
SZÉCHENYI TERV

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A Főtér II. Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjának Funkcióbővítő 
településrehabilitáció tárgyú pályázati felhívására É M O P -3 .1 .2 ./ A -2 f-2 0 1 0 -0 0 0 3  
azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség (továbbiakban Támogató) Regionális Operatív Program Irányító Hatósága 
a 2011. január 06-án kelt, K-2011-EMOP-3.1.2/A-2f-0031428/157 iktatószámú 
támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: Szikszó városában nívós településközpont kialakítása, városi
közösségi funkciók erősítése és bővítése új Okmányiroda és Kistérségi 
Központ építésével, gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával 
és a belváros köztereinek rendezése (továbbiakban Projekt), melynek 
megvalósítására a Támogató nevében eljáró NORDA Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködő 
szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a 
Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési 
megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:

Szikszó Város Önkormányzata
Postacím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1., Pf.: 24.
Székhely: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 348463
Adószám: 15348465-2-05
Aláírásra jogosult képviselője: Füzesséri József
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Szikszói Fiókja
Számlaszám: 11734190-15348465-10620001

Szikszói Református Egyházközösség
Postacím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 2.
Székhely: 3800 Szikszó, Kálvin tér 2.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): -
Adószám: 19912291-1-05
Aláírásra jogosult képviselője: Csomós Jánosné
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Szikszói Fiókja
Számlaszám: 11734190-20007528

Szikszó-Petrol Kft.
Postacím: 3800 Szikszó, Rákóczi u. 22/2.
Székhely: 3800 Szikszó, Rákóczi u. 22/2.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 05-09-017793
Adószám: 14792957-2-05
Aláírásra jogosult képviselője: Budai Béla
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Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Szikszói Fiókja 
Számlaszám 11734190-20007384-00000000

Vámos Számviteli és Üzletviteli Tanácsadói Bt.
Postacím: 3800 Szikszó, Munkácsy u. 46.
Székhely: 3800 Szikszó, Munkácsy u. 46.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 05-06-002460 
Adószám: 21249664-2-05 
Aláírásra jogosult képviselője: Vámos Norbert 
Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.
Számlaszám: 10402764-27655861-00000000

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2011. június 17. -én kelt „Konzorciumi 
együttműködési megállapodás pályázat benyújtására" dokumentum alapján a 
Szikszó Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé 
(továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és 
megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet 
által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet 
rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik 
el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra 
nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt 
befejezését követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a 
pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási 
időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos 
fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 
szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a 
Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, 
valamint a projekt előrehaladási jelentéseket, nevükben és helyettük aláírja.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a 
Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és 
elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet 
jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező körülmény - ideértve 
a változás-bejelentési kötelezettség körébe tartozó eseteket is - merül fel, a tagok 
kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a 
módosítás Közreműködő Szervezettől történő kérelmezését megelőzően. A 
Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által 
küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják.
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A Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak 
esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának 
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a 
jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését 
elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a 
Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a 
támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával 
kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk 
vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet 
szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását 
befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentési dokumentációját a Tagonként 
meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el és továbbítja 
a Vezetőnek, aki a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és elküldi a 
Közreműködő Szervezetnek, mellékelve a Tag által elkészített dokumentumokat.

Tagok közötti költségátcsoportosítás csak a szerződésmódosítási kérelem keretében 
indítványozható, és a Közreműködő Szervezet jóváhagyása szükséges az 
átcsoportosításhoz1.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban 
tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a 
Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan 
határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Közreműködő Szervezet vagy a 
Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

SZÉCHENYI TERV

3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását 
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

Tag neve Feladat A feladatra jutó 
elszámolható 
költséq összege

A feladatra jutó 
támogatás összege

1. Szikszó Város 
Önkormányzata Okmányiroda

építése

Közterület
rehabilitáció

201.909.117,- Ft 

158.778.430,- Ft

1

1

66.509.760,- Ft Ft 

34.961.666,- Ft

Tagi szintű költségvetés esetén szükséges szöveg rész
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Fizetős parkoló 
kialakítása 20.646.418,- Ft 10.323.209,- Ft

Szikszó
Református
Egyházközösség
parókia
felújításának egyéb 
járulékos költségei

3.193.362,- Ft 2.874.025,- Ft

2. Szikszói
Református
Egyházközösség

Beszerzések.
Építés (átalakítás 
bővítés felújítás)

22.148.000,- Ft 19.933.200,- Ft

3. Szikszó-Petrol
Kft.

Beszerzések:
Építés (átalakítás 
bővítés felújítás)

12.300.000,- Ft 6.150.000,- Ft

4. Vámos
Számviteli és 
Üzletviteli 
Tanácsadói Bt.

Beszerzések:
Építés (átalakítás 
bővítés felújítás)

5.271.290,- Ft 2.635.645,- Ft

5.

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az 
elvégzéséért.

3.4 Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a 
következő táblázat tartalmazza2.

Tag neve Elszámolható költséq Támogatási összeg
1. Szikszó Város 

Önkormányzata
384.527.327,- Ft 314.668.660,- Ft

2. Szikszói
Református
Egyházközösség

22.148.000,- Ft 19.933.200,- Ft

3. Szikszó-Petrol
Kft.

12.300.000,- Ft 6.150.000,- Ft

Tagi szintű költségvetés esetén a támogatási szerződés releváns mellékletei tagi szinten is 
elkészítendőek, az abban foglaltaknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.
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4. Vámos
Számviteli és 
Üzletviteli 
Tanácsadói Bt.

5.271.290,- Ft 2.635.645 Ft

5.

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) 
adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének ... %-akát képezik, az 
alábbi megoszlásban:

Tag neve önrész formája önrész összege részesedése a 
projekt 

elszámolható 
költségéhez képest 

(%)
1. Szikszó Város 

Önkormány
zata

bankszámlapénz 69.858.667,- Ft 16,466523%

2. Szikszói
Református
Egyház
közösség

bankszámlapénz 2.214.800,- Ft 0,522055%

3. Szikszó-Petrol
Kft.

bankszámlapénz 6.150.000,- Ft 1,449629%

4. Vámos 
Számviteli és 
Üzletviteli 
Tanácsadói Bt.

bankszámlapénz 2.635.645,- Ft 0,621253%

5.

3.6. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási 
jelentéseket, záró jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt 
projekt előreheladási jelentés) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja 
össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le 
nem fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt 
előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának 
határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Konzorciumvezető 
részére, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

3.7. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési igénylést a Konzorciumvezető 
állítja össze és küldi el a Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a kifizetési kérelem 
összeállításához szükséges, a támogatási szerződésben meghatározott 
dokumentumokat a Konzorciumvezetőnek küldik meg. A dokumentumokat és 
számlákat a támogatási szerződésben meghatározott tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelően kell elküldeni a Konzorciumvezetőnek.
A Közreműködő Szervezet felé benyújtásra kerülő kifizetési igénylésnek el kell érnie 
a kifizetési kérelmek benyújtására vonatkozó korlátokat3.

Tagi szintű költségvetés esetén.
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A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott 
számlára eső, a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott támogatást a 
Közreműködő Szervezet közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt bankszámlákra.
A Közreműködő Szervezet legfeljebb annak a támogatási aránynak megfelelő 
támogatási összeget utal a Tag részére, amelyet a pályázati kiírás, illetve a 
támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan 
meghatározott4.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján 
megállapítható, hogy a Tagoknak adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, 
önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem 
fizetett köztartozása van, emiatt a Közreműködő Szervezet az adott Tagra jutó 
támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a 
támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését 
rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés 
miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Közreműködő Szervezet részére 
visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak 
szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási 
szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a 
visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott 
időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét 
bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 58. §-a alapján a következő 
biztosítékot nyújtják:

Tag neve Biztosíték formája5 Biztosíték értéke
1. Szikszó Város 

Önkormányzata
mentesül a biztosítéknyújtás alól 0

2. Szikszói Református 
Egyházközösség

mentesül a biztosítéknyújtás alól 0

3. Szikszó-Petrol Kft. mentesül a biztosítéknyújtás alól 0

4. Vámos Számviteli és 
Üzletviteli 
Tanácsadói Bt.

mentesül a biztosítéknyújtás alól 0

5.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási 
szerződésben, illetve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott 
időpontban kötelesek a Tagok a Konzorciumvezető részére átadni, aki azt a 
Közreműködő Szervezet részére továbbítja. A biztosíték jogosultja a Támogató.

4

5
Tagi szintű költségvetés esetén.
A kötelező és a kötelezően választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni.
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3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető 
kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a 
Közreműködő Szervezet irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. A 
Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a 
támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a 
Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem 
érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással 
szemben fennálló felelősségét.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének 
időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, 
telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás 
aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A 
Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a 
Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést 
tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával 
kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt 
kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, 
amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt 
munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az 
emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Konzorciumvezető, 
más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a 
Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a 
Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a 
Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott 
helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban 
harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről 
előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és 
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős 
személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a Tagok külön állapodnak meg / A Projekt 
megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és 
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős 
személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik6.

7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A bekezdésből a 10. pontban foglalt rendelkezések alapján a nem vonatkozó 
szövegrészlet törlendő.
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SZÉCHENYI TERV

7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, 
illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül 
meghatározásra;
A beruházás saját tulajdonú ingatlanokon történik, így a projekt megvalósítása során 
beszerzett, illetve létrejött dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés a 
tulajdonosokat illeti meg.
Az 1431/1/A helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló fejlesztést az önkormányzat 
aktiválja.

8. A tagság m egszűnése
8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt 
megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan 
együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha 
a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek 
teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból 
beállott körülmény folytán nem képes.

8.2. A Konzorciumvezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni. A Tagok azonban 
megállapodhatnak, hogy a Konzorcium vezetését az erre irányuló 
szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el, melyet követően 
a korábbi Konzorciumvezető is jogosulttá válik a kilépésre.

8.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek 
tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai 
szempontból veszélyezteti.
A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok 
véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles 
megküldeni a Közreműködő Szervezetnek.

8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem 
eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek 
következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban 
vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási 
szerződéstől elállnak.

8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a 
megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A 
belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a 
pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.

8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) eseténköteles 
egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése 
érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás 
időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült 
költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett 
tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről 
beszámolni. Köteles továbbá a - a Megállapodás keretében esetlegesen - 
használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás 
nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.
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A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a 
a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, 
ellenőrzés-tú'rési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel 
és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag 
tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a 
megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes 
használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási 
szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a 
kiválását követően is kötelező érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének 
időpontjáig.

Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során 
létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási 
szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel 
a Támogató részére.

8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását 
igényli, amelyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A 
hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett 
általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő 
Szervezettől.

SZÉCHENYI TERV

9. A Megállapodás megszűnése és módosítása

9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és 
osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése 
jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a pályázati kiírásban 
megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

9.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban 
módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A 
hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett 
általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő 
Szervezettől.
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, 
bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok 
változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A 
Konzorciumvezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó 
dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet.

9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a 
rendes felmondás jogát kizárják.
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10. Záró rendelkezések

f j p l  SZÉCHENYI TERV

11.1 Jelen Megállapodás 11 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. A 
Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az 
utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését 
követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő 
Szervezet részére.

11.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar 
jogszabályok rendelkezései az irányadók.

11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, 
valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában 
feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen 
Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a 
testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges 
felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet 
jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely 
a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás 
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Szikszó Városi 
Bíróság, illetve értékhatártól függően a Borsod-Abaúj-Zemplén Bíróság illetékességét 
kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

P.H. P.H.

Aláírás dátuma: Aláírás dátuma:

.1.?. !L . ̂ ÍJVíÖLq . /!(<?.,.. .4-.9Ü.... J .ÍL .

Konzorcium Vezetője Konzorciumi Tag
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Konzorciumi Tag Konzorciumi Tag

s .

Budai Béla 
Név

Szikszó-Petrol Kft. 
Szervezet

S Z I K S Z Ó -P E T R O I .  Ki- ,
p  |_| 3800 Szikszó. Rákóczi u. 22.0 

Adószám: 14792957-2-05

Aláírás dátuma:

Vámos Norbert 
Név

Vámos Számviteli és Üzletviteli 
Tanácsadói Bt.

Szervezet
Számviteli és Üzletviteli 

Tanácsadói B.T.
3CC Q Ci-nÁ î>ü| í/íunkrtűsy u. 4̂

-•

P.H.

C ,
Aláírás dátuma:

IQ,.J-ű*
■ r

i i



1. oldal, összesen: 5 oldal

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá 
[ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]:

Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

VI. fejezet harmadik rész
e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült 
[szükség szerint utalás a Kbt. 245. §-ára és 259. §-ára]:

értéke forintban

263 000 000 Ft
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. 
szerint nem kötelező, ez a körülmény:

Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja:

2011/10/18
h) az ajánlatkérő a 241. § b) pontja alapján tartozik-e a Kbt. hatálya alá:

nem

i) ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyújtja be, az a sorszám, 
amelyen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében 
szerepel:

554
j) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény 
ellenőrzését:

nem kéri
k) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt 
megjelölő azonosító szám:

18. § (2) bekezdés]

AK07343
1) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és a Kbt. 44. § (5) vagy (6) 
bekezdései, vagy 246. § (5) bekezdése szerint a díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy 
mentességre jogosult, ennek közlése:

Egyéb közlemény:
A hirdetményt dr. Mikola Zoltán András látta el ellenjegyzéssel. Az ajánlatkérő adószáma: 15348465-2- 

05. A közbeszerzést Európai Uniós támogatásból valósítják meg.

4. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

KÖ ZBESZERZÉSI É R TESÍTŐ  
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest. Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 

MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma_____________________

KÉ nyilvántartási szám ______________

https://195 .228 .171.34/hkm /view form .jsp?id=26744/2011 2011.10.18.

mailto:hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
http://www.kozbeszerzes.hu
https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=26744/2011


2. oldal, összesen: 5 oldal

I. s z a k a s z : a já n la t k é r ő

i . l )  NÉV, CÍM ÉS k a p c s o l a t t a r t á s i  p o n t (o k ) (a közzétett hirdetményben megadott módon)

Hivatalos név:
Szikszó Város Önkormányzata

Postai cím:
Kálvin tér 1.

Város/Község Postai irányítószám: Ország:
Szikszó 3800 HU

Kapcsolattartási pont(ok): Telefon:
polgármester 46/596-448
Címzett:
Füzesséri József

E-mail: Fax:
titkar@szikszo.hu 46/596-448

Internetcím(ek) (ado tt esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.szikszo.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

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

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.l) LEÍRÁS

II.1.1) Az AJÁNLATKÉRŐ á l t a l  a  s z e r z ő d é s h e z  r en d e l t  eln e v e z é s  (a közzétett hirdetményben
megadott módon)

ÉMC)P-3.1.2/A-2f-2010-0003 Szikszó városközpont rehabilitációja - kivitelezési munkák

II.l. 2) A s z e r z ő d é s  m e g h a t á r o z á s a /t á r g y a  (a közzétett hirdetményben megadott módon)

Vállalkozási (építési) szerződés az Okmányiroda, a Református Parókia, a Rákócz i -  Bolt utca és az
Okmányirodái közparkoló építési - felújítási munkáira.

