.
Erről értesül:
1.)Tatár László polgármester
2.)dr. Pető Zoltán jegyző
3.)Nardai Dániel

4.)Angyal Csaba
5.)Török Eszter
6.)Képviselő-testület tagjai
7.) Fazekas Edina
Fegyvernek, 2018. november 13.
Tatár László
polgármester

ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT
ELLENÖRZŐ LAP

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2018.(VIII.31.) rendelete
alapján meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatára.

1. Pályázatot benyújtó személy
neve: Fazekas Edina
a pályázat beérkezésének ideje: 2018. október 15.
a pályázat iktatószáma: 7447/2018/F
Tanulmány megnevezése: Kereskedelem és marketing
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:
a) Pályázati adatlap

IGEN

NEM

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó
nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt
dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon
megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)
d) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény
által kiállított igazolás
e) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
( felhívás 2.számú melléklete)

IGEN

NEM

IGEN

NEM

f) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő
testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
(felhívás 3.számú melléklete)

Amennyiben rendelkezésre áll:
g) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

h) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi

IGEN

NEM RELEVÁNS

kivonatának másolata

i) ) Nyilatkozat egyedülállóságról(felhívás 4.számú melléklete )
(felhívás 4.számú melléklete )

IGEN

NEM RELEVÁNS

j) Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval
munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére
irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

k) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken
működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben
végzet önkéntes munkáról szóló igazolás

IGEN

NEM RELEVÁNS

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel

IGEN

NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:

IGEN

NEM

-

Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk,
dokumentumok:
Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül,kizárás indoklása:

4. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeknek megfelel:
IGEN

NEM

Az elért pontszám: 40 pont
Az Oktatási és Szociális Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján
jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-4.pont) adatait, megjegyzéseit.
Az Oktatási Szociális Bizottság a benyújtott pályázat –esetleges hiánypótlásokkal együtt-és az
ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő döntést hozza:
A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint

IGEN

NEM

A pályázattal elnyerhető maximum időtartam: 22 hónap
Oktatási tevékenység várható befejezésének időpont:2021.01.30.
Támogatás összege: bruttó 30.000.- Ft/hó
Fegyvernek, 2018. november 19.

Molnár Barna
Oktatási és Szociális Bizottság elnöke

ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT
ELLENÖRZŐ LAP

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2018.(VIII.31.) rendelete
alapján meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatára.

1. Pályázatot benyújtó személy
neve: Szabó Stella Vivien
a pályázat beérkezésének ideje: 2018. október 15.
a pályázat iktatószáma: 7449/2018/F
Tanulmány megnevezése: Rendőr
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:
a) Pályázati adatlap

IGEN

NEM

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó
nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt
dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon
megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)
d) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény
által kiállított igazolás
e) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
( felhívás 2.számú melléklete)

IGEN

NEM

IGEN

NEM

f) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő
testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
(felhívás 3.számú melléklete)
Amennyiben rendelkezésre áll:
g) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

h) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi

IGEN

NEM RELEVÁNS

kivonatának másolata
i) ) Nyilatkozat egyedülállóságról(felhívás 4.számú melléklete )

(felhívás 4.számú melléklete )

IGEN

NEM RELEVÁNS

j) Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval
munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére
irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

k) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken
működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben
végzet önkéntes munkáról szóló igazolás

IGEN

NEM RELEVÁNS

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel

IGEN

NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:

IGEN

NEM

-

Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk,
dokumentumok:
Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül,kizárás indoklása:

4. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeknek megfelel:
IGEN

NEM

Az elért pontszám:40 pont
Az Oktatási és Szociális Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján
jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-4.pont) adatait, megjegyzéseit.

Az Oktatási Szociális Bizottság a benyújtott pályázat –esetleges hiánypótlásokkal együtt-és az
ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő döntést hozza:
A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint

IGEN

NEM

A pályázattal elnyerhető maximum időtartam:7 hónap
Oktatási tevékenység várható befejezésének időpontja:2019.06.30.
Támogatás összege: bruttó 20.000.- Ft/hó

Fegyvernek, 2018. november 19.

Molnár Barna
Oktatási és Szociális Bizottság elnöke

ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT ELLENÖRZŐ LAP

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2018.(VIII.31.) rendelete
alapján meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatára.

1. Pályázatot benyújtó személy
neve: Török Barbara
a pályázat beérkezésének ideje: 2018. október 15.
a pályázat iktatószáma: 7464/2018/F
Tanulmány megnevezése: gyakorló ápoló
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:
a) Pályázati adatlap

IGEN

NEM

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó
nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt
dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon
megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)
d) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény
által kiállított igazolás
e) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
( felhívás 2.számú melléklete)

IGEN

NEM

IGEN

NEM

f) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő
testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
(felhívás 3.számú melléklete)

Amennyiben rendelkezésre áll:
g) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

h) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi

IGEN

NEM RELEVÁNS

kivonatának másolata
i) ) Nyilatkozat egyedülállóságról(felhívás 4.számú melléklete )

(felhívás 4.számú melléklete )

IGEN

NEM RELEVÁNS

j) Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval
munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére
irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

k) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken
működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben
végzet önkéntes munkáról szóló igazolás

IGEN

NEM RELEVÁNS

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel

IGEN

NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:

IGEN

NEM

-

Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk,
dokumentumok:
Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül,kizárás indoklása:

4. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeknek megfelel:
IGEN

NEM

Az elért pontszám: 40 pont
Az Oktatási és Szociális Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján
jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-4.pont) adatait, megjegyzéseit.
Az Oktatási Szociális Bizottság a benyújtott pályázat –esetleges hiánypótlásokkal együtt-és az
ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő döntést hozza:
A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint

IGEN

NEM

A pályázattal elnyerhető maximum időtartam:7 hónap
Oktatási tevékenység várható befejezésének időpont: 2019.06.31.
Támogatás összege: bruttó 20.000.- Ft/hó

Fegyvernek, 2018. november 19.

Molnár Barna
Oktatási és Szociális Bizottság Elnöke
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ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. november 22-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
A 2019. évi folyószámlahitel igénybevételéről
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

0

Készítette:

Angyal Csaba

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Pénzügyi Bizottság
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Fegyvernek Város Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
E L Ő T E R J E S Z T É S
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 22-ei ülésére a
2019. évi folyószámlahitel igénybevételéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat 2019. évi várható költségvetésének bevételeiből és kiadásaiból jogszabályi
előírások, illetve tapasztalati adatok alapján képzett pénzáram azt mutatja, hogy vannak olyan
szakaszai az évnek, amikor kevesebb forrás áll rendelkezésre, mint amennyi szükséges lenne
a tervezett kiadások fedezetére. Ezt az átmeneti hiányt kívánjuk áthidalni külső forrás
bevonásával.
A hitelkeret megléte biztonságosabbá teszi az Önkormányzat és intézményei működését, a
kötelező feladatok ellátását.
Az OTP-vel folytatott egyeztetések alapján a 2018. évben rendelkezésre álló 47.000.000,- Ft
folyószámlahitel-keret 2019. január 01-től történő megnyitására van újra lehetőségünk.
A hitelek visszafizetésének határideje 2019. december 31.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatás után az
alábbi határozati javaslatok szerint elfogadni:
............../2018.(XI.22.) sz.

határozati javaslat:

Folyószámlahitel igénybevételéről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat 47.000.000 Ft összegű folyószámlahitel felvételét
határozta el az átmeneti likviditási problémák kezelésére.
2.) A hitel végső lejárata:

2019. december 31.