II.l. 3) Közös k ö z b e sz e r z é s i s z ó je g y z é k  (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott módon)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45111100-9

Kiegészítő tárgy(ak) 45210000-2

45211360-0

45212314-0

45233253-7

45233251-3

45233270-2

45223300-9

45233221-4

https://l 95.228.171.34/hkm /view form .jsp?id=26744/2011 2011.10.18.
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3. oldal, összesen: 5 oldal

III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre 
vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett ajánlattételi 
felhívás:

Hirdetmény száma a KÉ-ben: 25205 / 2011 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2011/09/30 (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/10/07 (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2011/10/24 (év/hó/nao )

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

Hirdetmény száma a KÉ-ben: 10499 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/04/29 (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/05/05 (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2011/05/27 (év/hó/nap )

— .............. ........(E pontból, amennyiben szükséges több használható) -............

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bek. szerinti ajánlattételi határidő 
meghosszabbításra? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határidő:

(év/hó/nap ) Időpont:

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

IV.l) A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA (adott esetben)

IV. 1.1) Tájékoztatás a visszavonásról

[x] Az ajánlattételi felhívás visszavonásra került.

[x] Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A felhívás visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)

Az ajánlettvők által a kiegészítő tájékoztatás iránti kérdésekben felvetett problémák 
kezelése után az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárást fog indítani.

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.2.1) Dátumok módosítása

A módosítandó dátum helye a ~ , .. ~ . ... t . . ,, 
közzétett hirdetményben A kovetkez° he|yett A következő idopont iranyado

fittps://l 9 5 .2 2 8 .1 7 1 .34/hkm/viewform.jsp?id=26744/2011 201 1.10.18.



4. oldal, összesen: 5 oldal

Dátum: (év/hó/nap) Dátum: (t 
Időpont: : Időpont:

h/hó/nap)

IV.2.2.) További módosított információk a hirdetményben (adott esetben)

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben: 

A következő helyett:

A következő irányadó: 

és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

--------- ------------------[A i\/"2) szakaszból szükség szerint több példány használható]-------------------

IV.2.3.1) Módosul-e a dokumentáció igen [ ] nem [ ]

IV.2.3.2) A dokumentáció módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben ):

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának mód
(adott esetben):

a, beszerzési helye

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :

IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

A meghosszabbítással
érintett dátum helye a A következő helyett A következő időpont irányadó 
közzétett hirdetményben

Dátum: (év/hó/nap) Dátum: (év/hó/nap) 
Időpont: : Időpont: :

IV.3.2) Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának indoka

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

IV.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA

IV.5.1) A feladás dátuma; 2011/10/18 (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

I) To v á b b i in f o r m á c ió k  a k ö v e t k e z ő  c ím e k e n  é s k a p c s o l a t t a r t á s i  pon to k o n  sz e r e z h e t ő k  be

Hivatalos név:
dr. Mikola Zoltán András

https://l 9 5 .2 2 8 .17 1 .34/hkm/viewform.jsp?id=26744/201 1 201 1.10.18.

https://l


5. oldal, összesen: 5 oldal

Postai cím:
Szent István utca 3. 1/3.

Város/Község
Nyíregyháza

Postai
irányítószám:
4400

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett:
dr. Mikola Zoltán András

Telefon:
+ 36-42/410-417

E-mail:
ugyved.mikola@chello.hu

Fax:
+ 36-42/500-133

Interneteim (URL):

https ://195.228.171.34/hkm /v i ewfo rm .j sp? i d=26744/2011 2011.10.18.

mailto:ugyved.mikola@chello.hu


dr. Mikola Zoltán András Ü g y v é d i Irodája 
dr. M ikola Zoltán A ndrás ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3.1/3. 
0  (42) 410-417; Fax; (42) 500-133; ugyved.mikola@chello.hu

Tisztelt Ajánlattevők!

Szikszó Város Önkormányzata a Közbeszerzési Értesítő 2011. évi 117. lapszámában a KÉ-25205/2011 nyilvántartási szám 
alatt az „ÉMOP-3.1.21A-2f-2010-0003 Szikszó városközpont rehabilitációja -  kivitelezési munkák" tárgyú ajánlattételi 
felhívásának visszavonását kezdeményezte 2011.10.18. napján a Közbeszerzési Értesítőben.

A Kbt. 54. § (10) bekezdés a) pontja értelmében ajánlatkérő a dokumentáció ellenértékét tíz napon belül visszautalja 
Önöknek, feltéve, ha a dokumentációt részére visszaadták.

Az ellenérté visszautalás érdekében legyenek szívesek az ajánlattételi dokumentációt, a terveket, valamint a 
költségvetéseket az átvett formában visszajuttatni Szikszó Város Önkormányzata, dr. Laczkó Csabáné részére 
személyesen vagy postai úton (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.).

•

Szikszó Város Önkormányzata „ÉMC)P-3.1.2/A-2f-2010-0003 Szikszó városközpont rehabilitációja - kivitelezési 
munkák" tárgyában általános egyszerű közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárás során a Németh Út Kft. 
2011.október 18. napján faxon előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatkérőhöz, az alábbi tartalommal:

„A fenti tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban vitarendezési kérelemmel kívánunk élni. Vitarendezéssel 
érintett pontok:

1. A Kbé. III.2.2.) P/2, pontja, ahol a 2009., 2010. és 2011. években elért nettó árbevételről kér nyilatkozatot évenkénti 
bontásban. Hivatkozik a Kbt. 66.§(1) c) pontjára. A Kbt. 66.§ (1) c) pontja szerint viszont „az előző legfeljebb háromévi 
teljes árbevételéről, illetőleg ugyanezen Időszakban a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételről szóló 
nyilatkozatával,..." lehet megfelelni. Mivel 2011. évre még nem áll rendelkezésre sem teljes, sem a közbeszerzés tárgya 
szerinti nettó árbevételi adat, így arról nyilatkozni nem lehet. Kérjük ezek alapján a kiírás Itt megjelölt pontját úgy 
módosítani, hogy a 2011. évre szóló részt törlik.

2. A Kbé, IIL2.3) Ml. pontja, ahol a referencia igazolásnak tartalmaznia kell többek között „amit maga végzett, a 
korábbi megrendelőnek műszaki átadás után az építményt átadta..." nyilatkozat, továbbá hivatkozik a KBt. 67.§(2) a) 
pontjára. Ezzel szemben a Kbt. 68,§(2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a referencia igazolásban meg kell adni 
„legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.'". Kérjük módosítani az itt megjelölt alkalmassági feltétel 
minimum "követelményeit úgy, hogy a Kbt. 68.§ (2) bekezdésének is megfeleljen.

Válasz:
Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezés iránti kérelemben előadottakkal nem ért egyet, ugyanakkor tájékoztatja a 
kérelmezőt, hogy az ajánlattételi felhívás visszavonására tekintettel az álláspontja részletes ismertetése okafogyottá 
vált.

Kelt Nyíregyházán, 2011. október 18. napján „  Dr. Mikola Zoltán András
§  ügyvéd

4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 3.1/3. 
Adószám: 51911609-2-35

Tisztelettel

(/
Szikszó Város Önkormányzata képviseletében 

dr. Mikola Zoltán András
ügyvéd

hivatalos közbeszerzési tanácsadó

mailto:ugyved.mikola@chello.hu


AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETM ÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ EGYSZERŰ 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS M EG IN DÍTÁSÁRA

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

1 .1) N É V  ÉS CÍM

N é v : Szikszó Város Önkormányzata

Cím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

K a p c so la tta r tó : F ü z e s sé ry  Jó z s e f  polgármester T e le fo n : 46/596-450

E -m a il: titkar@szikszo.hu Fax : 46/596-211

Kiegészítő tájékoztatást a következő címen kérhetnek:
dr. Mikola Zoltán András ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
4400 Nyíregyháza, Szent István út 3 . 1/3.
Tel.: (42) 410-417, Fax: (42) 500-133; e-mail: ugyved.mikola@chello.hu

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
dr. Mikola Zoltán András ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
4400 Nyíregyháza, Szent István út 3 . 1/3.
Tel.: (42) 410-417, Fax: (42) 500-133; e-mail: ugyved.mikola@cheilo.hu

II. SZAKASZ: A SZERZŐD ÉS TÁRGYA

I I . l )  M e g h a t á r o z á s

I I .l .l )  Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
EMOP-3.1.2/A-2f-2010-0003 Szikszó városközpont rehabilitációja - kivitelezési munkák

II.1.2) A közbeszerzés tárgya

Vállalkozási (építési) szerződés a Rákóczi -  Bolt utca és az Okmányirodái közparkoló építési felújítási munkáira.

II.1.3) Nómenklatúra (CPV)

FŐ tárgy 45233142-6

További tárgyak 45233292-2
45233221-4
45233253-7
45233251-3
45233270-2

II.1.4) A teljesítés helye
3800 Szikszó,
Rákóczi u. 16/2 hrsz.
Bolt u. 1474 hrsz.
Kálvin tér 1. 1430/7

II.1.5) A szerződés meghatározása

Vállalkozási (építési) szerződés

II.1.6) Az ajánlattevők nem tehetnek többváltozatú (alternatív) ajánlatot.

I I .l .7) Az ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét kizárja.

mailto:titkar@szikszo.hu
mailto:ugyved.mikola@chello.hu
mailto:ugyved.mikola@cheilo.hu


II. 2) S z e r z ő d é s  s z e r i n t i  m e n n y is é g  v a g y  a l k a l m a z á s i  k ö r

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték:

A Rákóczi utcán út és járda felújítása, parkolósáv kialakítása, a Bolt utcán az útburkolat és a járda felújítása 1666 m2, 25 db 
Okmányirodái közparkoló, zöldfelület 379 m2 aszfaltozott, parkoló 432 m2, járda aszfalt 612 m2, járda térburkolat 834 m2, járda- és 
kapubejárók: 700 m l.

II.3) A SZ ERZŐ D ÉS ID Ő TA R TA M A  V A G Y A BEFEJEZÉS, A T ELJESÍTÉS H A TÁ RID EJE

Befejezés: 2012/11/01

III. SZAKASZ: JO G I, G A ZD A SÁ G I, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORM ÁCIÓK

III.l) A SZ ERZŐ D ÉSRE V O N A TK O Z Ó  FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító m ellékkötelezettségek

A napi késedelmi kötbér mértéke az ajánlati kötöttség beálltakor megajánlott nettó vállalkozói díj 1 %-a.
Az ajánlatkérő teljesítési biztosítékot köt ki, ami az ajánlatkérőt illeti, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítését a saját érdekkörében 
felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A teljesítési biztosíték alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke 
annak 5 %-a. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A teljesítési biztosíték az előbbi időpontig az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető ajánlatkérő fizetési 
számlájára történő befizetéssel, bakgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó - kötelezvénnyel.

111.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek.

Az ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít a nyertes ajánlattevő(k) által kiállított 
előlegbekérő(k) alapján. Az előlegbekérő alapján az ajánlatkérő által megfizetett előleg összegéről a nyertes ajánlattevő(k) 
köteles(ek) haladéktalanul előlegszám lákat kiállítani és azokat az ajánlatkérőnek átadni.
Az egyes számlák ellenértékét az ÉM OP keretében nyújtott támogatásból, közvetlen szállítói finanszírozással egyenlíti ki az 
ajánlatkérő; az önerő átutalásának igazolása után a Közreműködő Szervezet fogja közvetlenül átutalni a számla összege és a már 
átutalt önerő különbözetét a vállalkozó(k)nak a Kbt. 305. § (3)-(5) szerint.
A közbeszerzésbe (Bolt utca, a Rákóczi utca, Okmányiroda közparkolói) tartozó m unkák számlázási rendje:
Három részszámla és egy végszám la nyújtható be. A részszámlák az építési munka 25, 50 és 75 százalékos készültsége elérése 
esetén nyújthatóak be. A százalékos arány meghatározásakor a viszonyítás alapja a nyertes ajánlattevő ajánlati árát alátámasztó 
tételes költségvetés. Végszám lát az Okmányiroda közparkolóinak befejezése után, a műszaki átadás-átvétele után lehet kiállítani. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell műszaki pénzügyi ütemtervet.______________________________________ ___________ ____________________

111.2 ) R é s z v é t e l i  f e l t é t e l e k

III.2.1) A kizáró okok

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok:

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a m egkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az erőforrást nyújtó szervezet aki/amely a Kbt. 60. § (1) bekezdésben vagy 
a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában m eghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet aki/amely a Kbt. 61. § (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban meghatározott kizáró ok 
hatálya alatt áll, vagy a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

M egkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés 10%-át m eghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt. 249. § (3) bekezdés szerint. Az ajánlattevőnek a Kbt. 
63. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó 
mértékben olyan alvállalkozót, aki/amely a Kbt. 60. § (1) bekezdésben vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában és 62. § (1) 
bekezdés a) -  b) pontjában m eghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.



III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság m egítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód az alábbiak:

Az ajánlatban az ajánlattevő csatolja:

P/l: A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerint csatolja 
nyilatkozatát a 2009., 2010. és 2011. években az ajánlattételi 
határidő lejrátáig (2011.11.24.-ig) terjedő időszakban elért nettó 
árbevételéről évek szerinti bontásban és összesítetten, valamint 
ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti 
munkákból származó nettó árbevételéről szintén éves 
bontásban és összesítetten is.

Az alkalmasság minimumkövetelményei az alábbiak:

Alkalmatlan az ajánlattevő (a P/2 esetében együttes I 
megfelelésre van lehetőségi, ha:

P/2: Ha a 2009., 2010. és 2011. években elért nettó árbevételének 
éves átlaga nem éri el a 70.000.000 Ft-ot és a közbeszerzés 
tárgya (útépítés-felújítás, vagy parkolóépítés) szerinti 
munkákból származó nettó árbevételének éves átlaga 
ugyanebben az időszakban nem éri el az 50.000.000 Ft-ot.

A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhetnek erőforrásnak 
a P/l szerinti körülmények, kivéve, ha az ajánlattevő és az 
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv 
szerinti többségi befolyás áll fenn.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 
igazolási mód az alábbiak:

Az ajánlatban az ajánlattevő csatolja:

M/l: A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolja az 
ajánlattételi határidőt megelőző 5 évnél nem régebben (2006.11.24.- 
e után) befejezett, a minimumkövetelm ényeknek megfelelő építési 
munkái igazolására a szerződést kötő m ásik fél által adott 
referenciaigazolásokat. Az igazolásban meg kell adni a korábbi 
megrendelő nevét, címét, a törvényes képviselőjének nevét, az 
ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá 
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e és a korábbi megrendelőnek 
műszaki átadás után az építm ényt átadta. Mind az ismertetést, 
mind a referenciaigazolásokat olyan tartalommal kell csatolni, 
hogy azokból a minimumkövetelm ények 
fennállását az ajánlatkérő meg tudja ítélni.

Az alkalmasság minimumkövetelményei az alábbiak:

Alkalm atlan az ajánlattevő (az együttes megfelelésre van 
lehetőség), ha:

M/l: az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 5 
évben nem tud referenciaigazolással igazolni legalább 
kettő, legalább nettó 50.000.000,- Ft vállalkozói díjú 
közbeszerzés tárgya (útépítés-felújítás, vagy parkolóépítés) 
szerinti referenciamunkát, amit maga végzett, és a korábbi 
m egrendelőnek műszaki átadás-átvételi eljárás után 
átadott.

A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhetnek 
erőforrásnak az M/l szerinti körülmények, kivéve, ha az 
ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a 
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV .1) A Z  ELJÁRÁS FA JTÁ JA

IV .1.1) Az eljárás fajtája
Hirdetmény közzététele nélkül indított egyszerű eljárás.

IV. 2) B í r á l a t i  s z e m p o n t

IV.2.1) Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV .3) A d m i n i s z t r a t í v  i n f o r m á c i ó k

IV.3.1) Az ajánlattételi határidő: 2011.11.24. Iciőpont: 9'*’

IV.3.2) Az a nyelv, amelyen az ajánlatok benyújthatók: magyar



IV.3.3) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

A dokumentációt az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt, postai úton küldi meg az ajánlattételre felkért vállalkozásoknak.

IV .3.4) Az ajánlat benyújtásának helye

Szikszó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal I. emeleti jegyzői tárgyaló 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2011.11.24. Időpont: 900 

H elyszín: Szikszó Város Önkorm ányzata Polgármesteri Hivatal I. emeleti jegyzői tárgyaló 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, és az általuk meghívott személyek.

V. KIEGÉSZÍTŐ IN FO RM ÁCIÓK

V .l) Az ajánlatkérő ÉMÖP-3.1.2/A-2f-2010-0003 kódszámú nyertes pályázat alapján megkötött támogatási szerződésben biztosított 
európai uniós forrás terhére valósítja meg.

V.2) További inform áció k

Az eljárásban az ajánlatkérő a tárgyalást nem teszi lehetővé, a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

V.2.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása
Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét Kbt. 83. § szerint.

V.2.2.) Az összegezés m egküldésének tervezett időpontja: 2011.12.02.

V.2.3.) A szerződéskötés tervezett időpontja és helye: 2011.12.12. 9™ óra,

Szikszó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 1. emeleti jegyzői tárgyaló 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

V.2.4) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát nem tartja fenn az előző évben 
nettó egymilliárd forint árbevételt el nem érő ajánlattevők számára.

V.2.5.) Egyéb inform ációk:
Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70. § (2), továbbá a 71. § (1) bekezdésére a)-d) pontjai szerint.

Az ajánlatkérő az eredm ényhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározhatja. Az ajánlatkérő az 
eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.

Az ajánlattevő csatoljon szándéknyilatkozatot az ajánlatban általa alvállalkozóként megjelölt alvállalkozóitól arról, hogy a 
szerződés teljesítésében az ajánlattevő oldalán - nyertessége esetén - részt fognak venni (ha ilyet ajánlata szerint igénybe vesz).

VI.4) Az AJÁN LA TTÉTELI FELH ÍV Á S M EG KÜ LD ÉSÉN EK  N A PJA : 2011.11.08.



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejcitt egyrészről

Szikszó V áros Ö n k o rm án y zata  (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) képviseletében Füzesséri 
József polgármester a továbbiakban: mint m egrendelő

másrészről

G erixon Kft. (3527 M iskolc, Sajósziget út 2/A) és a P a p e x  Kft. (3525 M iskolc, Régiposta 
16., képviseli Magyan István , a G erixon K ft. ügyvezetője és Papex K ft. meghatalmazottja) a 
továbbiakban: m int vállalkozók

alulírott napon, az alábbi feltételek szerint.

1.) Vállalkozók vállalják, hogy az ajánlattételi felhívásban, a dokum entációban, a dokumentáció 
részét képező kiviteli tervdokum entációban és szerződéstervezetben, valamint az ajánlatában 
és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt műszaki tartalommal elvégzik a Rákóczi utcán az lít 
és a járda felújítását, a parkolósáv kialakítását, a Bolt utcán az útburkolat és a járda 
feliíjítását, továbbá 25 db Okmányirodái közparkoló kiépítését a STÚDIÓ 
És^akmagjjarors^ág Tervező Kft. által elkészített kiviteli tervek alapján.

2) Vállalkozók nyilatkoznak, hogy ismerik a szerződés tárgyát képező építési munkával 
kapcsolatos hatályos rendelkezéseket, műszaki előírásokat, szabványokat, kiviteli 
tervdokumentációt és árazaüan költségvetést.

3) A m unkálatokhoz szükséges valamennyi anyagot a vállalkozók kötelesek biztosítani és a 
vállalkozási díj az anyagköltséget, valamint a munkadíjat egyaránt magában foglalja. 
Vállalkozók kizárólag első osztályú minőségű anyagot használhatnak fel.

4) Az előző pontban hivatkozott követelmények és előírások teljesítéséből adódó feladatokon és 
kötelezettségeken kívül a vállalkozóknak az alábbi feladataik és kötelezettségeik vannak:
5* a munkaterület lehatárolása, és a műszaki-pénzügyi ütemterv megtartása;
>• a munka úányításának megszervezése, a munka folyamatos és ütemes végzése; 
y  kivitelezés m inőségének folyamatos dokumentálása;

a dokum entáció részét képező költségvetéstől a m egrendelő hozzájárulása nélkül nem 
térhetnek el;

y  kötelesek betartani a munkálatok során a szakmai, a munkavédelmi, tűzvédelmi és 
környezetvédelmi előírásokat;

'p kötelesek a m unkaterületet m indenkor tisztán és rendezett állapotban tartani, 
elhatárolásáról a munkavégzés befejezéséig, illetőleg a műszaki átadásig gondoskodni;

'r  kötelesek a teljes körű megvalósulási dokum entációt m egrendelő részére legkésőbb a 
műszaki átadás-átvétel időpontjában átadni;

P  kötelesek legkésőbb a kivitelezés megkezdéséig építési-szerelési szakmai 
felelősségbiztosítást kötni és a kötvény másolatát a Műszaki ellenőrnek átadni, vagy 
meglévő építési-szerelési szakmai felelősségbiztosítását a jelen szerződés szerinti munkára 
kiterjeszteni és ezt a Műszaki ellenőrnek a kötvény átadása m ellett igazolni,

’>  kötelesek legkésőbb a szerződés aláírásával egy időben a nettq> ajánlati ár 5 %~ának 
m egfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani.

5) A megrendelő kötelezettségei és feladatai a szerződés teljesítését szolgáló együttműködés 
körében:
^  a m unkaterületnek munkavégzésre alkalmas állapotban történő átadása.



6) Megrendelő a m unkaterületet a munkavégzés bármely szakaszában igénye szerint, bármikor 
ellenőrizheti. Az ellenőrzéshez műszaki ellenőr közrem űködését veszi igénybe:

Név: O P T IM Á L  20  K F T . (3870 Edelény, Napsugár út 20.) Képviseli Tom pa Csaba

Telefon: 30/ 9726-406

E-m ail cím: tom pacs@ axelero.hu
A kivitelezésnek a munkavégzés során m eg felelnie az érvényben lévő jogszabályoknak.

A vállalkozóknak külön költségkövetelés nélkül helyre kell állítaniuk a környezetet. 
Amennyiben a vállalkozók ezt elmulasztják, megrendelő a teljesítésigazolás kiadását jogosult 
megtagadni, és ezen munkákat a vállalkozók költségére mással elvégeztetni.

Az ellenőrzések során feltárt hibákat a vállalkozók saját költségükre kötelesek kijavítani, 
megszüntetni. A vállalkozók a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, 
körülményt, az elvégzett munka napi menetének leírását a munkahelyen vezetett építési 
naplóban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX . 15.) K orm . rendelet 
szabályai szerint kötelesek rögzíteni. A megrendelő vagy az általa m egbízott műszaki ellenőr 
az építési naplót bárm ikor, de legalább tizennégy naponként ellenjegyzi. Az építés napló 
vezetése a vállalkozók kötelezettsége és egyúttal kötelesek azt a munkaterületen tartani 
akként, hogy a megrendelő képviselője abba bárm ikor betekinthessen és bejegyzést tegyen. 
Vállalkozók kötelesek továbbá arra is, hogy amennyiben az építési naplóban a szerződés 
teljesítésével összefüggésben jelentkező lényeges tényt, vagy körülményt rögzítenek - 
különösen olyanokat, amelyek a munkát akadályozzák, akárcsak esetlegesen is -  külön 
írásbeli űton haladéktalanul, tértivevényes levélben és telefaxon értesítést küldenek a 
megrendelő részére. A m egrendelőnek az építési naplóba foglalt bejegyzése vagy annak 
elmulasztása nem jelenti a pótmunka és a teljesítési határidő m ódosításának elfogadását. A 
naplóba való bejegyzésre megrendelő műszaki ellenőre, a tervező, a felelős műszaki vezető és 
vállalkozók építésvezetője jogosult.

7) Ha a megrendelő hibát, hiányosságot fedez fel a munkavégzés során, akkor vagy írásban az 
építési naplóban, vagy levél, fax útján felszólítja a vállalkozókat a hiba kijavítására, vagy a 
hiányosság kiegészítésére meghatározva a befejezés határidejét. A bban az esetben, ha a 
vállalkozók elmulasztják teljesíteni ezen kötelezettségüket, megrendelő más vállalkozóval 
jogosult a munkát elvégeztetni és vállalkozókra terhelni ezen munkák költségét a vállalkozók 
egyidejű tájékoztatása mellett. K izárólag a vállalkozókat terhelik mindazon költségek, amelyek 
a hibák kijavításával, hiányosságok pótlásával kapcsolatosak. M inden, a vállalkozóknak 
felróható szabálysértésből, figyelmeztetésből, jogszabályok, rendeletek, előírások be nem 
tartásából, mulasztásából, késésből adódó büntetés a vállalkozókat terheli.

8) Minden, a m unkavégzésből adódó és azzal összefüggő vagyoni kár a vállalkozókat, illetve 
biztosítójukat terheli, beleértve a földalatti közművek, nem  m egfelelő helyreállításából adódó 
károkat is (pl.: ví~ve~eték, elektromos kálódat helyreállítást hiányosságok).

A megrendelő írásban jelenti be az általa felfedezett és harmadik személynek okozott kárra 
vonatkozó kártérítési igényt a vállalkozóknak címezve. A bban az esetben, ha a vállalkozók a 
károsultnak 20 napon belül a kártérítést nem fizetik meg, a megrendelő fenntartja magának a 
jogot, hogy a kifizetést a szükséges kártérítési összeg erejéig a vállalkozási díjból visszatartsa 
mindaddig, amíg a vállalkozók a kártérítési kötelezettségüket igazolt m ódon nem teljesítették. 
A szerződés lezárása és a munkák végelszámolása előtt minden kártérítési igényt meg kell 
határozni.

A megrendelő a 7) p ont alapján mással elvégeztetett munkák ellenértékéről kiállított számlát a 
jelen szerződés szerint vállalkozói díjjal szemben beszámítás útján érvényesíti. A vállalkozók a 
beszámításra tekintettel vállalkozói díjra a beszám ított összeggel csökkentett összegben 
jogosultak.

mailto:tompacs@axelero.hu


Ha a 7) pont alapján mással elvégeztetett munkák m ég nem kerültek elvégzésre, akkor a 
megrendelő jogosult a más vállalkozó által a munkára adott árajánlatban szereplő vállalkozói 
díjat visszatartani, és azt munkák elvégzése után a visszatartott összegből a más vállalkozó 
által kiállított számla ellenértékét megfizetni.

9) Szerződő felek rögzítik, hogy megrendelő jogosult az építési szerződéstől elállni minden 
külön és előzetes értesítés nélkül abban az esetben (de nem kizárólagosan), ha a vállalkozók az 
egyes munkam űveleteket nem  teljesítik, vagy az ajánlat részét képező műszaki-pénzügyi 
ütemtervhez képest 30 naptári napot meghaladó késedelmük áll fenn. M egrendelő ezt a jogát 
írásban, a vállalkozóknak cím zett tértivevényes levélben küldött nyilatkozattal gyakorolja. A 
megrendelő elállása esetén jogosulttá válik a felmerült kárának érvényesítésére a vállalkozókkal 
szemben.

10) A munkaterület átadása az építési napló megnyitásával kezdődik. A megrendelő és a 
vállalkozók a polgári jog egyutrműkodesi alapelvének m egfelelően -  közösen rögzítik a 
munkaterület helyszínének állapotát. A vállalkozók az építési naplóban írásban nyilatkoznak, 
hogy a m unkaterületet folyamatos munkavégzésre alkalmas állapotban a tárgynapon átvették.

A munkaterület átadásának feltétele, hogy a Vállalkozók a M egrendelőnek bemutassák és 
részére egyszerű m ásolatban átadják a teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítási 
szerződés fennállását (kötvény), vagy az annak kiterjesztését igazoló iratot a kötvénnyel együtt, 
továbbá igazolják a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását.

11) Az Ajánlati ár átalányár és nettó magyar forintban kell megadni; fedezetet nyújt a 
tervdokumentációban, engedély(ek)ben, esetleges szakhatósági állásfoglalásokban és 
egyeztetési jegyzőkönyvekben m eghatározott feladatok megvalósításához szükséges, a 
rendeltetésszerű használatot biztosító megvalósításhoz szükséges minden munkára továbbá 
különösen, de nem  kizárólagosan:

• a vállalkozók hasznára, és a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói 
kockázatra,

• a megvalósítás során a talajból esedegesen előkerülő szerkezetek stb. bontásának, 
elszállításának, m egsem m isítésének költségére,

• az építész tervekben tervezett közvilágítás (kandeláberek) kialakításához kapcsolódóan a 
meglévő légkábelek földkábellel kiváltásának engedélyezési- és kivitelezési költségeire,

• a műszaki átadás-átvételhez, forgalomba helyezéshez, a szakhatóságok, szolgáltatók által 
előírt tevékenységek költségese,

• minden, a m egvalósításhoz szükséges egyéb (különösen, de nem kizárólagosan a díjak, az 
adók, az illetékek, a járulékok, a felvonulás-, az ideiglenes melléklétesítmények építési
bontási-, az átadás-átvételi eljárás-, a birtokbaadás-, a hibajavítás-, a szabványok szerinti 
minősítés/vizsgálat/mérés-, a vagyonvédelem, a jótállási kötelezettségek teljesítése) 
költségre,

• a többletm unkára (a szerződéskötés alapját képező ajánlatkérési dokumentációban kimutathatóan 
szereplő, de a szerződéses vállalkozói díjban figyelembe nem vett tétel).

Az átalányár nem nyújt fedezetet a pótmunkára (a szerződés alapját képező dokumentációban nem 
szereplő külön megrendelt munkatételre, munkatöbbletre). Pótm unkának kizárólag az ajánlattételi 
felhívásban- és dokum entációban, a vállalkozók ajánlatában és a kiegészítő iratokban nem 
szereplő és azokkal okozati összefüggésben sem hozható munkákat tekintik a felek. 
Pótmunka kizárólag a M egrendelővel kötött szerződés alapján végezhető. A vállalkozók 
tudomásul veszik, hogy a pótmunka megrendelése érdekében a Megrendelőnek 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. A Megrendelés -  a közbeszerzési eljárás 
előkészítéséhez és lefolytatásához szükséges időtartamra tekintettel, attól függően, hogy 
milyen eljárásfajtát alkalmaz a M egrendelő -  a pótm unka megrendelésére irányuló 
közbeszerzési eljárás megindításától számított 70 nap. Erre tekintettel a Vállalkozók olyan
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pótmunka díjigényre nem  tarthatnak igényt, amelynek pótm unka szükségességét írásban, 
külön íven nem  jelezték m egfelelő időpontban.

A szerződésben a műszaki tartalomhoz kapcsolódó árat rögzítették a felek és a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt a megrendelő semmiféle ármódosítási kérelmet, felülvizsgálatot 
nem ismer el, kivéve a pótm unkát érintő eseteket.

12) A szerződés az aláírás napján lép hatályba és a munkák teljes körű befejezéséig tart.
A kivitelezési időtartam  a munkaterület átadása napján kezdődik. A munkaterületet a 
Megrendelő a szerződéskötés napján adja át a Vállalkozóknak. A Vállalkozók kötelesek a 
munka m egkezdésekor a munkaterületen tájékoztató táblát elhelyezni, melyen a vonatkozó 
jogszabályok szerinti adatokat, így többek között a munka m egnevezésért, a tervező nevét, 
elérhetőségét, a kivitelező nevét, az építésvezető nevét és névjegyzéki számát, elérhetőségét, a 
műszaki ellenőr nevét és elérhetőségét fel kell tüntetniük. A megrendelő — amennyiben a 
támogatást nyújtó szervezet ilyen előírást alkalmaz -  jogosult a tábla m éretét, színét 
meghatározni és tartalmát az előzőekben írottakhoz képest bővíteni.