3.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos
költségeit a hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe.
4.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben
megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az
egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési
megbízást biztosít.
5.) A Képviselő-testület visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy
a hitel futamideje alatt amennyiben Fegyvernek Város Önkormányzat fizetési
számláján az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés alapján esedékessé váló
fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet,
úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-hitel szerződés fennállása alatt és a
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hitel teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló
alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó, valamint a Start munkaprogram
keretében beérkező bértámogatás fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget
a(z) Fegyvernek Város Önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a
hitelfelvétel ügyében eljárjon és az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződést,
valamint annak mellékleteit az OTP Bank Nyrt.-vel a(z) Fegyvernek Város
Önkormányzat képviseletében aláírja.
E határozatról értesül:
1.) Képviselő-testület tagjai
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Tatár László polgármester
4.) Angyal Csaba vagyong. csoportvezető
5.) OTP NYRT. Szolnok, Szapáry út 31.

Fegyvernek, 2018. november 20.

Tatár László
polgármester
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DÖNTÉSI JAVASLAT
EFOP-1.2.11-16- 2017-00033
Esély Otthon – Esély Fegyverneken
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti
nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott nyílt eljárás részeként
Eljárás azonosító: EKR000693402018
Az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet 2018. október 02-án küldte meg az ajánlattételi felhívást és
ajánlati dokumentációt az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer használatával az Ajánlatkérő által
megjelölt hat gazdasági szereplő részére. A közbeszerzési dokumentáció teljes körűen hozzáférhető
volt az EKR honlapján: https://ekr.gov.hu.
Azon gazdasági szereplők neve és címe, amelyeknek Kbt. 115 § (1) bekezdése alapján saját
kezdeményezésre küldte meg az eljárást megindító felhívást:
1.

Cégnév:
Székhely:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.
5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

2.

Cégnév:
Székhely:

JÓZSA Építőipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5350 Tiszafüred, Igari út 61. pf. 132

3.

Cégnév:
Székhely:

Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.
5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/a.

4.

Cégnév:
Székhely:

Lisznyai Építőipari Kft.
5420 Túrkeve, Szabadság u. 7.

5.

Cégnév:
Székhely:

LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.

6.

Cégnév:
Székhely:

CÉLBETON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5331 Kenderes, Vasút út 5/a

Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) bekezdésre hivatkozva tájékoztatta az Ajánlattevőket, hogy a jelen
közbeszerzés a beszerzés becsült értéke a rendelkezésre álló tervezői költségvetés, valamint az
elvégzett vizsgálatok alapján:
Jelen építési tevékenységhez
költségszámítás alapján):

kapcsolódó

nettó

költségek

(tervhez

kapcsolódó

EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 Esély Otthon – Esély Fegyverneken
építés becsült nettó költsége:

35.826.772.- HUF,

- melyből:
1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., 169. hrsz.
2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., 2580. hrsz.
3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., 262. hrsz.
Beszerzés becsült értéke összesen:

13.619.643.- HUF
8.751.578.- HUF
13.455.551.- HUF
35.826.772.- HUF,

Szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek (Ajánlatkérői áruk, szolgáltatások):

0 HUF

tervezői

A jelen közbeszerzés beszerzés becsült értéke a rendelkezésre álló tervezői költségvetés, valamint az
elvégzett vizsgálatok alapján: 35.826.772.- HUF.
A rendelkezésére álló pénzügyi fedezet összege a rendelkezésre álló Támogatói okirat szerint nettó
35.826.772.- HUF.
Kiegészítő tájékoztatás érkezett a LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft. (5322
Tiszaszentimre, Ív út 14.) Ajánlattevő részéről, mely kapcsán Ajánlatkérő 2018. október 12-én tekintettel a Kbt. 52. § (4) bekezdésére az Ajánlattételi felhívás, beleértve a határidők
hosszabbításáról határozott.
A módosításokról és a módosított dokumentumokról Ajánlatkérő értesítést küldött az eljárásban részt
vevő valamennyi gazdasági szereplőknek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül.
Fent nevezett Ajánlattevő részéről érkezett észrevételeket Ajánlattevő felülvizsgálta, mely kapcsán
2018. október 24-én kiegészítő tájékoztatást nyújtott.
A Tanácsadó megállapította, hogy az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig, . október hó 31.
napjának 10:00 órájáig összesen 2, azaz kettő darab ajánlat érkezett.
Beérkezett ajánlatok:
1. ajánlat
Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16
Ajánlat kivonata:

1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat

nettó

12 764 700.- HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

24 hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező
gyakorlati időn felül) hónap egységben

18 hónap

Minőségi szempont

2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Minőségi szempont

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

Ajánlat

nettó

9 104 056.- HUF
24 hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező
gyakorlati időn felül) hónap egységben

18 hónap

3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat

nettó

14 226 310.- HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

24 hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező
gyakorlati időn felül) hónap egységben

18 hónap

Minőségi szempont

2. ajánlat
Ajánlattevő neve:

LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.

Ajánlattevő adószáma:

11442464-2-16
Ajánlat kivonata:

1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat

nettó

13 720 113.- HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

0 hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező
gyakorlati időn felül) hónap egységben

84 hónap

Minőségi szempont

2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
Értékelési szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ár szempont

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Minőségi szempont

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

Ajánlat

nettó

9 254 202.- HUF
0 hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező
gyakorlati időn felül) hónap egységben

84 hónap

3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó

16 055 270.- HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

0 hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező
gyakorlati időn felül) hónap egységben

84 hónap

Minőségi szempont

Előző ülésen tárgyaltak alapján az alábbiakat állapította meg a Bírálóbizottság:
Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16
Hiányosságok meghatározása

Alkalmassági és érvényességi hiányok

Egyéb hiányosságok

1. Kérem, nem egyértelmű kijelentéseit tisztázza az alábbiakra tekintettel:
Az EKR rendszerben tett Felolvasólapra vonatkozó nyilatkozata alapján az 1. ajánlati rész
vonatkozásában 12 464 700.- HUF összes nettó ajánlati árat jelöl meg; míg a benyújtott ajánlata 55.
oldalán található 3. sz. mintairat alapján nettó 12 764 700.- HUF-ot rögzít.
A költségvetést áttekintve megállapítható, hogy az EKR szerinti Felolvasólap irat feltehetően
hibásan lett benyújtva, ezért kérem, oldja fel az ellentmondást a fenti vállalások eltérése
vonatkozásában és korrigálja az EKR szerinti Felolvasólap iratát.
2. Kérem, nyújtson felvilágosítást és oldja fel az alábbi ellentmondásokat:
Ajánlata 56-58-60. oldalán található Felelős műszaki vezető gyakorlati ideje nem megfelelően lett
rögzítve. Ajánlattevő a 12 hónap kötelező gyakorlati időn felül további 18 hónap szakmai gyakorlat
vállalását rögzíti, azonban a hónapok számítása nem megfelelően történt.
Abony falumúzeum felújítás 2014.04. hótól 2014.07. hóig 4 hónap gyakorlati időt rögzít, azonban ez
az időszak átfedésben van egyéb, ugyanezen időszakban zajlott felelős műszaki vezetői
tevékenységgel, pl. Szolnok, Szapáry út társasház átalakításának és építésének magasépítési
munkái 2014. 05.-2015.09. valamint, Abony Könyvtár átalakítás 2013. 12.- 2014.05.
Az Ajánlattételi Dokumentáció 43-44. oldalán az alábbiak kerültek előírásra a felelős műszaki
vezető szakmai gyakorlati idejének igazolása kapcsán:

Felelős műszaki vezető gyakorlati ideje (12 hónap kötelező gyakorlati időn felüli)
A becsatolt önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a
szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy azonos időszakban végzett projekteket / munkákat a gyakorlati idő számítása során
csak egyszer vesz figyelembe.