13) A vállalkozók által szolgáltatott megvalósulási terveket a megrendelő ellenőrzi. Az ellenőrzés 
időtartama 15 munkanap. A megvalósulási tervek tartalma csak akkor tekinthető 
szerződésszerű teljesítésnek, ha az a tényleges megvalósulást tartalmazza. A műszaki 
tartalomtól csak a megrendelő előzetes engedélyével lehet eltérni. A megrendelő az eltérést 
csak akkor engedélyezi, ha az gazdasági szem pontok (beleértve a fenntartás költségeit is) alapján 
előnyös, műszaki szem pontok szerint nem hátrányos, és nem veszélyezteti a támogatás 
folyósítását.

14) A kivitelezési munkák teljes befejezésének a munkák teljes körű befejezési időpontja minősül. 
A munkák befejezését a megrendelőnek írásban köteles bejelenteni (késyejelentés), legkésőbb 
2012. novem ber 01. napjáig E z t m egelőzően a vállalkozók 2 példány hiánytalan megvalósulási 
terv -  átadási dokum entációt kötelesek átadni a megrendelőnek. A M egrendelő a műszaki 
átadás-átvételi eljárás m egkezdésének időpontját a készrejelentés kézhezvételét követő 8 
napon belüli időpontra tűzi ki.

Vállalkozók M egrendelőnek a megvalósulási terv — átadási dokum entáció részeként legkésőbb 
az átadás-átvétel m egkezdésekor adják át a szerződésszerű teljesítés elbírálásához, a 
használatbavételi engedély kiadásához, valamint az üzem eltetéshez szükséges mindazon 
dokumentumokat, melyek a kivitelezés hatósági szem pontból való megfelelősségét tanúsítják 
a saját szakáguknak m egfelelően az alábbi dokum entum ok közül:

A beépített építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre és szerkezetekre vonatkozó 
minőségtanúsító okiratok (például építőipari alkalmassági bizonyítvány, alkalmazási engedély, minőségi 
bizonyítvány, vizsgálati jegyzőkönyv, szakvélemény), valamint az építési termékek műszaki 
követelményeinek, m egfelelőség igazolásának, valamint forgalom ba hozatalának és 
felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (1.25.) B M -G K M -K v V M  együttes 
rendelet szabályai szerinti natok a megvalósulási dokum entáció részét képezik, továbbá az 
alkalmazott gépek tekintetében a gépek biztonsági követelm ényeiről és megfelelőségének 
tanúsításáról szóló 16/2008. (V III .30.) N F G M  rendelet előírásai szerint.

A megvalósulási dokum entáció tartalmának ellenőrzését a dokum entáció átadása után azonnal 
meg kell kezdeni és a hiánytalanságra, vagy hiányosságra vonatkozó megállapításokat 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A hiányosságok pótlásakor ténymegállapító jegyzőkönyvet kell 
felvenni.

A  (rw^jteljesítés átvétele úgy történik, hogy a vállalkozók és a megrendelő képviselője műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyvben írásban nyilatkozik a munka, beruházás megfelelőségéről, 
annak átadásáról és átvételéről. E  nyilatkozat tartalma alapján 
y  vagy m egfelelőséget állapít meg az adott munkarésznél,



>* vagy annak súlyos hibája miatt a m egfelelőséget nem állapítja meg, és ezt megindokolja,
vagy

>  hibajegyzéket vesz fel és felszólítja a vállalkozókat, hogy a hibákat javítsák ki. A kijavítás 
azonban az eredeti teljesítési határidőt nem módosítja.

A műszaki átadás-átvétel kizárólag mennyiségi és minőségi hiánypótlás m entes műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével zárul. A Felek a szerződés Vállalkozók részéről 
történő hibátlan és teljes teljesítésének a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes 
lezárását tekintik. A M egrendelő a műszaki átadás átvételi eljárást a megkezdését követő 
legkésőbb 25. napon befejezi.

Az átadás-átvételi eljárás dokum entációjának részét képezik a beépített anyagok 
minőségtanúsítványai és a gyártók megfelelőségi nyilatkozatai is.

15) A szerződéses átalányár (röviden átalányár) a vállalkozók elfogadott árajánlata és az általuk 
készített költségvetés szerint nettó 87 .023.151.,- Ft, + 21 .755 .788  (25 % ) Áfa, azaz összesen 
bruttó 110.519 .402 ,- F t Szerződő felek rögzítik, hogy az Á FA  törvényben rögzített, fordított 
adózásra vonatkozó rendelkezések jelen szerződés pénzügyi teljesítésére vonatkoznak, mert a 
munka építési létesítési engedély köteles tevékenység.

A Megrendelő a nettó vállalkozói díj 10% -ának m egfelelő összegű előleget biztosít a 
vállalkozók által kiállított előlegbekérő alapján. Az előlegbekérő alapján az ajánlatkérő által 
megfizetett előleg összegéről a vállalkozók kötelesek haladéktalanul előlegszámlákat kiállítani 
és azokat a M egrendelőnek átadni. A teljesített előleg összegével a végszámlában kell 
elszámolni.
Az egyes számlák ellenértékét az E M O P  keretében nyújtott tám ogatásból, közvetlen szállítói 
finanszírozással egyenlíti ki a M egrendelő; az önerő átutalásának igazolása után a 
Közrem űködő Szervezet fogja közvetlenül átutalni a számla összege és a már átutalt önerő 
különbözeiét a vállalkozóknak a K bt. 305. § (3)-(5) szerint.
Három részszámla és egy végszámla nyújtható be. A részszámlák az építési munka 25, 50 és 
75 százalékos készültsége elérése esetén nyújthatóak be. A százalékos arány 
meghatározásakor a viszonyítás alapja a vállalkozók ajánlati árát alátámasztó tételes 
költségvetés. Végszám lát az Okmányiroda közparkolóinak befejezése után, műszaki átadás
átvétele után lehet kiállítani.

A nettó szerződéses átalányárból az egyes építmények ellenértéke:
az B olt utcai munkák vállalkozói díja nettó 36 .484 .975 ,- Ft, am iből a Megrendelő a 
számlák ellenértékének 15 % -át a kivitelező számláján feltüntetett vállalkozói 
bankszámlaszámra történő átutalással, az esedékességet követő legkésőbb 45 napon belül 
közvetlenül fizeti meg. A számlák ellenértékének a 85 % -át — a Közrem űködő Szervhez 
benyújtott kifizetési igény elfogadását követő 15 naptári napon belül — a Magyar 
Államkincstár egyenlíti ki átutalással.
a Rákóczi út parkolósáv kialakítása vállalkozói díja nettó 27 .137 .863 ,- Ft, amiből a 
Megrendelő a számlák ellenértékének 15 % -át a kivitelező számláján feltüntetett 
vállalkozói bankszámlaszámra történő átutalással, az esedékességet követő legkésőbb 45 
napon belül közvedenül fizeti meg. A számlák ellenértékének a 85 % -át — a 
Közrem űködő Szervhez benyújtott kifizetési igény elfogadását követő 15 naptári napon 
belül — a Magyar Államkincstár egyenlíti ki átutalással.

'r  az Okm ányiroda közparkolóinak kiépítésével kapcsolatos munkák vállalkozói díja nettó 
13.562.353,- Ft, am iből a M egrendelő a számlák ellenértékének 50 % -át a kivitelező 
számláján feltüntetett vállalkozói bankszámlaszámra történő átutalással, az esedékességet 
követő legkésőbb 45 napon belül közvetlenül fizeti tneg. A számlák ellenértékének a 50 
% -át - a K özrem űködő Szervhez benyújtott kifizetési igény elfogadását követő 15 naptári 
napon belül a Magyar Államkincstár egyenlíti ki átutalással.



'*■ az eszközök beszerzésének nettó vállalkozói díja összesen 9 .837 .960 ,- Ft, amelyből 
8 .487.960,- F t az anyag-, és 1 .350.000,- F t a díjköltség.

16) A megrendelő a K bt. 305. § (4) bekezdése értelm ében arra az esetre, ha a szerződésszerű 
teljesítést igazolta, de az igazolt teljesítés vállalkozói díját legkésőbb a|z esedékességkor nem 
fizette meg felhatalmazó nyilatkozatot ad a vállalkozóknak, mely felhatalmazó nyilatkozat 
alapján a vállalkozók jogosultak a megrendelő minden megkérdezése nélkül 
projektszámlájával szem ben azonnali beszedési megbízást benyújtani. A beszedési 
megbízáshoz mellékelni kell a szerződést, a teljesítésigazolást és a vállalkozói díjról kiállított 
számlát, továbbá olyan iratot, amelyik tartalma bizonyítja, hogy a Vállalkozók a 
Megrendelőnek a számlát átadták. Jelen  szerződés aláírásával a M egrendelő felhatalmazást ad 
a számlavezető pénzintézetének az előző feltételeknek megfelelően benyújtott azonnali 
beszedési megbízás teljesítésére.

17) Vállalkozók a teljesítésének késedelme esetén a késedelmes napokra 870.232,- F t késedelmi 
kötbér fizetésére kötelesek.
A felek a vállalkozók szerződésszerű teljesítésének biztosítására 4 ,351 .158 ,- F t összegű 
teljesítési biztosítékot kötnek ki. A teljesítési biztosíték a m egrendelőt illeti, ha a vállalkozók a 
szerződés teljesítését a saját érdekkörükben felmerült ok miatt m eg sem kezdik, vagy 
megkezdik, de nem  fejezik be.

Ha kötbér kerül felszámításra, akkor a kötbért a megrendelő kiszámlázza a vállalkozóknak. A 
vállalkozók végszámlájukba a szerződés teljes összegét állítják be, a kötbér összege 
beszámítás útján kerül pénzügyi rendezésre, így megrendelő csak a kötbérrel összegével 
csökkentett vállalkozói díjat utalja át a vállalkozóknak.

18) A vállalkozókat az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági 
idejéről szóló 12/1988. (X II. 27.) E V M -Ip M -K M -M É M -K V M  rendeletben rögzített 
kötelező alkalmassági idővel egyező időtartamra (az elvégzett munka jellegétől függően a 
műszaki átadás-átvételtől 5, illetve 10 év) szavatossági kötelezettség terheli.

19) Szerződő felek egyező akarattal rögzítik, hogy a szerződésből eredő jogok engedményezésére 
és a szerződéses kötelezettségek (terhek) átvállalására kizárólag a másik fél előzetes és írásban 
adott hozzájárulása esetén kerülhet sor.

20) Jelen szerződést a vállalkozóknak kell teljesíteniük.

A vállalkozók a szerződést egyetemleges felelősségvállalással teljesítik.

A Vállalkozók teljesítésében alvállalkozó nem működhet közre.

A Vállalkozók bármelyikének fizetésképtelenné válása esetén a szerződés automatikusan 
megszűnik. M egrendelő az elvégzett munkák ellenértékének kifizetését a munka befejezéséig 
visszatarthatja, a munka befejezéséhez szükséges mértékig.

21) Megrendelő képviseletében nyilatkozattételre jogosult Füzesséri Jó z se f polgármester. A 
vállalkozók részéről nyilatkozattételre jogosult Magyan István, a G en xo n  K ft. ügyvezetője. A 
Megrendelő által a G enxon  K ft.-vei közölt minden nyilatkozat a Papex K ft.-vei szemben is 
joghatályos közlésnek minősül.

22) Jelen szerződésnek mellékletként elválaszthatatlan részét képezi az ajánlatkérési 
dokumentáció (különösen a kiviteli tervek), az eljárás során feltett kiegészítő tájékoztatás, és a 
vállalkozók ajánlata.

23) Szerződő felek kijelentik, hogy a megállapodást elolvasták, elolvasás után értelmezték, és 
mint akaratukkal m indenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták azzal, hogy az itt nem 
szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi C X X IX . törvény (Kbt.) és a 
Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének rendelkezései érvényesek. A megállapodás
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mindkét fél aláírásával lép életbe és válik hatályossá és m ódosítani csak a K bt. szabályaira 
figyelemmel, írásban lehet.

Felek ezt a szerződést — amely hét szám ozott oldalon 23 pontot tartalmaz — elolvasás és 
értelmezés után, négy eredeti példányban, m int akaratukkal m indenben megegyezőt írják alá.

Kelt Szikszón, 2011. d ecem b er 12. napján

Szikszó V áros Ö n k o rm án y zata  
Füzesséri Jó z s e f  p o lg árm ester

megrende|ő

G erixon K ft., P a p e x  Kft közös nyertesek  
M agyari Is£rán ügyvezető és m egh atalm azo tt

vállalkozó
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Ajánlatkérő
Szervezet: Szikszó Város

Címzett:
Önkormányzata

Cím: Kálvin tér 1.

ír.szám: 3800
Város/Község: Szikszó
Ország: HU
Telefon: -
Telefax: -
E-mail: -
Internet cím(URL): -

Megbízott képviselő
Név: Dr. Mikola Zoltán András
Címzett: Dr. Mikola Zoltán András

Cím: Szent István u.3. 1/3.
Ir.szám: 4400

Város/Község: Nyíregyháza

Ország: HU
Telefon: 42/410-417

Telefax: 42/500-133
E-mail: ugyved.mikola@chello.hu
Internet cím(URL): -

Hirdetmény típusa
(Nemzeti) tájékoztató az eljárás 
eredményéről (1-es minta)_

Állapota
Iktatva

Értesítő levelek
Nincs levél

Hiánypótló levelek
Nincs levél

Iktatószám

Előzmény -

Kapcsolódó
hirdetmény -

Korábbi tartalmi étlapot
Nincsen korábbi tartalom

Iktatási időpont Iktatási szám

2011.12.15 31953/2011

Befizetések

Dátum Befizető Mód Összeg

Terjedelem Árazás

Egységár : 10000

Oldalszám: | 9 Ára 90000

Hirdetmény rövid tartalma
Nyilvánosság biztosítása

Megjegyzés
A hirdetményt dr. Mikola Zoltán András látta 
el ellenjegyzéssel. Az ajánlatkérő 
adószáma: 15348465-2-05.

https://195 .228 .171.34/hkm /view ofFer.jsp?id=31953/201 l& prm t=yes 2011.12.15.

mailto:ugyved.mikola@chello.hu
https://195.228.171.34/hkm/viewofFer.jsp?id=31953/201


Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá 
[ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]:

Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

Vl.fejezet harmadik rész
e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke forintban 
[szükség szerint utalás a Kbt. 245. §-ára és 259. §-ára]:

6 400 000
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. 
szerint nem kötelező, ez a körülmény:

Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja:

2011/12/15
h) az ajánlatkérő a 241. § b) pontja alapján tartozik-e a Kbt. hatálya alá;

nem
i) ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyújtja be, az a sorszám, 
amelyen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében 
szerepel:

554
j) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező keri-e a hirdetmény 
ellenőrzését:

nem kéri
k) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdés] 
megjelölő azonosító szám:

AK07343
I) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és a Kbt. 44, § (5) vagy (6) 
bekezdései, vagy 246. § (5) bekezdése szerint a díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy 
mentességre jogosult, ennek közlése:

Egyéb közlemény:
A hirdetményt dr. Mikola Zoltán András látta el ellenjegyzéssel. Az ajánlatkérő adószáma: 15348465-2- 

05. A közbeszerzést Európai Uniós támogatásból valósítják meg.

1. melléklet a 14/2010. (X 29.) NFM rendelethez

K Ö Z B ESZ E R Z É SI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336  7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

TÁJÉKOZTATÓ
AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma_____________________

KÉ nyilvántartási szám _____________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

https://l 95.228.171.34/hkm / v iew form .jsp?id=31953/2011 2011.12.15.
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JULUJVJVil. / WlUMi

1.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név:
Szikszó Város Önkormányzata

Postai cím:
Kálvin tér 1.

Város/Község Postai irányítószám: Orszáq:
Szikszó 3800 HU

Kapcsolattartási pont(ok): Telefon:
Füzesséri József 46/596-448
Címzett:
polgármester

E-mail: Fax:
titkar@szikszo.hu 46/596-448

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

1.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű [ ] Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [x] Támogatott szervezet [Kbt. 22. 
§ b)-c) pont] [ ]

§ (2) bekezdés, 241.

Közjogi szervezet [ ] Egyéb [ ]

1.3 .) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE

1.3.1) A  KBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

[x] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem [ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

1.3.2) A KBT. V. FEJEZETE/VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

[ ] Víz [ ] Villamos energia

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

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 
kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Vasúti szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz [ ] Repülőtéri tevékenység 

S2°'9álta,éSOk [KM. 163. § (1) bek. bt» pont)

https://l 95.228.171.34/hkm /view form .jsp?id=31953/2011 2011.12.15.
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[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Kikötői tevékenységek [ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] fKbt. 163. § (1) bek.d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem
_ L x ] ____________________________________________________________________________________________

I I .  SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

I I .  1 )  MEGHATÁROZÁS

I I .  1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Az ÉMC)P-3.1.2/A-2f-2010-0003 azonosító számú támogatási szerződésből folyó ny 
biztosítására vonatkozó kötelezettségek teljesítése vállalkozási szerződés útján.

ilvánosság

I I .1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás amelyik a 
leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

a) [ ] Építési beruházás b) [ ] Árubeszerzés c) [x] Szolgáltatás

[ ] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 
módon, az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően

[ ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

t ] Ezek
kombinácíója/Egyéb

Szolgáltatási kategória száma 
15
(az 1-27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4 
. mellékletében)

[ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye 

NUTS-kód

A teljesítés helye 

NUTS-kód

A teljesítés helye

3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

NUTS-kód HU311

I I . 1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben) 

Keretmegállapodás megkötése [ ]

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések [ ]

I I . 1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás

[ ] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Tárgyalásos

I I .1. S) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége

A projekt során 1 db „A" típusú hirdetőtábla, 1 db „D" típusú emlékeztető tábla készítése, 15 
alkalommal nyomtatott sajtó anyag generálása és megjelentetése, 1 nyitó és 1 záró rendezvény 
szervezése, 5 alkalommal televíziós megjelenés generálása, TV szpot megjelentetése, 8 alkalommal 
sajtóközlemény kiadása a projekttel kapcsolatban, 1500 szórólap készíttetése és terjesztése, 1 PR film 
leforgatása, 4 alkalommal sajtótájékoztató szervezése, valamint a város honlapján külön menüpont 
kialakítása a beruházáshoz kapcsolódó információk elérése érdekében, ahol folyamatos tájékoztatást 
kell nyújtani a lakosságnak és az egyéb érdeklődőknek, fotókkal, videó anyagokkal illusztrálva: ehhez 
szükséges fotódokumentációt és videó anyagokat a Megbízottnak kell elkészítenie.

I I .  1. 6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
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i .  v v a u í j v u v i i .  / w i u u i

Fő szőjegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 79314000-8

Kiegészítő tárgy(ak) 79800000-2

II.2) A SZERZŐDÉS(EK) ÉRTÉKE

II.2.1) A szerződés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, 
részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó 
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt 
kérjük kitölteni

ÁFA
nélkül

ÁFÁ-val ÁFA (%)

Érték (arab számmal) 6 400 000 Pénznem: HUF [x] u

11.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

11.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

I I I .  1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

I I I . 1.1) Az eljárás fajtája

I I I .  1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV . fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben 
ideértve a Kbt. 251. § (5) bek., szerinti eljárást]

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos

III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos [ ] Keretmegállapodásos

III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. vagy VII. fejezet) szerinti eljárás 
esetén (egyszerű eljárás)__________________

[ ] Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli [ 1 Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

[x] Közvetlen ajánlattételi felhívással 
induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése], 
tárgyalás nélküli__________________

[ ] Közvetlen ajánlattételi felhívással 
induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése], 
tárgyalásos______________________

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt. 252. 
§> 261. § (4)]

III. 1.1.4) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta 
választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor

igen [ ] nem [ ]__________________________________________________________________

III. 1.1.5.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) ._______________________

III. 1.1.6.) A hirdetmény fajtája

Ajánlati/részvételi Ex] Időszakos előzetes [ 3 Előminősítési [ ]
felhívás/ajánlattételi felhívás összesített hirdetmény

tájékoztató

III.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
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111.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)___________________________

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x]

VAGY

Az összessegében legelőnyösebb ajánlat [ ]________________________  __________

111.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre? igen [ ] nem [x]_______________________

III.3) A d m in is z t r a t ív  in f o r m á c ió k

111.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)________

111.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? 
igen [ ] nem [x] ________________________________________ _____________

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

A hirdetmény száma a HL-ben: /S - 

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

Ajánlati/részvételi felhívás [ ] VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) [ ]

A hirdetmény száma a HL-ben: /S - 

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

Egyéb korábbi közzététel [ ]

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)_________________________ ___________

111.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? 
igen [ ] nem [ x ] ____________________________________________________________

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

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

Ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás [ ] VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

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

Egyéb korábbi közzététel [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

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

IV. S2AKASZ ; AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

a  S z e rz ő d é s  szám a: 1 M e g n ev ezése  M egbízási

IV. 1) A s z e r z ő d é s k ö té s  t e r v e z e t t  id ő p o n tja : 2 0 1 1 / 1 2 / 2 7  (év/hó/nap)
IV.2) A b e n y ú jt o t t  a já n l a t o k  szám a : 2

IV.3) A n y e r t e s  a já n la ttev ő  n ev e  és  c ím e

Hivatalos név:
Szikszó Ipari Park Kft.

Postai cím:
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Kálvin tér 1.

Város/Község
Szikszó

Postai
irányítószám:
3800

Ország:
HU

E-mail:
petrojoska@lajt.hu

Telefon:

Interneteim (URL): Fax:

IV.4) A  sz e r z ő d é s  é r t é k é r e  v o n a t k o z ó  in f o r m á c ió  (csak számokkal)

ÁFA
nélkül

I ÁFÁ- ÁFA (%) 
: val

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben) 

Érték (arab számmal) 6 400 000 Pénznem: HUF [x] U '

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege

Érték (arab számmal) 6 400 000 Pénznem: HUF

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab 
számmal) / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab 
számmal) Pénznem:

[X ] 

[ ]
U ' /
u

1
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát 
A szerződés határozatlan időtartamra szól? igen [ ] nem [x]

IV.5 ) V a ló s z í n ű s í t h e t ő  - e  a l v á l l a l k o z ó k  i g é n y b e v é t e l e  a  s z e r z ő d é s  t e l j e s í t é s é h e z ?  igen [x] nem 
[ ]
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét 
vagy arányát (részét) (csak számokkal) :

Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arany (rész). , (/o) j s m e r t

n
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának 
megjelölése (ha ismert)

Dobotex Bt. - nyilvánosság biztosítása 10,9375%
Abaúj Informatikai Bt. - nyilvánosság biztosatása 39,0625% ______________

IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? 
igen [ ] nem [x]

IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony 
volt? igen [ ] nem [x]

(E szakaszból szükség esetén több példány használható)

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.l) A  SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E? 

igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb 
hivatkozási adatot:
A szerződés az alábbi Eu alapokból finanszírozott projekttel, programmal kapcsolatos: 
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0003 jelű pályázat.________________________________________________

V.2) T o v á b b i in f o r m á c ió k  (adott esetben)

v.2.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 

megküldésének időpontja (adott esetben)

Dátum: 2011/12 /15  (év/hó/nap)
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V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek 
indoka

V.2. 3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése 
szerinti minősítése

mikro vállalkozás [x] kisvállalkozás [ ] középvállalkozás [ ] egyéb [ ]

—.....................(E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel
miatt több ......................

nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)

V.2. 4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve á s  címe, valamint 
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege:

ÁFA
nélkül

ÁFÁ-val ÁFA (%)

Érték (arab számmal) Pénznem: [ ] f ]

......-.........-........(E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több .......................
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)

V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a 
benyújtott részajánlatok száma

Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)

Szikszó Ipari Park Kft. (név) 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség (név) 3860 Encs, Bem u. 3. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 

.................. -...................... (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó).............

Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (a/ab számmal)

V.2. 6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság 

tájékoztatásának napja

Dátum: (év/hó/nap)

V.2.7) Egyéb információk:______________________________________  ____________
v j i  E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA.- 2011/12/15 (év/hÓ/nap)_______________________________
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Az ÉMOP-3.1.21 A-2f-2010-0003 számú támogatási szerződés szerint támogatott, „Szikszó városában 
nívós településközpont kialakítása, városi -  közösségi funkciók erősítése és bővítése új Okmányiroda és 
Kistérségi Központ építésével, gazdasági funkció fejlesztése vállalkozók bevonásával és a belváros 
közterületeinek rendezése" című pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítására

Amely létrejött egyrészről

Szikszó Város Önkormányzata (3800 Szikszó, Kálvin tér 1., adószáma: 15348465-2-05, 
aláírásra jogosult képviselője Füzesséri József polgármester), mint megbízó, 

másrészről

a Szikszói Ipari Park Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3800 
Szikszó, Kálvin tér 1., adószám a: 12482054-2-05, aláírásra jogosult képviselője: Petró József 
ügyvezető), m int megbízott

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények - Alapvető megállapítások

Szikszó Város Önkorm ányzata a város főterének és környezetének átalakítása, illetve 
felújítása tárgyában az EM OP-3.1.2/A-2f-2010-0003 számú támogatási szerződés és az 
annak alapján képező pályázat tevékenységei:
>  Nívós településközpont kialakítása,
>  Városi -  közösségi funkciók erősítése és bővítése új Okm ányiroda és Kistérségi 

Központ építésével,
>  Gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával, 
r  Közösségi funkciók fejlesztése parókia felújításával,
>  A belváros közterületeinek rendezése,
>  Környezetrendezés és kialakítás,
>  Útépítés- forgalom technikai beruházás, stb.

A beruházás kiviteli és engedélyes tervdokum entációi rendelkezésre állnak. A 
M egbízó a teljes beruházási program bonyolítására, és a kapcsolódó pályázati 
tám ogatásból eredő, a M egbízót terhelő nyilvánosság biztosításával összefüggő 
kötelezettségek szakszerű teljesítése érdekében szolgáltatást kíván igénybe venni a 
projekt végső lezárásáig terjedő határozott időtartamra.

2. A Megbízás tartalma

A M egbízó m egbízza a M egbízottat az 1. pontban körülírt pályázatból eredő, a 
pályázati dokum entációban részletezett nyilvánosság biztosításának ellátásával. A 
M egbízott a m egbízatást vállalja.

3. Megbízott feladatai és kötelezettségei

A 2. pont szerinti feladatok között a M egbízott a pályázati dokum entáció illetve a 
pályázati útm utatók, továbbá az Arculati Kézikönyv iránym utatásai alapján elvégzi a 
nyilvánosság biztosításához szükséges feladatokat, a projekt megvalósulásának 
ütemében, a fenti dokum entum okban rögzített szakm ai tartalom mal és



szakszerűséggel. Ennek körében különösen, de nem kizárólagosan elvégi az alábbi 
tevékenységeket:
• 1 db „A" típusú hirdetőtábla készítése,
• 1 db „D " típusú em lékeztető tábla készítése,
• 15 alkalom m al nyom tatott sajtó anyag generálása és m egjelentetése,
• 1 nyitó és 1 záró rendezvény szervezése,
• 5 alkalom m al televíziós m egjelenés generálása,
• TV szpot m egjelentetése,
• 8 alkalom m al sajtóközlem ény kiadása a projekttel kapcsolatban,
• 1500 szórólap készíttetése és terjesztése,
• 1 PR film leforgatása,
• 4 alkalom m al sajtótájékoztató szervezése,
• a város honlapján külön m enüpont kialakítása a beruházáshoz kapcsolódó 

inform ációk elérése érdekében, ahol folyam atos tájékoztatást kell nyújtani a 
lakosságnak és az egyéb érdeklődőknek, fotókkal, videó anyagokkal illusztrálva: 
ehhez szükséges fotódokum entációt és videó anyagokat a M egbízottnak kell 
elkészítenie.

4. Megbízó feladatai

4.1. M egbízó folyam atosan, a felmerülő igények szerint, kölcsönösen egyeztetett időn 
belül rendelkezésre bocsátja a feladat elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, 
inform ációkat.

4.2. Folyam atos m unkakapcsolatokat tart fenn M egbízottal, annak érdekében, hogy a 
M egbízó igényét tükröző konstrukciók kerüljenek kialakításra.

5. Teljesítési és fizetési feltételek

5.1. M egbízott a m egbízást a beruházás pénzügyi lezárásáig és a támogatás záró
jegyzőkönyvének felvételéig látja el.

5.2. A 3. pontban rögzített feladatok ellátásáért a M egbízó 6.400.000,- Ft + ÁFA, azaz 
hatm illió-négyszázezer forint + ÁFA megbízási díjat fizet.

A M egbízott a m egbízási szerződés m egkötése után jogosult legfeljebb a 
m egbízási díj bruttó értékének 50%-ával m egegyező forint összegről 
előlegszám la benyújtására, az ezután fennm aradó m egbízási díj a pályázat 
tárgyában kötött tám ogatási szerződés kifizetési ütem ezéséhez igazodóan, utólag 
kerül a M egbízó által kiállított teljesítési igazolás alapján számlázásra, és a Kbt. 
305. § (3)-(5) bekezdései szerint kiegyenlítésre.
A teljesített előleg összegével a végszámlában kell elszám olni.

6. Kapcsolattartás

Felek a kapcsolattartásra és az együttm űködés elősegítésére
• M egbízó részéről: Füzesséri József polgármestert,
• M egbízott részéről: Petró József ügyvezetőt 
hatalm azzák fel.
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7. Egyéb feltételek

7.1. Felek nyilatkoznak, hogy a m egbízással kapcsolatos vitáikat kölcsönös 
tárgyalások útján kívánják megoldani. Ha ez nem vezetne eredményre, úgy a 
Szikszói Városi Bírósághoz fordulnak, am elynek döntését vitájuk lezárásaként 
elfogadják.

7.2. Felek a szerződésben nem  szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó előírásait 
kötelesek betartani.

A megbízási szerződést, m elynek tartalm át kölcsönös egyeztetés alapján értettük és 
elfogadtuk, helybenhagyólag aláírjuk.