Ajánlatkérő minden megkezdett hónapot teljes hónapként veszi figyelembe.
A gyakorlati idő a műszaki vezetőként történt munkavégzés időszaka kerül értelmezésre, kérjük ezt
egyértelműen az önéletrajz iratban megjelölni.
Fent leírtakat figyelembe véve és tekintettel az időbeli átfedésekre tájékoztatom, hogy ajánlatában a
felelős műszaki vezető gyakorlati ideje összességében 16+6+3+1=26 hónap a benyújtott adatok
alapján.
Felhívom továbbá figyelmét, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésére tekintettel nyújtson be alátámasztó
iratokat a felelős műszaki vezető gyakorlati idejére vonatkozóan, melyben egyértelműen és a
fentiekben leírtak alapján megállapítható lesz a valós mértékű időszak.
3. Ajánlatában - valamennyi ajánlati részre vonatkozóan - a 10. sz. mintairatok alkalmazásával az
alábbi nyilatkozatot teszi:

_x_* az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodunk.
Ajánlatában azonban a 11. sz. illetve a 17. sz. nyilatkozatokat nem a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet, hanem Ajánlattevő írta alá.
Kérem, a fenti ellentmondást korrigálja és csatolja vonatkozó helytálló nyilatkozatait.
4. Az ajánlattevő által benyújtott Pénzügyi ütemterv (24. sz. irat) nem teljes körűen lett kitöltve; az
előlegre vonatkozó információk egyik ajánlati rész vonatkozásában sem szerepelnek a pénzügyi
ütemtervben.
Kérem az iratok átvizsgálását és javítását, majd ismételt benyújtását.
5. Ajánlatában benyújtásra került a 20. sz. nyilatkozata az egyenértékűségről, azonban az iratból
nem állapítható meg, hogy melyik ajánlati részre vonatkozóan nyilatkozik.
Kérem, hogy a nyilatkozatot valamennyi ajánlati részre vonatkozóan pótolni szíveskedjék.

Ajánlattevő neve:

LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.

Ajánlattevő adószáma:

11442464-2-16
Hiányosságok meghatározása

Alkalmassági és érvényességi hiányok

Egyéb hiányosságok

1. Az Ajánlattételi Felhívás V.2. szakasz kiegészítésének Egyéb feltételek elnevezésű, 13. pontja
előírja, hogy Ajánlattevő köteles csatolni az Aláírási címpéldányát is.
Ajánlattevő elmulasztotta benyújtani, így kérem, hogy a hiánypótlás keretén belül csatolni
szíveskedjék.
Ajánlatkérő 2018. november hó 14. napján hiánypótlási felhívást bocsátott ki.
A hiánypótlási iratok benyújtásának határideje 2018. november hó 19. napja 14:00 óra volt.
A hiánypótlás során benyújtott iratokat megvizsgálva az alábbiakat állapítja meg a Bírálóbizottság:

Ajánlattevő neve:

Lad-Ép Építőipari Kivitelező és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5322 Tiszaszentimre Ív út 14.

Ajánlattevő adószáma:

11442464-2-16

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 valamennyi ajánlati rész
vonatkozásában.

Ajánlattevő neve:

LISZNYAI ÉPÍTŐIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5420 Túrkeve, Szabadság út 7.

Ajánlattevő adószáma:

11501268-2-16

A hiánypótlási iratokat határidőben benyújtotta, melyet átvizsgálva megállapítható, hogy az teljes és
hiánytalan. A Bírálóbizottság az alábbiakat állapítja meg:
Ajánlattevő hiánypótlási irataiban rögzített, Felelős műszaki vezető gyakorlati idejére vonatkozó
adat eltér a Felolvasólapon szereplő adattól, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. (9) bekezdése szerint jár el:
A Kbt. 71. § (9) bekezdése alapján:
A 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek
személye hiánypótlás keretében csak a (4) bekezdésben foglalt, vagy az alkalmassági
követelménynek való megfelelőség miatt szükséges esetben és csak úgy változhat, hogy a
hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a
korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a
korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra,
az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a
hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor
figyelembe veendő tényezők változását. Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez
bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a
szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül
felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében
a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az
a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi
figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az
ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő minden
ajánlattevőt, az érték megállapítását követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a
felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között
olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező,
az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.
Tekintettel a Kbt. 71. (9) bekezdésére, Ajánlatkérő a Felelős műszaki vezető gyakorlatának
értékelése során összességében 14 hónap gyakorlati időt vesz figyelembe.
Ajánlatkérő a fentiekről a vonatkozó jogszabályok alapján az EKR rendszerben tájékoztatást nyújt
az eljárásban részt vevő valamennyi gazdasági szereplő részére.
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes valamennyi ajánlati rész
vonatkozásában, az értékelés megkezdhető.

Az ajánlatok értékelése az alábbi részletek alapján történik:
Az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján „a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális - szempontok, amelyek között az
ár vagy költség is szerepel.”
Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Súlyszám

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

70

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

15

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

15

Minőségi szempont

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa: 0 pont (alsó) - 10 pont (felső).
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
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 84 hónapot elérő vagy meghaladó többletjótállási időtartam vállalása (összesen 120
hónap garanciális időszakot elérő vagy 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 108 hónapot elérő vagy meghaladó felelős műszaki vezető gyakorlati
időtartama (összesen 120 hónap gyakorlati időt elérő vagy meghaladó) 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 az Ajánlattevő.
Ajánlatkérő a pontszámítás meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő
értéket veszi figyelembe, azaz a számítási képletben abban az esetben is a legkedvezőbbként
meghatározott mértéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél
kedvezőbb.
Jelen építési tevékenységhez
költségszámítás alapján):

kapcsolódó

nettó

költségek

EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 Esély Otthon – Esély Fegyverneken
építés becsült nettó költsége:
-

(tervhez

kapcsolódó

tervezői

35.826.772.- HUF,

melyből:

1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., 169. hrsz.
2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., 2580. hrsz.
3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., 262. hrsz.
Beszerzés becsült értéke összesen:

13.619.643.- HUF
8.751.578.- HUF
13.455.551.- HUF
35.826.772.- HUF,

Szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek (Ajánlatkérői áruk, szolgáltatások):

0 HUF

A jelen közbeszerzés beszerzés becsült értéke a rendelkezésre álló tervezői költségvetés, valamint az
elvégzett vizsgálatok alapján: 35.826.772.- HUF.
A rendelkezésére álló pénzügyi fedezet összege a rendelkezésre álló Támogatói okirat szerint nettó
35.826.772.- HUF.