Szikszó, 2011. december 27.
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Ajánlatkérő

Szervezet: Szikszó Város

Címzett:
Önkormányzata

Cím: Kálvin tér 1.
Ir.szám: 3800
Város/Község: Szikszó
Ország: HU
Telefon: -
Telefax: -
E-mail: -
Internet cím(URL): -

Megbízott képviselő

Név: Dr. Mikola Zoltán András
Címzett: Dr. Mikola Zoltán András
Cím: Szent István u.3. 1/3.
Ir.szám: 4400
Város/Község: Nyíregyháza
Ország: HU
Telefon: 42/410-417
Telefax: 42/500-133
E-mail: ugyved.mikola@chello.hu
Internet cím(URL): -

Hirdetmény típusa

(Nemzeti) tájékoztató az eljárás 
eredményéről (1-es minta)_

Állapota

Iktatva

Értesítő levelek
Nincs levél

Hiánypótló levelek

Nincs levél

Iktatószám
Előzmény -
Kapcsolódó
hirdetmény -

Korábbi tartalmi állapot

Nincsen korábbi tartalom

Iktatási időpont Iktatási szám
2011.12.15 31956/2011

Befizetések
Dátum Befizető Mód Összeg

Terjedelem Árazás
Egységár: 10000

Oldalszám: 10 Ára 100000

Hirdetmény rövid tartalma
Projektmenedzsment tevékenység ellátása

Megjegyzés

A hirdetményt dr. Mikola Zoltán András látta 
el ellenjegyzéssel. Az ajánlatkérő 
adószáma: 15348465-2-05.
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Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá 
[ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]:

Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

VI.fejezet harmadik rész
e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke forintban 
[szükség szerint utalás a Kbt. 245. §-ára és 259. §-ára]:

8 838 877
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. 
szerint nem kötelező, ez a körülmény:

Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja:

2011/12/15
h) az ajánlatkérő a 241. § b) pontja alapján tartozik-e a Kbt. hatálya alá:

nem
i) ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyújtja be, az a sorszám, 
amelyen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében 
szerepel:

554
j) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény 
ellenőrzését:

nem kéri
k) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdés] 
megjelölő azonosító szám:

AK07343
I) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és a Kbt. 44. § (5) vagy (6) 
bekezdései, vagy 246. § (5) bekezdése szerint a díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy 
mentességre jogosult, ennek közlése:

Egyéb közlemény:
A hirdetményt dr. Mikola Zoltán András látta el ellenjegyzéssel. Az ajánlatkérő adószáma: 15348465-2- 

05. A közbeszerzést Európai Uniós támogatásból valósítják meg.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

K Ö Z BESZ ER Z ÉSI É R TESÍTŐ  
A  Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

TÁJÉKOZTATÓ 
AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám _____________

I. SZAKASZ; AJÁNLATKÉRŐ

http s://195.228.171 .34/hlon/view form .jsp?id=31956/2011 2011.12.15.
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1.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név:
Szikszó Város Önkormányzata

Postai cím:
Kálvin tér 1.

Város/Község Postai irányítószám: Orszát):
Szikszó 3800 HU

Kapcsolattartási pont(ok): Telefon:
Füzesséri József 46/596-448
Címzett:
polgármester

E-mail: Fax:
titkar@szikszo.hu 46/596-448

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

1.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű [ ] Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [x] Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. 
§ b)-c) pont] [ ]

Közjogi szervezet [ ] Egyéb [ ]

1.3 .) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE

1.3.1) A Kb t . IV. f e je z e t e/VI. fejezete  s ze r in ti  a já n l a t k é r ő k  esetén

[x] Általános közszolgáltatások 

[ ] Védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Környezetvédelem

[ ] Gazdasági és pénzügyek 

[ ] Egészségügy

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Szociális védelem 

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás 

[ ] Oktatás

[ ] Egyéb (nevezze meg):

1.3.2} A KBT. V. FEJEZETE/VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

[ ] Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 
kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Vasúti szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Repülőtéri tevékenység 

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

[ ] Kikötői tevékenységek 

[Kbt. 163. § (1) bek, bb) pont]

[ ] Postai szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]

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

II. SZAKASZ: A SZERZODES TARGYA

I l . i )  Me g h a t á r o z á s

II. 1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Az I. részre kötendő szerződés:
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0003 jelű pályázattal támogatott „Szikszó városában nívós településközpont 
kialakítása, városi - közösségi funkciók erősítése és bővítése új Okmányiroda és Kistérségi Központ 
építésével, gazdasági funkció fejlesztése vállalkozók bevonásával és a belváros közterületeinek 
rendezése" - című pályázattal összefüggő projektmenedzsmenti feladatainak ellátása.

A II. részre kötendő szerződés:
ÉMOP-1. l.l/C-2f-2009-0002 jelű pályázattal támogatott „Inkubátorház kialakítása és bővítése 
Szikszón" - című pályázattal összefüggő projektmenedzsmenti feladatainak ellátása._____________

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás amelyik a 
leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)_________________________

a) [ 3 Építési beruházás b) [ ] Árubeszerzés c) [x] Szolgáltatás

[ ] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően____________

] Adásvétel 

] Lízing 

] Bérlet 

] Részletvétel

] Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória száma 11

(az 1-27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4 mellékletében)

[ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye 

NUTS-kód

A teljesítés helye 

NUTS-kód

A teljesítés helye

3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

NUTS-kód HU311

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben) 

Keretmegállapodás megkötése [ ]

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések [ ]___________________________

II. 1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás

[ ] Nyílt 

[ ] Meghívásos

] Tárgyalásos______________________________________________________

II.1. 5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége

A projekt-menedzsmenti feladatok a következő tevékenységet tartalmazzák 
Az egyes részekbe tartozó beruházási program és pályázat végrehajtása során a teljes 
projektmenedzseri feladatok ellátása a projekt pénzügyi lezárásáig terjedő határozott időtartamra.
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A Megbízás a következő tevékenységeket tartalmazza, mint 1. számú feladat mindkét részre 
azonosan;
• A szakmai kapcsolattartás biztosítása a projektben résztvevőkkel,
• A beruházás előkészítésének, támogatási szerződés szerinti teljesítésének és lezárásának 
támogatása, illetve együttműködés a külső szakértőkkel,
• A támogatás ütemezett rész-elszámolásaihoz tartozó támogatás-lehívások adminisztratív 
előkészítése,
• A projekt-előrehaladási jelentések elkészítése és aláíratása,
• A pénzügyi elszámolások menedzselése, kapcsolattartás a támogatásközvetítővel,
• A pályázati projekt komplex tevékenységi körére kiterjedő szakmai menedzselés, tevékenység
koordinálás, ellenőrzés,
• A projekt megvalósítását követően a pénzügyi záró-elszámoláshoz szükséges dokumentumok 
összeállítása,

A Megbízás a támogatással érintett beruházással kapcsolatban a következő feladatokat tartalmazza, 
mint 2. számú feladat mindkét részre azonosan:
• Beruházási ütemterv elkészítése,
• A rendelkezésre bocsátott tervek alapján a kivitelezők kiválasztásához szükséges közbeszerzési 
eljárás előkészítésében történő közreműködés,
• Pénzügyi ütemterv elkészítése,
• Vállalkozói szerződések megkötésének előkészítése,
• A megkötött szerződések alapján a kivitelezés felügyelete,
• A beruházás folyamatos koordinációja (közműkezelőkkel, szakhatóságokkal, építtetővel),
• Közreműködés a beruházás átadási eljárásában,
• Tájékoztatás-adás a projekt előrehaladásáról, és a soron következő feladatokról (döntési szükséglet 
esetén írásos előterjesztés formájában)._________________________________________________

II. 1. 6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Főtárgy 7 9 4 1 1 1 0 0 - 9

Kiegészítő tárgy(ak) 7 9 4 2 1 1 0 0 - 2  

7 9 4 1 2 0 0 0 - 5  

7 1 3 1 0 0 0 0 - 4  

6 6 1 7 1 0 0 0 - 9

II.2) A SZERZŐDÉS(EK) ÉRTÉKE

II.2.1) A szerződés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, 
részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó 
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt 
kérjük kitölteni}

ÁFA
nélkül

ÁFÁ-val ÁFA (%)

Érték (arab számmal) 11500000 Pénznem: HUF [x] U

11.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

11.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III. 1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

III. 1.1) Az eljárás fajtája

III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben 
ideértve a Kbt. 251. § (5) bek., szerinti eljárást]

[ ] Nyílt [ ] Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos
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[ ] Meghívásos 

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos

III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos [ ] Keretmegállapodásos

III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. vagy VII. fejezet) szerinti eljárás 
esetén (egyszerű eljárás)__________________

f 1 Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli f ] Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

[x] Közvetlen ajánlattételi felhívással 
induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése], 
tárgyalás nélküli_________________

[ ] Közvetlen ajánlattételi felhívással 
induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése], 
t á r g y a l á s o s _____________

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt. 252.

III. 1.1.4) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta 
választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor

igen [ ] nem [ ] ______ _________________________________________

III. 1.1.5.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) ____________________________

III. 1.1.6.) A hirdetmény fajtája

Ajánlati/részvételi 
felhívás/ajánlattételi felhívás

[X] Időszakos előzetes [ ] Előminősítési
összesített hirdetmény
tájékoztató

[ ]

III.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

111.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x]

VAGY

Az összessegében legelőnyösebb ajánlat f 1_______________

111.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre? igen [ ] nem [x]

III.3) a d m in is z t r a t ív  in fo r m á c ió k

111.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)________

111.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? 
igen [ ] nem [x]______________________________________________________________

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

A hirdetmény száma a HL-ben: /S - 

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

Ajánlati/részvételi felhívás [ ] VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) [ ]

A hirdetmény száma a HL-ben: /S - 

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

Egyéb korábbi közzététel [ ]

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
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A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? 
igen [ j nem [x] ___________________________________

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

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

Ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás [ ] VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

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

Egyéb korábbi közzététel [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

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

IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

a  S z e rz ő d é s  sz á m a : l  Megnevezése M egbízási

IV. 1) A s z e r z ő d é s k ö t é s  t e r v e z e t t  id ő p o n t ja : 2011/12/27 (év/hó/nap)
IV.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA ! 2

IV.3) A NYERTES a já n l a t t e v ő  n e v e  és  c ím e

Hivatalos név:
Szikszó Ipari Park Kft.

Postai cím:
Kálvin tér 1.

Város/Község
Szikszó

Postai
irányítószám:
3800

Ország:
HU

E-mail:
petrojoska@lajt.hu

Telefon:

Interneteim (URL): Fax:

IV.4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak S z á m o k k a l)

A FA 
nélkül

AFA-
val

AFA (%)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben) 

Érték (arab számmal) 8 838 877 Pénznem: HUF [ x ] u
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege

Érték (arab számmal) 11 500 000 Pénznem: HUF

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab 
számmal) / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab 
számmal) Pénznem:

[x] 

[ ]

u
u

Eves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát 
A szerződés határozatlan időtartamra szói? igen [ ] nem [x]

IV.5 ) Va l ó s z ín ű s ít h e t ő  - e  a l v á l l a l k o z ó k  ig é n y b e v é t e l e  a  s z e r z ő d é s  t e l j e s í t é s é h e z ? igen [x] nem 
[ 1
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét

https://l 9 5 .2 2 8 .1 7 1 .34/hkm /viewform .jsp?id=31956/2011 2011.12.15.
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vagy arányát (részét) (csak számokkal) :

Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem: Arany (rész). , ( /c) êm ¡g m e r t

___________________________________ u___ _
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának 
megjelölése (ha ismert)

Educar Audit Bt. I. rész tekintetében 28,33%; II. rész tekintetében 34,00%
Abaúj Informatikai Bt. I. rész tekintetében 20,83%; II. rész tekintetében 25%___________________

IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? 
igen [ ] nem [x]

IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony 
volt? igen [ ] nem [x]

(E szakaszból szükség esetén több példány használható)

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.l) A SZERZŐDÉS EL-AL.APÓKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E? 

igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és; bármely egyéb 
hivatkozási adatot;
A szerződés az alábbi, Eu alapokból finanszírozott projekttel, programmal kapcsolatos:
Az I. rész esetében:
az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0003 jelű pályázat.
A II. rész esetében:
az ÉMOP-l.l.l/C-2f-2009-0002 jelű pályázat.____________________________________________

V.2) T o v á bb i in fo r m á c ió k  (adott esetben)

V.2.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 

megküldésének időpontja (adott esetben)

Dátum: 2011/12/15  (év/hó/nap)

V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek 
indoka

V.2. 3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése 
szerinti minősítése

mikro vállalkozás [x] kisvállalkozás [ ] középvállalkozás [ ] egyéb [ ]

.........................(E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel
miatt több .....................

nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)

V.2. 4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint 
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege:

ÁFA
nélkül

ÁFÁ-val ÁFA (%)

Érték (arab számmal) Pénznem: [ ] []

...... ...............(E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt tö b b------- -------
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)

V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a 
benyújtott részajánlatok száma

h ttp s://195.228.171.34/hkm /view form .jsp?id=31956/2011 2011.12.15.
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Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)

Szikszó Ipari P ark  Kft. (név) 3800 Szikszó, Kálvin  tér 1. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország) 2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 

A baú ji Terü letfe jlesztési Ö nkorm ányzati Szövetség  (név) 3860 Encs, Bem u. 3 (cím) 

Magyarország (székhely szerinti ország) 2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

..............................-........ (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)..........—

Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: 4 (arab számmal)

V.2. 6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság 

tájékoztatásának napja

Dátum: (év/hó/nap)

V.2.7) Egyéb információk:____________________________________________________
E h ir d e t m é n y  fe l a d á sá n a k  d á t u m a : 2011/12/15 (év/hó/nap)_____________________________
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0003 számú támogatási szerződés szerint támogatott, „Szikszó városában 
nívós településközpont kialakítása, városi -  közösségi funkciók erősítése és bővítése új Okmám/iroda és 
Kistérségi Központ építésével, gazdasági funkció fejlesztése vállalkozók bevonásával és a belváros 
közterületeinek rendezése" című pályázattal összefüggő komplex projektmenedzsmenti feladatok 
ellátására

Amely létrejött egyrészről

Szikszó Város Önkormányzata (3800 Szikszó, Kálvin tér l., adószáma: 15348465-2-05, 
aláírásra jogosult képviselője Füzesséri József polgármester), mint megbízó, 

másrészről

a Szikszói Ipari Park Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3800 
Szikszó, Kálvin tér 1., adószáma: 12482054-2-05, aláírásra jogosult képviselője: Petró József 
ügyvezető), m int megbízott

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények - Alapvető megállapítások

Szikszó Város Önkorm ányzata a város főterének és környezetének átalakítása, illetve 
felújítása tárgyában az EM OP-3.1.2/A-2f-2010-0003 számú tám ogatási szerződés és az 
annak alapját képező pályázat tevékenységei:
> Nívós településközpont kialakítása,
> Városi -  közösségi funkciók erősítése és bővítése új Okm ányiroda és Kistérségi 

Központ építésével,
>  Gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával,
>  Közösségi funkciók fejlesztése parókia felújításával,
>  A belváros közterületeinek rendezése,
>  Környezetrendezés és kialakítás,
>  Útépítés- forgalom technikai beruházás, stb.

A beruházás kiviteli és engedélyes tervdokum entációi rendelkezésre állnak. A 
M egbízó a teljes beruházási program bonyolítására, és a kapcsolódó pályázati 
tám ogatásból eredő M egbízói kötelezettségek szakszerű teljesítése érdekében 
projektm enedzseri szolgáltatást kíván igénybe venni a teljes, kom p lex  

p ro jek tm en ed z seri fe la d a to k  e llá tására , a p ro jek t p én z ü g y i lezárásá ig  terjed ő  

h a tá ro z o tt id ő tartam ra .

2. A Megbízás tartalma

A M egbízó m egbízza a M egbízottat az 1. pontban körülírt pályázatból eredő 
tám ogatási eljárás kom plex projektm enedzsm enti feladatainak ellátásával, és 
folyam atos szakértői tevékenység biztosításával. A M egbízott a m egbízatást vállalja.

3. Megbízott feladatai és kötelezettségei

A 2. pont szerinti projekt-m enedzsm enti feladatok körébe különösen, de nem 
kizárólagosan a következő tevékenységek tartoznak:
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1. számú feladat:
• A szakm ai kapcsolattartás biztosítása a projektben résztvevőkkel,
• A beruházás tám ogatási szerződés szerinti teljesítésének és lezárásának támogatása, 

illetve együttm űködés a külső szakértőkkel,
• A tám ogatás ütem ezett rész-elszámolásaihoz tartozó támogatás-lehívások 

adm inisztratív előkészítése,
• A projekt-előrehaladási jelentések elkészítése és aláíratása,
• A pénzügyi elszám olások menedzselése, kapcsolattartás a támogatásközvetítővel,
• A pályázati projekt kom plex tevékenységi körére kiterjedő szakmai menedzselés, 

tevékenység-koordinálás, ellenőrzés,
• A projekt m egvalósítását követően a pénzügyi záró-elszám oláshoz szükséges 

dokum entum ok összeállítása.

2. számú feladat:
• Beruházási ütem terv elkészítése,
• A rendelkezésre bocsátott tervek alapján a kivitelezők kiválasztásához szükséges, 

jelen szerződés m egkötését követő közbeszerzési eljárás előkészítésében történő 
közrem űködés,

• Pénzügyi ütem terv elkészítése,
• Vállalkozói szerződések m egkötésének előkészítése,
• A beruházás folyam atos koordinációja (közm űkezelőkkel, szakhatóságokkal, 

építtetővel),
• Közrem űködés a beruházás átadási eljárásában,
• Tájékoztatás-adás a projekt előrehaladásáról, és a soron következő feladatokról 

(döntési szükséglet esetén írásos előterjesztés formájában).

4. Megbízó feladatai

4.1. M egbízó folyam atosan, a felmerülő igények szerint,’ kölcsönösen egyeztetett időn 
belül rendelkezésre bocsátja a feladat elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, 
inform ációkat, tárgyalási anyagot, véleményezést.

4.2. Folyam atos m unkakapcsolatokat tart fenn M egbízottal, annak érdekében, hogy a 
M egbízó igényét tükröző konstrukciók kerüljenek kialakításra.

4.3. M egfelelő szakm ai segítséget nyújt a M egbízói érdekek minél szélesebb 
feltárásában.

4.4. M egbízó vállalja, hogy a beruházás bonyolításához szükséges egyéb, jelen 
m egbízás feladatain kívül eső szolgáltatásokra a projektm enedzser által 
előkészített szakértői megbízásokat köt.

5. Teljesítési és fizetési feltételek

5.1. M egbízott az 1. számú feladatok körébe tartozó tevékenységeket a beruházás 
pénzügyi lezárásáig, de legkésőbb tám ogatás záró-jegyzőkönyvének felvételéig, a
2. számú feladatok körébe tartozó tevékenységeket pedig a támogatás záró- 
jegyzőkönyvének felvételéig látja el.

5.2. A 3. pontban rögzített feladatok ellátásáért a M egbízó 9.000.000,- Ft + ÁFA, azaz 
kilencm illió forint + ÁFA megbízási díjat fizet.
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A M egbízott a m egbízási szerződés m egkötése után jogosult legfeljebb a 
m egbízási díj bruttó értékének 50%-ával megegyező forint összegről 
előlegszám la benyújtására, az ezután fennm aradó megbízási díj a pályázat 
tárgyában kötött tám ogatási szerződés kifizetési ütemezéséhez igazodóan, utólag 
kerül a M egbízó által kiállított teljesítési igazolás alapján számlázásra, és a Kbt. 
305. § (3)-(5) bekezdései szerint kiegyenlítésre.
A teljesített előleg összegével a végszámlában kell elszámolni.

6. Kapcsolattartás

Felek a kapcsolattartásra és az együttm űködés elősegítésére
• M egbízó részéről: Füzesséri József polgármestert,
• M egbízott részéről: Petró József ügyvezetőt
hatalm azzák fel.

7. Egyéb feltételek

7.1. Felek m egállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban 
felmerülő további pontosítást, részletezést igénylő kérdésekben írásos 
m egállapodást kötnek, am elyeket az alapszerződés részének tekintenek.

7.2. Felek nyilatkoznak, hogy a megbízással kapcsolatos vitáikat kölcsönös 
tárgyalások útján kívánják megoldani. Fia ez nem vezetne eredményre, úgy a 
Szikszói Városi Bírósághoz fordulnak, amelynek döntését vitájuk lezárásaként 
elfogadják.

7.3. Felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó előírásait 
kötelesek betartani.

A megbízási szerződést, m elynek tartalmát kölcsönös egyeztetés alapján értettük és
elfogadtuk, helybenhagyólag aláírjuk.

Szikszó, 2011. december 27.



i y -  MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

ÉMOP3.1.2/A-2008-0024 jelű pályázattal támogatott „Szikszó városában nívós 
településközpont kialakítása, városi -  közösségi funkciók erősítése és bővítése 
új Okmányiroda és Kistérségi Központ építésével, gazdasági funkció 
fejlesztése vállalkozók bevonásával és a belváros közterületeinek rendezése” - 
című pályázattal összefüggő projektmenedzsmenti feladatainak ellátására, a 
96/2009 (03.10.) K.T. Határozat alapján

Amely létrejött egyrészről Szikszó Város Önkormányzata (postacím: 3800 
Szikszó, Kálvin tér 1., székhelye: hu-3800 Szikszó, Kálvin tér 1., adószáma: 
15348465-2-05, aláírásra jogosult képviselője Füzesséri József polgármester), 
mint megbízó, másrészről Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Irodája 
(postacím: 3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 12., székhelye: Hu-3800 Szikszó, 
Pázmány Péter tér 12., adószám: 15585613-1-05, aláírásra jogosult 
képviselője: Petró József irodavezető), mint megbízott között az alulírott helyen 
és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények - Alapvető megállapítások

Szikszó Város önkormányzata a város főterének és környezetének 
átalakítása, illetve felújítása tárgyában 2008-ban az ÉMOP3.1.2/A-2008- 
0024 jelű pályázati programjában pályázatott nyújtott be.
A projekt teljes mérete 470.255.100 Ft.

A beruházás tevékenységei:
> Nívós településközpont kialakítása
> Városi -  közösségi funkciók erősítése és bővítése új Okmányiroda és 

Kistérségi Központ építésével
> Gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával
> Közösségi funkciók fejlesztése parókia felújításával
>  A belváros közterületeinek rendezése
> Környezetrendezés és kialakítás
>  Útépítés- forgalomtechnikai beruházás, stb.

A beruházás műszakai engedélyezési tervdokumentációi az engedélyező 
hatóságok számára benyújtásra kerültek. A Megbízó a teljes beruházási 
program bonyolítására, és a kapcsolódó pályázati támogatásból eredő 
Megbízói kötelezettségek szakszerű teljesítése érdekében, 
projektmenedzseri szolgáltatást kíván igénybe venni.

2. A Megbízás tartalma

A Megbízó megbízza a Megbízottat a megvalósítani tervezett 
„Szikszó városában nívós településközpont kialakítása, 
városi -  közösségi funkciók erősítése és bővítése, új 
Okmányiroda és Kistérségi Központ építésével, gazdasági 
funkció fejlesztése vállalkozók bevonásával és a belváros
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közterületeinek rendezése” beruházási program és az 
ÉMOP3.1.2/A-2008-0024 jelű pályázatból eredő támogatási 
eljárás komplex projektmenedzsmenti feladatainak ellátásával, és 
folyamatos szakértői tevékenység biztosításával. A Megbízott a 
megbízatást vállalja.

3. Megbízott feladatai és kötelezettségei

3.1. A 2. pont szerinti projekt-menedzsmenti feladatok a következő 
tevékenységeket tartalmazza:

Az ÉMOP3.1.2/A-2008-0024 jelű pályázattal támogatott 
„„Szikszó városában nívós településközpont kialakítása, 
városi -  közösségi funkciók erősítése és bővítése, új 
Okmányiroda és Kistérségi Központ építésével, gazdasági 
funkció fejlesztése vállalkozók bevonásával és a belváros 
közterületeinek rendezése” című pályázattal érintett projekt 
végrehajtása projektmenedzseri feladatainak ellátása határozott 
időszakra és folyamatos szolgáltatás keretében 2009. május hó 
04 naptól -  a projekt pénzügyi lezárásáig a következők szerint:

3.1.1. A Megbízás a következő tevékenységeket tartalmazza, 
mint 1. számú feladat

• A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges 
szakértő támogatás biztosítása,

• A szakmai kapcsolattartás biztosítása a projektben 
résztvevőkkel.

• A beruházás előkészítésének, támogatási szerződés 
szerinti teljesítésének és lezárásának szakértői 
támogatása, illetve együttműködés a külső szakértőkkel,

• A támogatás ütemezett rész-elszámolásaihoz tartozó 
támogatás-lehívások adminisztratív előkészítése,

• A projekt-előrehaladási jelentések elkészítése és 
aláíratása,

• A pénzügyi elszámolások menedzselése, kapcsolattartás 
a támogatásközvetítővel,

• A pályázati projekt komplex tevékenységi körére kiterjedő 
szakmai menedzselés, tevékenység-koordinálás, 
ellenőrzés,

• A projekt megvalósítását követően a pénzügyi záró
elszámoláshoz szükséges dokumentumok 
összeállításában szakértői támogatás.

3.1.2. A Megbízás a támogatással érintett beruházással 
kapcsolatban a következő feladatokat tartalmazza, mint 2. 
számú feladat:

• A beruházás tender-dokumentációjának elkészítésében 
történő közreműködés,

• Beruházási ütemterv elkészítése,
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• A rendelkezésre bocsátott tervek alapján a kivitelezők 
kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás 
előkészítésében történő szakértői közreműködés, a 
közbeszerzési tanácsadó és a beruházás műszaki 
ellenőre kiválasztásának előkészítése,

• A közbeszerzési ajánlatok értékelésében történő 
közreműködés, javaslat megfogalmazása döntés
előkészítés jelleggel,

• Pénzügyi ütemterv elkészítése,
• Vállalkozási szerződések megkötésének műszaki 

előkészítésének biztosítása,
• A megkötött szerződések alapján a kivitelezés 

ellenőrzésének felügyelete,
• A beruházás folyamatos koordinációja (közműkezelőkkel, 

szakhatóságokkal, építtetővel),
•  Közreműködés a beruházás átadási eljárásában,
• Tájékoztatás-adás a projekt előrehaladásáról, és a soron 

következő feladatokról (döntési szükséglet esetén írásos 
előterjesztés formájában),

4. Megbízó feladatai

4.1. Megbízó folyamatosan, a felmerülő igények szerint, kölcsönösen 
egyeztetett időn belül rendelkezésre bocsátja a feladat 
elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, információkat, 
tárgyalási anyagot, véleményezést.

4.2. Folyamatos munkakapcsolatokat tart fenn Megbízottal, annak 
érdekében, hogy a Megbízó igényét tükröző konstrukciók 
kerüljenek kialakításra.

4.3. Megfelelő szakmai segítséget nyújt a Megbízói érdekek minél 
szélesebb feltárásában.

4.4. Megbízó vállalja, hogy a beruházás bonyolításához szükséges 
egyéb, jelen megbízás feladatain kívül eső szolgáltatásokra a 
projektmenedzser által előkészített szakértői megbízásokat köt.

5. Teljesítési és fizetési feltételek

5.1. Jelen megbízás határozott időre, a 3.1.1. pont szerinti feladatok 
a beruházás pénzügyi lezárásáig, a 3.1.2. pont szerinti feladatok 
támogatás záró-jegyzőkönyvének felvételéig tart.

5.2. A 3. pontban rögzített feladatok ellátásának munkadíja:
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5.2.1. Az 3. pontban rögzítet feladatok ellenszolgáltatásaként 
Megbízó megbízási díjat fizet. A megbízás díj 
összege..6.603.000,-Ft + 20%ÁFA, azaz hatmillió- 
hatszázháromezer forint + 20% ÁFA, amely negyedévente 
utólag, a tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig 
esedékes.

5.2.2. Megbízó az esedékes megbízási díjakat számla (és 
teljesítés-igazolás) ellenében, 30 napos teljesítéssel fizeti 
meg.

Felek a kapcsolattartásra és az együttműködés elősegítésére

• Megbízó részéről: Füzesséri József polgármestert,
• Megbízott részéről: Petró József irodavezetőt 

hatalmazzák fel.

7. Egyéb feltételek

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítésével 
kapcsolatban felmerülő további pontosítást, részletezést igénylő 
kérdésekben írásos megállapodást kötnek, amelyeket az 
alapszerződés részének tekintenek.

7.2. Felek nyilatkoznak, hogy a megbízással kapcsolatos vitáikat 
kölcsönös tárgyalások útján kívánják megoldani. Ha ez nem 
vezetne eredményre, úgy a Szikszói Városi Bírósághoz 
fordulnak, amelynek döntését vitájuk lezárásaként elfogadják.

7.3. Felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 
vonatkozó előírásait kötelesek betartani.

A megbízási szerződést, melynek tartalmát kölcsönös egyeztetés alapján 
értettük és elfogadtuk, helybenhagyólag aláírjuk.

Szikszó, 2009. máius 04.

6. Kapcsolattartás
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről Szikszó Város Önkormányzata (postacím: 3800 
Szikszó, Kálvin tér 1., székhelye: hu-3800 Szikszó, Kálvin tér 1., adószáma: 
15348465-2-05, aláírásra jogosult képviselője Füzesséri József polgármester), 
mint megbízó, másrészről Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Irodája 
(postacím: 3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 12., székhelye: Hu-3800 Szikszó, 
Pázmány Péter tér 12., adószám: 15585613-1-05, aláírásra jogosult képviselője: 
Petró József irodavezető), mint megbízott között az alulírott helyen és napon az 
alábbi feltételek szerint:

ÉMOP3.1.2/A-2008-0024 jelű pályázattal támogatott „Szikszó városában nívós 
településközpont kialakítása, városi -  közösségi funkciók erősítése és bővítése 
új Okmányiroda és Kistérségi Központ építésével, gazdasági funkció 
fejlesztése vállalkozók bevonásával és a belváros közterületeinek rendezése” - 
című pályázattal összefüggő projektmenedzsmenti feladatainak ellátására, a 
96/2009 (03.10.) K.T. Határozat alapján, 2009. május 04-napján megkötött 
Megbízási Szerződést a szerződő felek az alábbiak szerint módosítani 
kívánják:

A módosítás szükségessége

Jelen szerződés tárgyát képező pályázati projekt 2 fordulós eljárás során, több 
éves projektfejlesztési időszakot követően, számos tartalmi módosítással került 
végleges kidolgozásra és pontosításra.
A második projektfejlesztési forduló lezárultával, immár véglegesen az ÉMOP- 
3.1.2/A-2f-2010-0003 -jelet viseli pályázati projektünk.

Fent hivatkozott Megbízási Szerződés megkötésének ideje óta a projekt 
megvalósításának időtávjában lényeges változás történt, illetve 
pontosításra, módosításra került a projekthez kapcsolódó menedzsmenti 
feladatok köre és forrásösszetétele is

A következőkben a módosított szövegrészeket illetve kiegészítéseket vastag, 
dőlt betűkkel emeltük ki. A megbízási szerződés egyéb részei nem 
módosulnak.
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1. Előzmények - Alapvető megállapítások

Jelen szerződési rész második és utolsó mondata kiegészüli, illetve módosításra 
kerül a következő módon:

„A projekt teljes mérete 424.246.617, Ft.”

„A Megbízó a teljes beruházási program bonyolítására, és a kapcsolódó 
pályázati támogatásból eredő Megbízói kötelezettségek szakszerű 
teljesítése érdekében, projektmenedzseri szakértői szolgáltatást kíván 
igénybe venni.”

2. A Megbízás tartalma

Jelen szerződési rész első mondata kiegészül, illetve módosításra kerül a 
következő módon;

„A Megbízó megbízza a Megbízottat a megvalósítani tervezett „Szikszó 
városában nívós településközpont kialakítása, városi -  közösségi funkciók 
erősítése és bővítése, új Okmányiroda és Kistérségi Központ építésével, 
gazdasági funkció fejlesztése vállalkozók bevonásával és a belváros 
közterületeinek rendezése” beruházási program és az ÉMOP-3.1.2/A-2f- 
2010-0003 jelű pályázatból eredő támogatási eljárás komplex 
projektmenedzsmenti feladatainak ellátásához kapcsolódó folyamatos 
szakértői tevékenység biztosításával.”