ÖSSZESÍTÉS
1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.

Beérkezett ajánlatok száma:
- érvényes ajánlatok száma:
- érvénytelen ajánlatok száma:

2 db
1 db
1 db

Érvényes ajánlat:
Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó

12 764 700.- HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

24 hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

14 hónap

Minőségi szempont

Érvénytelen ajánlat:
Ajánlattevő neve:

Lad-Ép Építőipari Kivitelező és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5322 Tiszaszentimre Ív út 14.

Ajánlattevő adószáma:

11442464-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó

13 720 113.- HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

0 hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

84 hónap

Minőségi szempont

2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.

Beérkezett ajánlatok száma:
- érvényes ajánlatok száma:
- érvénytelen ajánlatok száma:

2 db
1 db
1 db

Érvényes ajánlat:
Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó

9 104 056.- HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

24 hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

14 hónap

Minőségi szempont

Érvénytelen ajánlat:
Ajánlattevő neve:

LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.

Ajánlattevő adószáma:

11442464-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó

9 254 202.- HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

0 hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

84 hónap

Minőségi szempont

3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.

Beérkezett ajánlatok száma:
- érvényes ajánlatok száma:
- érvénytelen ajánlatok száma:

2 db
1 db
1 db

Érvényes ajánlat:
Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó

14 226 310.- HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

24 hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

14 hónap

Minőségi szempont

Érvénytelen ajánlat:
Ajánlattevő neve:

Lad-Ép Építőipari Kivitelező és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5322 Tiszaszentimre Ív út 14.

Ajánlattevő adószáma:

11442464-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó

16 055 270.- HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

0 hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

84 hónap

Minőségi szempont

ÉRTÉKELÉS
1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.

Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16

Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj)
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:

10 pont
0 pont
12 764 700.- HUF
12 764 700.- HUF

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
10,00

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben
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:

10 pont
0 pont
24 hónap
24 hónap

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin
A Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felüli vállalás) – a 84 hónapot meghaladó
többletjótállási időtartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális időszakot meghaladó) is a
maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).
10,00

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben
P max: a pontskála felső határa
10 pont
P min: a pontskála alsó határa
0 pont
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
14 hónap
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:
14 hónap
P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin
A Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felüli) – a 108 hónapot elérő
vagy meghaladó felelős műszaki vezető gyakorlati időtartama (összesen 120 hónap gyakorlati időt
elérő vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).
10,00

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):
Ajánlattevő neve:

Lad-Ép Építőipari Kivitelező és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5322 Tiszaszentimre Ív út 14.

Ajánlattevő adószáma:

11442464-2-16
Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált

Behelyettesítve a képletszámítás alapján:
Az ajánlatok értékelése

Az értékelés

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Bt.

Lad-Ép Kft.

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

10,00

700,00

-

-

2.
Többletjótállá
s vállalása

15

10,00

150,00

-

-

3. Felelős
műszaki
vezető
gyakorlata

15

10,00

150,00

-

-

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

-

összegei ajánlattevőnként:

Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg:
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat

nettó

12 764 700.- HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

24 hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező
gyakorlati időn felül) hónap egységben

14 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.
Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nem haladja meg, így
Ajánlatkérőnek a többletforrások biztosítására vonatkozóan nem kell döntést hoznia.

Az érintett nyertes ajánlattevő ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében
szükséges igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás
kibocsátása nem szükséges.

2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.

Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16

Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj)
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:

10 pont
0 pont
9 104 056.- HUF
9 104 056.- HUF

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben
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:

10 pont
0 pont
24 hónap
24 hónap

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin
A Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felüli vállalás) – a 84 hónapot meghaladó
többletjótállási időtartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális időszakot meghaladó) is a
maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben
P max: a pontskála felső határa
10 pont
P min: a pontskála alsó határa
0 pont
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
14 hónap
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:
14 hónap
P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin
A Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felüli) – a 108 hónapot elérő
vagy meghaladó felelős műszaki vezető gyakorlati időtartama (összesen 120 hónap gyakorlati időt
elérő vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Ajánlattevő neve:

Lad-Ép Építőipari Kivitelező és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5322 Tiszaszentimre Ív út 14.

Ajánlattevő adószáma:

11442464-2-16
Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált

Behelyettesítve a képletszámítás alapján:
Az ajánlatok értékelése

Az értékelés

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Bt.

Lad-Ép Kft.

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

10,00

700,00

-

-

2.
Többletjótállá
s vállalása

15

10,00

150,00

-

-

3. Felelős
műszaki
vezető
gyakorlata

15

10,00

150,00

-

-

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

-

összegei ajánlattevőnként:

Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg:
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat

nettó

9 104 056.- HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

24 hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező
gyakorlati időn felül) hónap egységben

14 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.
Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nettó 352 478.- HUF
mértékben meghaladja, így Ajánlatkérőnek a többletforrások biztosítására vonatkozóan döntést kell
hoznia.
Az érintett nyertes ajánlattevő ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében
szükséges igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás
kibocsátása nem szükséges.

3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.

Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16

Nettó ajánlati ár összesen: (nettó vállalkozói díj)
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:

10 pont
0 pont
14 226 310.- HUF
14 226 310.- HUF

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben
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:

10 pont
0 pont
24 hónap
24 hónap

P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin
A Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felüli vállalás) – a 84 hónapot meghaladó
többletjótállási időtartam vállalása (összesen 120 hónap garanciális időszakot meghaladó) is a
maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).
Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

10,00

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben
P max: a pontskála felső határa
10 pont
P min: a pontskála alsó határa
0 pont
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme:
14 hónap
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme:
14 hónap
P = (Avizsgált / Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin

A Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felüli) – a 108 hónapot elérő
vagy meghaladó felelős műszaki vezető gyakorlati időtartama (összesen 120 hónap gyakorlati időt
elérő vagy meghaladó) is a maximális pontszámú értékelésben részesül (10 pont).
10,00

Pontszám a képletbe helyettesítés alapján (P):

Ajánlattevő neve:

Lad-Ép Építőipari Kivitelező és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5322 Tiszaszentimre Ív út 14.

Ajánlattevő adószáma:

11442464-2-16
Érvénytelen ajánlat – nem vizsgált

Behelyettesítve a képletszámítás alapján:
Az ajánlatok értékelése

Az értékelés

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Bt.

Lad-Ép Kft.

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

10,00

700,00

-

-

2.
Többletjótállá
s vállalása

15

10,00

150,00

-

-

3. Felelős
műszaki
vezető
gyakorlata

15

10,00

150,00

-

-

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok

1000,00

-

összegei ajánlattevőnként:

Fentieket összegezve az alábbiakat állapítják meg:
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat

nettó

14 226 310.- HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

24 hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező
gyakorlati időn felül) hónap egységben

14 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.
Az érintett legjobb ár-érték arányú ajánlat a rendelkezésre álló forrásokat nettó 770 759.- HUF
mértékben meghaladja, így Ajánlatkérőnek a többletforrások biztosítására vonatkozóan döntést kell
hoznia.
Az érintett nyertes ajánlattevő ajánlatában az alkalmassági feltételek és kizáró okok körében
szükséges igazolását az ajánlattétel során benyújtotta, így további, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívás
kibocsátása nem szükséges.
A Bírálóbizottság összegzett javaslata:
Összefoglalás a legjobb ár/érték arányú ajánlatokra vonatkozóan (kiértékelés) – döntési javaslat:
1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

13 619 643.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

13 619 643.- HUF

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 (12
hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap
egységben
Összes bírálati pontszám:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.
5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a
12 764 700.- HUF
24 hó
14 hó
1000,00 pont

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó

Nem

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen

Kiválasztás indoka

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. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

8 751 578.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

8 751 578.- HUF

Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben
Felelős műszaki vezető gyakorlata (12
hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap
egységben

9 104 056.- HUF
24 hó
14 hó

Összes bírálati pontszám:

1000,00 pont

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó

Igen

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

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, amennyiben a többletforrások
biztosíthatók.

Kiválasztás indoka

3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

13 455 551.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

13 455 551.- HUF

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.
5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói
díj) HUF egységben
Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben
Felelős műszaki vezető gyakorlata (12
hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap
egységben

14 226 310.- HUF
24 hó
14 hó

Összes bírálati pontszám:

1000,00 pont

Rendelkezésre álló forrásokat meghaladó

Igen

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat benyújtotta

Igen

Kiválasztás indoka

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, amennyiben a többletforrások
biztosíthatók.

A Bírálóbizottság 3/2018./XI.20./döntési javaslata
A Bírálóbizottság az EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 - ”Esély Otthon – Esély Fegyverneken”
elnevezésű közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatokat teljes körben megvizsgálta és az
alábbiakat állapította meg:
Ajánlattevő neve:

LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és
Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.

Ajánlattevő adószáma:

11442464-2-16

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 valamennyi ajánlati rész
vonatkozásában.

Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16

A hiánypótlási iratokat határidőben benyújtotta, melyet átvizsgálva megállapítható, hogy az teljes
és hiánytalan. Jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes valamennyi ajánlati rész
vonatkozásában.

Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169. vonatkozásában az alábbi Ajánlattevő nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat

nettó

12 764 700.- HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

24 hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező
gyakorlati időn felül) hónap egységben

14 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.
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580. vonatkozásában az alábbi Ajánlattevő
nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

Ajánlat

nettó

9 104 056.- HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

24 hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező
gyakorlati időn felül) hónap egységben

14 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.
Ajánlatkérő számára a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatot az
3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262. vonatkozásában az alábbi Ajánlattevő

nyújtotta:
Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF
egységben

nettó

14 226 310.- HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson
felül) hónap egységben

24 hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező
gyakorlati időn felül) hónap egységben

14 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.
Az eljárás eredményes valamennyi ajánlati rész tekintetében.
A Bírálóbizottság álláspontja, hogy a többletforrás biztosítása a 2. és 3. ajánlati részek
vonatkozásában lehetséges.
Fentiekre tekintettel azt javaslom a döntéshozónak, hogy a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének
a fenti vállalkozást hirdesse ki, döntsön a fentiek szerint az eljárások eredményéről, a beérkezett
ajánlatok érvényességéről, érvénytelenségéről, valamint összességében nettó 1.123.237.- HUF +
ÁFA mértékű többletönerőt biztosítson.
Önerő vállalása:
Támogatói okirat költségvetése összesen:
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat összesen:

35.826.772.- HUF
36.095.066.- HUF

1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., 169. hrsz.:
Támogatói okirat szerint összesen:
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

13.619.643.- HUF
12 764 700.- HUF

Pénzmaradvány mértéke:

854.943.- HUF

2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., 2580. hrsz.:
Támogatói okirat szerint összesen:
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

8.751.578.- HUF
9.104.056.- HUF

Szükséges önerő biztosításának mértéke:

352.478.- HUF

3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., 262. hrsz.:
Támogatói okirat szerint összesen:
Beérkezett összességében legelőnyösebb ajánlat szerint:

13.455.551.- HUF
14.226.310.- HUF

Szükséges önerő biztosításának mértéke:

770.759.- HUF

Összességében szükséges önerő mértéke, melyet Ajánlatkérő a 2018. évi költségvetése terhére
biztosít: nettó 1.123.237.- HUF + ÁFA, mely vonatkozásában Ajánlatkérő kezdeményezi a projekten
belüli átcsoportosításokat.

11.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. november 22-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00033 azonosítószámú Támogatói szerződés alapján „Esély Otthon – Esély Fegyverneken” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

3

Készítette:

Nardai Dániel

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Pénzügyi Bizottság

2018. november 21.

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 22-ei ülésére az
EFOP-1.2.11-16-2017-00033 azonosítószámú Támogatói Szerződés alapján, „Esély
Otthon – Esély Fegyverneken” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről
……./2018.(XI.22.) sz.

önkormányzati határozat:

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00033 azonosítószámú Támogatói Szerződés alapján, „Esély
Otthon – Esély Fegyverneken” elnevezésű 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 az EFOP-1.2.11-16-201700033 azonosítószámú Támogatói Szerződés alapján, „Esély Otthon – Esély
Fegyverneken” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről az alábbiak szerint
dönt:
A beérkezett ajánlatok közül az alábbiak érvényesek/érvénytelenek:
Ajánlattevő neve:

Lad-Ép Építőipari Kivitelező és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5322 Tiszaszentimre Ív út 14.

Ajánlattevő adószáma:

11442464-2-16

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 valamennyi ajánlati rész vonatkozásában.

Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16

A hiánypótlási iratokat határidőben benyújtotta, melyet átvizsgálva megállapítható, hogy az
teljes és hiánytalan. Jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a
szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban
és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek – érvényes valamennyi ajánlati rész vonatkozásában.

Az eljárás nyertese:
1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Minőségi szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

Ajánlat
nettó

12 764 700.- HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

24 hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap
egységben

14 hónap

2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Minőségi szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

Ajánlat
nettó

9 104 056.- HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

24 hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap
egységben

14 hónap

3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Minőségi szempont

Értékelési szempont megnevezése
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj)
HUF egységben

Ajánlat
nettó

14 226 310.- HUF

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező
jótálláson felül) hónap egységben

24 hónap

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap
egységben

14 hónap

Az eljárás eredményes valamennyi ajánlati rész vonatkozásában.
1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

13.619.643.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

13.619.643.- HUF

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 (12
hónap kötelező gyakorlati időn felül)
hónap egységben
Összes bírálati pontszám:
Rendelkezésre álló forrásokat
meghaladó
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat
benyújtotta

Kiválasztás indoka

Ladányi és Társa Építőipari Bt.
5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a
12.764.700.- HUF
24 hó

14 hó
1000,00 pont
Nem
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. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

8.751.578.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

8.751.578.- HUF

Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

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 (12
hónap kötelező gyakorlati időn felül)
hónap egységben
Összes bírálati pontszám:
Rendelkezésre álló forrásokat
meghaladó
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat
benyújtotta

Kiválasztás indoka

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a
9.104.056.- HUF
24 hó

14 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.

3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.
A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:
Beszerzés becsült értéke:

13.455.551.- HUF

Rendelkezésre álló forrás:

13.455.551.- HUF

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:
Összes nettó ajánlati ár (nettó
vállalkozói díj) HUF egységben
Többletjótállás vállalása (36 hónap
kötelező jótálláson felül) hónap
egységben

Ladányi és Társa Építőipari Bt.
5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a
14.226.310.- HUF
24 hó

Felelős műszaki vezető gyakorlata (12
hónap kötelező gyakorlati időn felül)
hónap egységben
Összes bírálati pontszám:
Rendelkezésre álló forrásokat
meghaladó
Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat
benyújtotta

Kiválasztás indoka

14 hó
1000,00 pont
Nem
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 önerő biztosításáról az alábbiak szerint dönt:
Az EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatói Szerződés szerint az
építési tevékenységekre vonatkozó támogatás mértéke (100 %) nettó 35.826.772.HUF, míg az összességében legelőnyösebb ajánlat építési munkákra vonatkozó összege nettó 36 095 066.- HUF. Fentiek alapján a Képviselő-testület jelen döntésével kötelezettséget vállal arra, hogy összességében nettó 1.123.237.- HUF +ÁFA mértékben
a 2018. évi költségvetése terhére vállalja az önerő biztosítását.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárásról készült Összegzési
iratot a melléklet szerint elfogadja.
4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésével a nyertes ajánlattevővel valamint felhatalmazz, hogy
az önerő biztosítása érdekében egyedi kérelemmel forduljon a EFOP Irányító Hatósága felé.

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. november 22.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Önkormányzat
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Tárgy: kérelem kiegészítés
Melléklet: segédtábla

Ea.: Nardai D.
Ikr.: …………./2018

Tisztelt Irányító Hatóság!
Tisztelt Ferenczi Szilvia!
Fegyvernek Város Önkormányzat EFOP-1.2.11-16-2017-00033 azonosító számú pályázattal kapcsolatosan kérjük Önöket, hogy a pályázati felhívás 3.4.1.1. Műszaki szakmai elvárások 1. Felújításra kerülő ingatlan (lakás) pontjában foglaltaktól, mely szerint a „A pályázati program keretében felújításra kerülő ingatlanon eszközölt felújítás költségei nem haladhatják meg a bruttó 70.000 Ft/nm –t” jelen projekt keretében eltérhessünk, az alábbiak szerint:
A közbeszerzési eljárás eredményeképpen az egyes ingatlan felújítások a tervezet költségvetéstől eltérően alakultak, két
esetben a Damjanich 143 és a Szent Erzsébet út 152 az ajánlat összege magasabb az adott költségvetési soron tervezettnél,
valamint a bruttó m2 ár meghaladja a bruttó 70.000 Ft/m2 összeget, egy esetben a Szent Erzsébet út 179 az ajánlatok alacsonyabbak a tervezettnél. Az adott költségvetési sorokon hiány illetve megtakarítás jelentkezik az alábbiak szerint:
Tám szerz
m3

Nettó

ÁFA

Közbeszerzés
Bruttó

bruttó m3

Nettó

ÁFA

Bruttó

bruttó m3

Damjanich 143

246 13 455 551

3 632 999

17 088 550

69 465,65

14 226 310

3 841 104

18 067 414

73 444,77

Szent Erzsébet 179

249 13 619 643

3 677 304

17 296 947

69 465,65

12 764 700

3 446 469

16 211 169

65 105,10

Szent Erzsébet 152

160 8 751 578

2 362 926

11 114 504

69 465,65

9 104 056

2 458 095

11 562 151

72 263,44

Összesen

655 35 826 772

9 673 228

45 500 000

69 465,65

36 095 066

9 745 668

45 840 734

69 985,5

Damjanich 143
Szent Erzsébet 179
Szent Erzsébet 152
Összesen

Különbözet összesen
Nettó
ÁFA
-770 759
-208 105
854 943
230 835
-352 478
-95 169
-268 294
-72 439

Bruttó
-978 864
1 085 778
-447 647
-340 733

A jelenlegi szabályok értemében a keletkezett megtakarításból a Damjanich 143 ingatlanra nettó 103.504 Ft-ot, a Szent
Erzsébet út 152 ingatlanra nettó 63.319 Ft átcsoportosítás lehetséges, további összegek nem csoportosíthatók át teljes
egészében a forráshiányos sorokra, mivel ez esetben meghaladnánk az előírt bruttó 70.000 Ft/m2 költséget.
A jelenlegi szabályok szerint a tényleges 268.294 Ft + ÁFA azaz bruttó 340.733 Ft önerő helyett, a Damjanich 143 esetében nettó 667.255 Ft + ÁFA azaz bruttó 847.414 Ft, a Szent Erzsébet 152 esetében nettó 285.158 Ft + ÁFA azaz 362.151
Ft önerő biztosítása szükséges, a keletkezett „megtakarítás” összegét (nettó 684.119 Ft +ÁFA azaz bruttó 868.831 Ft)
tartalék soron szükséges szerepeltetni.
A hiányzó nettó 268.294 Ft + ÁFA azaz bruttó 340.733 Ft „hiány” a jelenleg, a támogatási szerződésben lévő tartalék
sorról történő átcsoportosítással „pótolható”.
Figyelembe véve, azt a tényt, hogy a nyertes közbeszerzési ajánlatok összegei, az összes bruttó alapterülethez viszonyítva
nem haladják meg a bruttó 70.000 Ft/m2 árat (bruttó m2 ár 69.985,5 Ft) a nyertes ajánlatok megfelelnek a pályázat követelményeinek, a kért átcsoportosítással az önkormányzati önerő biztosítása nem lenne szükséges.
Fentiek alapján kérelmünket jóváhagyni, az átcsoportosításhoz hozzájárulni szíveskedjenek.
Kérjük Önöket, hogy jelen levelünket a korábban megküldött kérelmünkkel együtt kezelni szíveskedjenek.
Köszönettel,
Fegyvernek, 2018. 11.19.
Tatár László
polgármester

Segédtábla

Tám szerz.

Damjanich 143
Szent Erzsébet 179
Szent Erzsébet 152
Összesen

m3
246
249
160
655

Nettó
13 455 551
13 619 643
8 751 578
35 826 772

ÁFA
3 632 999
3 677 304
2 362 926
9 673 228

Közbeszerzés
Bruttó
17 088 550
17 296 947
11 114 504
45 500 000

Különbözet összesen
Damjanich 143
Szent Erzsébet 179
Szent Erzsébet 152
Összesen

Nettó
-770 759
854 943
-352 478
-268 294

ÁFA
-208 105
230 835
-95 169
-72 439

Bruttó
-978 864
1 085 778
-447 647
-340 733

bruttó m3
69 465,65
69 465,65
69 465,65
69 465,65

Nettó
14 226 310
12 764 700
9 104 056
36 095 066

Különbözet 70.000 Ft
Nettó
103 504
67 320
170 824

ÁFA
27 946
0
18 176
46 122

Bruttó
131 450
0
85 496
216 946
17 220 000,00
17 430 000,00
11 200 000,00

ÁFA
3 841 104
3 446 469
2 458 095
9 745 668

Bruttó
bruttó m3
18 067 414
73 444,77
16 211 169
65 105,10
11 562 151
72 263,44
45 840 734
69 985,85

"Tényleges" különbözet jelenlegi szabályok szerint
(70.000 Ft-ra kiegészítve)
Nettó
ÁFA
Bruttó
-667 255
-180 159
-847 414
684 119
184 712
868 831
-285 158
-76 993
-362 151
-268 294
-72 439
-340 733
13 559 055,12
13 724 409,45
8 818 897,64

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:

Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint, Esély
Otthon – Esély Fegyverneken

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás az alábbi tárgyban:
EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 Esély Otthon – Esély Fegyverneken három ajánlati rész alapján:
1. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., 169. hrsz.
2. ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., 2580. hrsz.
3. ajánlati rész: Damjanich János út 143., 262. hrsz.
1. AR: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 179., Hrsz.: 169.

Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával 306 m2

Belső oldali párafékező/párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel födémen 249 m2

Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen 250 m2

Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével 145 m2

Parkettafektetés, lábazattal komplett laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése 90,68 m2

Fa nyílászáró szerkezetek bontása 54,1 m2

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák 666,41 m2

Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó falfelületek felületmegerősítő mélyalapozása 274 m2

Diszperziós festés 681,41 m2

Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén 249 m2

Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel 50 m3

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel 50 m3

Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén 26 m

Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén 26m

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba 50 m

PP, PE, KPE nyomócső szerelése 66 m

Csővezetékek bontása 150 m

Ivóvíz vezeték, ötrétegű cső szerelése 120 m

PVC lefolyóvezeték szerelése 26 m

Fűtési vezeték, ötrétegű cső szerelése 120 m

Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése 13 db





Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése 22 db
Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre 20 db
Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése 18 db

2. AR: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 152., Hrsz.: 2580.

Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítésse 211 m2

Belső oldali párafékező/párazáró fólia terítése 152 m2

Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással 64 m2

Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen 50 m2

Vakolatjavítás homlokzaton 40 m2

CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 26,59 m2

Lapburkolatok bontása 35,74 m2

Parketta burkolat bontása 63 m2

Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése 40,54m2

Fal- , pillér- és oszlopburkolat készítése beltérben 52,83 m2

Padlóburkolat készítése, lábazattal komplett beltérben 47,55 m2

Parkettafektetés, lábazattal komplett laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése 59,65 m2

Belső festéseknél felület előkészítése 416,5 m2

Diszperziós festés 416,5 m2

Magastető hő- és hangszigetelése 152 m2

Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel 35 m3

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba 35 m3

Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén 10 m

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba 21 m

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban 55 m

Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről 70 m

Ivóvíz vezeték, ötrétegű cső szerelése 60 m

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal 24 m

Fűtési vezeték, ötrétegű cső szerelése 60 m

Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése 11 db

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése 22 db

Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre 13 db

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése 4 db
3. AR: 5231 Fegyvernek, Damjanich János út 143., Hrsz.: 262.

Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával 336 m2

Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel 40 m3

Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvésése, javítása 100 m2

Válaszfal bontása 26,32 m2

Teherhordó és kitöltő falazat készítése 38,6 m2

Belső oldali párafékező/párazáró fólia terítése 305 m2

Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással 42,8 m2

Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással 38,6 m2

Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen 260 m2

Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével 90 m2

Parketta burkolat bontása 100,97 m2

Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben 80,98 m2

Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése beltérben 76 m2

Padlóburkolat készítése, lábazattal komplett beltérben 80,98 m2

Meglévő aljzat kiegyenlítése 139 m2

Parkettafektetés, lábazattal komplett laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése 139 m2

Fa nyílászáró szerkezetek bontása 47,73 m2

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák 835 m2

Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó falfelületek felületmegerősítő mélyalapozása 304 m2

Diszperziós festés 843 m2

Magastető hő- és hangszigetelése 305 m2

Munkaárok földkiemelése közművesített területen 60 m3

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba 60 m3

Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén 30 m

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba 50 m

Ivóvíz vezeték, ötrétegű cső szerelése 160 m

Fűtési vezeték, ötrétegű cső szerelése 160 m





Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése 22 db
Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre 24 db
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése 11 db

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 2018/10/02
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:
Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken három ajánlati rész alapján:
1.
ajánlati rész: Szent Erzsébet út 179., 169. hrsz.
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:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

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

nettó

12 764 700.- HUF

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

24 hónap

3. Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

14 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
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa
Bt.

Lad-Ép Kft.

A
részszempontok
súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

1. Összes nettó
ajánlati ár

70

10,00

700,00

-

-

2. Többletjótállás
vállalása

15

10,00

150,00

-

-

3. Felelős
műszaki vezető
gyakorlata

15

10,00

150,00

-

-

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.
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

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

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

nettó

12 764 700.- HUF

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

24 hónap

3. Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

14 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:
Felelős műszaki vezetői tevékenység.
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

Név: Paróczai Dezső PhD
Cím: 5000 Szolnok, Zagyvahíd út 1.
Adószám: 8349642408
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:

LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.

Ajánlattevő adószáma:

11442464-2-16

A LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft. (5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.) 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:

2

-

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [2] Elnevezés:
Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken három ajánlati rész alapján:
2.
ajánlati rész: Szent Erzsébet út 152., 2580. hrsz.
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:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

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

nettó

9 104 056.- HUF

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

24 hónap

3. Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

14 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:

Ladányi és Társa
Bt.

Lad-Ép Kft.

A
részszempontok
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

10,00

700,00

-

-

2. Többletjótállás
vállalása

15

10,00

150,00

-

-

3. Felelős
műszaki vezető
gyakorlata

15

10,00

150,00

-

-

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

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.
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
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

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

nettó

9 104 056.- HUF

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

24 hónap

3. Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

14 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:
Felelős műszaki vezetői tevékenység.
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

Név: Paróczai Dezső PhD
Cím: 5000 Szolnok, Zagyvahíd út 1.
Adószám: 8349642408
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:

LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.

Ajánlattevő adószáma:

11442464-2-16

A LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft. (5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.) 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:

2

-

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [3] Elnevezés:
Esély Otthon tárgyú, EFOP-1.2.11-16- 2017-00033 azonosítószámú Támogatási Szerződés szerint,
Esély Otthon – Esély Fegyverneken három ajánlati rész alapján:
3.
ajánlati rész: Damjanich János út 143., 262. hrsz.
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:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

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

nettó

14 226 310.- HUF

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

24 hónap

3. Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

14 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 ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa
Bt.

Lad-Ép Kft.

Az ajánlattevő neve:

Az értékelés

A
részszempontok
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

10,00

700,00

-

-

2. Többletjótállás
vállalása

15

10,00

150,00

-

-

3. Felelős
műszaki vezető
gyakorlata

15

10,00

150,00

-

-

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

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.
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
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve:

Ladányi és Társa Építőipari Bt.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5231 Fegyvernek, Martinovics út 25/a

Ajánlattevő adószáma:

21083103-2-16
Ajánlat kivonata:

Értékelési szempont

Ár szempont

Értékelési szempont megnevezése

Ajánlat

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

nettó

14 226 310.- HUF

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

24 hónap

3. Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap
kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben

14 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:
Felelős műszaki vezetői tevékenység.
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

Név: Paróczai Dezső PhD
Cím: 5000 Szolnok, Zagyvahíd út 1.
Adószám: 8349642408
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:

LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.

Ajánlattevő adószáma:

11442464-2-16

A LAD-ÉP Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft. (5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.) 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: 2018/11/24/ Lejárata: 2018/11/28
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/11/22
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/11/23
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2
VI.1.10) További információk:

2

-

12.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. november 22-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 – Önkormányzati
tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken című projekt közbeszerzési eljárást
megindító ajánlattételi felhívás/hirdetmény
visszavonásáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

0

Készítette:

Nardai Dániel

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Pénzügyi Bizottság

2018. november 21.

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 22-ei ülésére a
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 – Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai
korszerűsítése Fegyverneken című projekt közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi
felhívás/hirdetmény visszavonásáról
Tisztelt Képviselő-testület
A Tisztelt Képviselő-testület a 136/2018 (IX.27.) sz. határozatával döntött tárgyi
közbeszerzési eljárás megindításáról. Az eljárást 2018. 10.26 –án EKR 000715472018
számon megindításra került.
Az eljárás során érkezett ajánlattevői kérdések során olyan problémák merültek fel a műszaki
dokumentációban, terezői költségvetésben, mely eljárási szakaszban nem módosítható, nem
egészíthető ki, ezért szükséges az eljárást megindító hirdetmény visszavonása és a hibás
dokumentumok javítása után új közbeszerzési eljárás megindítása.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
.................../2018.(XI.22.) sz.

önkormányzati határozati javaslat:

A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 – Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai
korszerűsítése Fegyverneken című projekt megindított közbeszerzési eljárásának
visszavonásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 136/2018.(IX.27.) számú
határozatával EKR 000715472018 számon megindított eljárást és ajánlattételi
felhívását visszavonja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 136/2018.(IX.27.) sz.
határozatot hatályon kívül helyezi.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Angyal Csaba
4.) Képviselő-testület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
6.) Bakos László, közbeszerzési tanácsadó/műszaki ellenőr
7.) Szatlóczki Attila
8.) Nardai Dániel
9.) Ajánlattételre meghívott gazdasági szereplők
Fegyvernek, 2018. november 21.
Tatár László
polgármester

13.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. november 22-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 – Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken
című projekt közbeszerzési eljárás megindításáról, a bizottság tagjairól és a meghívandó gazdasági szereplők
kiválasztásáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló

Melléklet:

0

Készítette:

Nardai Dániel

Véleményezésre megküldve:
Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Pénzügyi Bizottság

2018. november 21.

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 22-ei ülésére a
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 – Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken című projekt közbeszerzési eljárás megindításáról a bizottság
tagjairól és a meghívandó gazdasági szereplők kiválasztásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata, valamint a Közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 számú „Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken” című projekt esetében
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melyhez szükséges Bíráló Bizottságot választani valamint dönteni a meghívott gazdasági szereplőkről.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
.................../2018. (XI.21.) sz. önkormányzati határozati javaslat:
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 – Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken című projekt megindított közbeszerzési eljárásának visszavonásáról és új közbeszerzési eljárás megindításáról a gazdasági szereplők kiválasztásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért közbeszerzési eljárás
megindításával, az eljárásban a Bírálóbizottság tagjait az alábbiakban jelöli ki:
a. Jogi szakértő: dr. Pető Zoltán
b. Pénzügyi szakértő: Angyal Csaba,
c. Szakmai szakértő: Nardai Dániel
d. Szakmai szakértő: Szatlóczki Attila
e. Közbeszerzési szakértő: Bakos László aki egyben Műszaki ellenőr
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-JN1-201600044 azonosító számú „Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Fegyverneken” című projekt közbeszerzési eljárás megindításához, a 2015 évi
CXLIII. törvény 115 § szerinti építési közbeszerzési eljárás megindításához, a Bíráló
Bizottságnak az alábbi gazdasági szereplők vizsgálatát javasolja:
1. Gazdasági szereplő: LAD-ÉP Építőipari Kft., (5322 Tiszaszentimre, Ív út 14.)
2. Gazdasági szereplő: JÓZSA KFT ., (5350 Tiszafüred, Ív út 61.)
3. Gazdasági szereplő: LADÁNYI ÉS TSA. BT. (5231 Fegyvernek, Martinovics
út 25/A)
4. Gazdasági szereplő: MANZARD CONSTRUKCT KFT., (5400 Mezőtúr, Hrsz:
13156)
5. Gazdasági szereplő: MARANELLO 2001 ÉPÍTŐIPARI KFT., (5000 Szolnok,
Panel út 2.)

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Angyal Csaba
4.) Képviselő-testület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
6.) Bakos László, közbeszerzési tanácsadó/műszaki ellenőr
7.) Szatlóczki Attila
8.) Nardai Dániel
Fegyvernek, 2018. november 21.
Tatár László
polgármester

…………./2018.(XI.22.) sz.

határozati javaslat:

A II. sz fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének felmondásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja közös
megegyezéssel felbontani az EURO-POLI-DENTÁL Kft-vel a II. sz. fogorvosi körzet
működtetésére kötött feladat-ellátási szerződést.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy amennyiben a
Kft. ügyvezetője továbbra is fenntartja a szerződés egyoldalú felmondását, akkor
érvényesíteni kívánja a szerződés felmondására jogszabályban rögzített 6 hónapot.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) EURO-POLI-DENTÁL Kft. ügyvezetője
4.) Képviselő-testület tagjai
5.) Fegyverneki Orvosi Rendelő intézményvezetője
6.) Vagyongazdálkodási csoportvezető
Fegyvernek, 2018. november 22.

Tatár László
polgármester

12.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. november 22-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Melléklet:

Készítette:

Tatár László polgármester
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00044 – Önkormányzati
tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése
Fegyverneken című projekt közbeszerzési eljárás
megindításáról, a bizottság tagjairól és a meghívandó
gazdasági szereplők kiválasztásáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

0

Nardai Dániel

Véleményezésre
megküldve:

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2018. november 21.

Oktatási és Szociális Bizottság Elnöke
Fegyvernek

Meghívó
Értesítem, hogy a bizottság

2018. november 19-én – hétfőn – 15 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:
Képviselőtestületi anyag véleményezése:
1. A 70. életévet betöltött lakosok részére a lakó-ingatlanjukhoz kapcsolódó
kiadások támogatásáról
2. Az „Esély Otthon – Esély Fegyverneken” ösztönző támogatásairól szóló
rendelet alapján kiírt pályázatra érkezett pályázatok elbírálásáról

Fegyvernek, 2018. november 15.

Molnár Barna sk.
bizottság elnöke

Pénzügyi Bizottság
Elnöke
Fegyvernek

Meghívó
A Pénzügyi Bizottság ülését 2018. november 21-én – szerdán – 14,00 órára összehívom.

Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:
Képviselőtestületi anyagok véleményezése:

1. A 70. életévet betöltött lakosok részére a lakó-ingatlanjukhoz kapcsolódó
rezsikiadások támogatásáról
2. A közterület használatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
4. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
5. Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a
temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
6. A vásárok tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
7. A Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kftben lévő önkormányzati üzletrész értékesítéséről
8. Az „Esély Otthon – Esély Fegyverneken” ösztönző támogatásairól szóló
rendelet alapján kiírt pályázatra érkezett pályázatok elbírálásáról

Fegyvernek, 2018. november 21.

Burján Attila sk.
bizottság elnöke