3. Megbízott feladatai és kötelezettségei

Jelen szerződési rész kiegészül, illetve módosításra kerül a következő módon:

„3.1. A 2. pont szerinti projekt-menedzsmenti feladatok a következő 
tevékenységeket tartalmazza:

Az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0003 jelű pályázattal támogatott 
„Szikszó városában nívós településközpont kialakítása, városi -  
közösségi funkciók erősítése és bővítése, új Okmányiroda és 
Kistérségi Központ építésével, gazdasági funkció fejlesztése 
vállalkozók bevonásával és a belváros közterületeinek 
rendezése” című pályázattal érintett projekt végrehajtásához 
kapcsolódó, projektmenedzsmentet segítő szakértői 
feladatok ellátása határozott időszakra és folyamatos 
szolgáltatás keretében 2011. július hó 01 naptól -  a projekt 
pénzügyi lezárásáig a következők szerint:
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3.1.1. A Megbízás a következő tevékenységeket tartalmazza, 
mint 1. számú feladat:

• A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges 
szakértő támogatás biztosítása,

• A szakmai kapcsolattartás biztosítása a projektben 
résztvevőkkel.

• A beruházás előkészítésének, támogatási szerződés 
szerinti teljesítésének és lezárásának szakértői 
támogatása, illetve együttműködés a külső szakértőkkel,

• A támogatás ütemezett rész-elszámolásaihoz tartozó 
támogatás-lehívások adminisztratív előkészítése.

• A projekt-előrehaladási jelentések elkészítéséhez 
szakértői támogatás biztosítása,

• A pénzügyi elszámolások menedzselése, kapcsolattartás 
a támogatásközvetítővel,

• A pályázati projekt komplex tevékenységi körére kiterjedő 
szakértői szintű szakmai menedzselés, tevékenység
koordinálás, ellenőrzés,

• A projekt megvalósítását követően a pénzügyi záró
elszámoláshoz szükséges dokumentumok 
összeállításában szakértői támogatás.

3.1.2. A Megbízás a támogatással érintett beruházással 
kapcsolatban a következő feladatokat tartalmazza, mint 2. 
számú feladat:

• A beruházás tender-dokumentációjának elkészítésében 
történő közreműködés,

• Beruházási ütemterv elkészítésében történő szakértői 
közreműködés,

• A rendelkezésre bocsátott tervek alapján a kivitelezők 
kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás 
előkészítésében történő szakértői közreműködés, a 
közbeszerzési tanácsadó és a beruházás műszaki 
ellenőre kiválasztásának előkészítése,

• A közbeszerzési ajánlatok értékelésében történő 
közreműködés, javaslat megfogalmazása döntés- 
előkészítés jelleggel,

• Pénzügyi ütemterv elkészítésében történő szakértői 
közreműködés,,

• Vállalkozási szerződések megkötésének elkészítésében 
történő szakértői közreműködés,,

• A megkötött szerződések alapján a kivitelezés 
ellenőrzésének szakértői felügyelete,

• A beruházás folyamatos koordinációja (közműkezelőkkel, 
szakhatóságokkal, építtetővel, beruházóval),

• Közreműködés a beruházás átadási eljárásában,
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• Tájékoztatás-adás a projekt előrehaladásáról, és a soron 
következő feladatokról (döntési szükséglet esetén írásos 
előterjesztés formájában),”

4. Megbízó feladatai

Jelen szerződési rész kiegészül a következő módon:

4.5 A megbízó köteles haladéktalanul tájékoztatni a megbízottat a 
projektekkel kapcsolatos, a Közreműködő Szervezet által -  
jelen megbízás tárgyát érintően - tett észrevételekről, az 
esetleges hiánypótlási felhívásokról, illetve minden olyan 
tényről, körülményről, eseményről, mely a megbízás tárgyára, 
illetve annak teljesítésére kihatással lehet.

5. Teljesítési és fizetési feltételek

Jelen szerződési rész kiegészül, illetve módosításra kerül a következő módon:

5.2. A 3. pontban rögzített feladatok ellátásának munkadíja.

5.2.1. Az 3. pontban rögzítet feladatok ellenszolgáltatásaként 
Megbízó megbízási díjat fizet. A megbízás díj összege 
mindösszesen: 7.440.000,-Ft. + 25%ÁFA, azaz hétmillió- 
négyszáznegyvenezer forint + 25% ÁFA.

A Megbízott jogosult jelen szerződés aláírását és a 
Közreműködő Szervezet részéről a támogatási előleg 
átutalását követően 1.600.000,-Ft + 25%ÁFA összegű 
előlegszámla benyújtására. A fennmaradó összeg a 
költségütemezésnek megfelelően, negyedévente utólag, a 
tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig esedékes.

5.2.2. Megbízó az esedékes megbízási díjakat számla (és 
teljesítés-igazolás) ellenében, 30 napos teljesítéssel fizeti meg.

7. Egyéb feltételek

Jelen szerződési rész kiegészül a következő módon:

7.4 Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor 
megszüntethetik. Bármelyik szerződő fél a szerződést 
azonnali hatállyal felmondhatja, a másik fél súlyos

4



szerződésszegő, illetőleg olyan magatartása esetén, amely 
miatt a további sikeres együttműködés és emiatt a 
jogviszony fenntartása a másik féltől már nem várható el.

ZÁRADÉK: A megbízási szerződés módosítása az ÉM0P3.1.2/A~2f-2010-
0003. számú projekt Támogatási Szerződésének 
hatálybalépésének napjával azonos napon lép hatályba.

A megbízási szerződés módosítását, melynek tartalmát kölcsönös egyeztetés 
alapján értettük és elfogadtuk, helybenhagyólag aláírjuk.

Szikszó, 2011. június 01.

(Megbízott képv.)
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről Szikszó Város Önkormányzata (postacím: 3800 
Szikszó, Kálvin tér 1., székhelye: hu-3800 Szikszó, Kálvin tér 1., adószáma: 
15348465-2-05, aláírásra jogosult képviselője Füzesséri József polgármester), 
mint megbízó, másrészről Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Irodája 
(postacím: 3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 12., székhelye: Hu-3800 Szikszó, 
Pázmány Péter tér 12., adószám: 15585613-1-05, aláírásra jogosult képviselője: 
Petró József irodavezető), mint megbízott között az alulírott helyen és napon az 
alábbi feltételek szerint:

ÉMOP3.1.2/A-2008-0024 jelű pályázattal támogatott „Szikszó városában nívós 
településközpont kialakítása, városi -  közösségi funkciók erősítése és bővítése 
új Okmányiroda és Kistérségi Központ építésével, gazdasági funkció 
fejlesztése vállalkozók bevonásával és a belváros közterületeinek rendezése” - 
című pályázattal összefüggő projektmenedzsmenti feladatainak ellátására, a 
96/2009 (03.10.) K.T. Határozat alapján, 2009. május 04-napján megkötött, majd 
2011. április 4-én módosított Megbízási Szerződést a szerződő felek az alábbiak 
szerint ismételten módosítani kívánják:

A módosítás szükségessége

Megbízott nem került be az ÁFA alanyi körbe.

A következőkben a módosított szövegrészeket illetve kiegészítéseket vastag, 
dőlt betűkkel emeltük ki. A megbízási szerződés egyéb részei nem 
módosulnak.

5. Teljesítési és fizetési feltételek

Jelen szerződési rész kiegészül, illetve módosításra kerül a következő módon:

5.2. A 3. pontban rögzített feladatok ellátásának munkadíja:

5.2.1. Az 3. pontban rögzítet feladatok ellenszolgáltatásaként 
Megbízó megbízási díjat fizet. A megbízás díj összege 
mindösszesen: 7.440.000,-Ft., azaz hétmillió- 
négyszáznegyvenezer forint.



A Megbízott jogosult jelen szerződés aláírását követően
2.600.000,-Ft. összegű előlegszámla benyújtására. A 
fennmaradó összeg a költségütemezésnek megfelelően, 
negyedévente utólag, a tárgynegyedévet követő hónap 5. 
napjáig esedékes.

5.2.2. Megbízó az esedékes megbízási díjakat számla (és 
teljesítés-igazolás) ellenében, 30 napos teljesítéssel fizeti meg.

A megbízási szerződés módosítását, melynek tartalmát kölcsönös egyeztetés 
alapján értettük és elfogadtuk, helybenhagyólag aláírjuk.

Szikszó, 2011. november 08.
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről Szikszó Város Önkormányzata (postacím: 3800 
Szikszó, Kálvin tér 1., székhelye: HU-3800 Szikszó, Kálvin tér 1., adószáma: 
15348465-2-05, aláírásra jogosult képviselője Füzesséri József polgármester), 
mint megbízó, másrészről Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Irodája 
(postacím: 3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 12., székhelye: HU-3800 Szikszó, 
Pázmány Péter tér 12., adószám: 15585613-1-05, aláírásra jogosult képviselője: 
Petró József irodavezető), mint megbízott között az alulírott helyen és napon az 
alábbi feltételek szerint:

Kétfordulós eljárás keretében első fordulóban ÉMOP-3.1.2/A-2008-0024 jelű, 
második fordulóban ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0003 jelű, „Szikszó városában nívós 
településközpont kialakítása, városi -  közösségi funkciók erősítése és bővítése 
új Okmányiroda és Kistérségi Központ építésével, gazdasági funkció 
fejlesztése vállalkozók bevonásával és a belváros közterületeinek rendezése” - 
című támogatott pályázattal összefüggő projektmenedzsmentet segítő 
szakértői feladatok ellátására, a 96/2009 (03.10.) K.T. Határozat alapján, 2009. 
május 04-napján megkötött, majd 2011. április 4-én és 2011. november 08-án 
módosított Megbízási Szerződést a szerződő felek az alábbiak szerint 
ismételten módosítani kívánják:

A módosítás szükségessége

Az ÉMOP-3.1,2/A-2f-2010-0003 -projekt projektmenedzsmenti feladatainak 
ellátása vonatkozásában közbeszerzési eljárás zajlott le, melynek során a 
legkedvezőbb ajánlati ár, és jelen szerződés 2. számú módosításában 
megállapodott ellenérték együttesen meghaladja a pályázati költségvetés 
alapján jelen feladatokra fordítható forrás mértékét. A pályázó önkormányzat 
nem tud egyéb forrásokat biztosítani ezen feladatokhoz, így a pályázati projekt 
megvalósíthatósága érdekében a szerződő felek megállapodtak a szakértői 
feladatok munkadíjának módosításáról.

A következőkben a módosított szövegrészeket illetve kiegészítéseket vastag, 
dőlt betűkkel emeltük ki. A megbízási szerződés egyéb részei nem 
módosulnak.



5. Teljesítési és fizetési feltételek

Jelen szerződési rész kiegészül, illetve módosításra kerül a következő módon:

5.2. A 3. pontban rögzített feladatok ellátásának munkadíja:

5.2.1. Az 3. pontban rögzített feladatok ellenszolgáltatásaként 
Megbízó megbízási díjat fizet. A megbízás díj összege

kilencszázhetvenháromezer forint.

A Megbízott jogosult jelen szerződés aláírását követően
2.600.000,-Ft. összegű előlegszámla benyújtására. A 
fennmaradó összeg a költségütemezésnek megfelelően, 
negyedévente utólag, a tárgynegyedévet követő hónap 5. 
napjáig esedékes.

5.2.2. Megbízó az esedékes megbízási díjakat számla (és 
teljesítés-igazolás) ellenében, 30 napos teljesítéssel fizeti meg.

A megbízási szerződés módosítását, melynek tartalmát kölcsönös egyeztetés 
alapján értettük és elfogadtuk, helybenhagyólag aláírjuk.

Szikszó, 2011. december 15.

mindösszesen: 5.973.000,-Ft., azaz ötmillió-



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről Szikszó Város Önkormányzata (postacím: 3800 
Szikszó, Kálvin tér 1., székhelye: HU-3800 Szikszó, Kálvin tér 1., adószáma: 
15348465-2-05, aláírásra jogosult képviselője Füzesséri József polgármester), 
mint megbízó, másrészről Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Irodája 
(postacím: 3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 12., székhelye: HU-3800 Szikszó, 
Pázmány Péter tér 12., adószám: 15585613-1-05, aláírásra jogosult képviselője: 
Petró József irodavezető), mint megbízott között az alulírott helyen és napon az 
alábbi feltételek szerint:

Kétfordulós eljárás keretében első fordulóban ÉMOP-3.1.2/A-2008-0024 jelű, 
második fordulóban ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0003 jelű, „Szikszó városában nívós 
településközpont kialakítása, városi -  közösségi funkciók erősítése és bővítése 
új Okmányiroda és Kistérségi Központ építésével, gazdasági funkció 
fejlesztése vállalkozók bevonásával és a belváros közterületeinek rendezése” - 
című támogatott pályázattal összefüggő projektmenedzsmentet segítő 
szakértői feladatok ellátására, a 96/2009 (03.10.) K.T. Határozat alapján, 2009. 
május 04-napján megkötött, majd 2011. április 4-én és 2011. november 08-án 
módosított Megbízási Szerződést a szerződő felek az alábbiak szerint 
ismételten módosítani kívánják:

A módosítás szükségessége

Az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2C)10-0003 -projekt projektmenedzsmenti feladatainak 
ellátása vonatkozásában közbeszerzési eljárás zajlott le, melynek során a 
legkedvezőbb ajánlati ár, és jelen szerződés 2. számú módosításában 
megállapodott ellenérték együttesen meghaladja a pályázati költségvetés 
alapján jelen feladatokra fordítható forrás mértékét. A pályázó önkormányzat 
nem tud egyéb forrásokat biztosítani ezen feladatokhoz, így a pályázati projekt 
megvalósíthatósága érdekében a szerződő felek megállapodtak a szakértői 
feladatok munkadíjának módosításáról.

A következőkben a módosított szövegrészeket illetve kiegészítéseket vastag, 
dőlt betűkkel emeltük ki. A megbízási szerződés egyéb részei nem 
módosulnak.



5. Teljesítési és fizetési feltételek

Jelen szerződési rész kiegészül, illetve módosításra kerül a következő módon:

5.2. A 3. pontban rögzített feladatok ellátásának munkadíja:

5.2.1. Az 3. pontban rögzített feladatok ellenszolgáltatásaként 
Megbízó megbízási díjat fizet. A megbízás díj összege 
mindösszesen: 5.973.000,-Ft., azaz ötmillió- 
kilencszázhetvenháromezer forint.

A Megbízott jogosult jelen szerződés aláírását követően
2.600.000,-Ft. összegű előlegszámla benyújtására. A 
fennmaradó összeg a költségütemezésnek megfelelően, 
negyedévente utólag, a tárgynegyedévet követő hónap 5. 
napjáig esedékes.

5.2.2. Megbízó az esedékes megbízási díjakat számla (és 
teljesítés-igazolás) ellenében, 30 napos teljesítéssel fizeti meg.

A megbízási szerződés módosítását, melynek tartalmát kölcsönös egyeztetés 
alapján értettük és elfogadtuk, helybenhagyólag aláírjuk.

Szikszó, 2011. december 15.



MEGBÍZÁSI S Z E R Z Ő D É S
4. számú módosítása

Szikszó Város Önkormányzata (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) képviseli Füzesséri József polgármester, mint 
megrendelő

másrészről
Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Irodája (3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 12.., adószáma: 
15585613-1-05), képviseli Petró József, mint megbízott 

között a mai napon és a következő feltételek szerint.

Mely létrejött egyrészről

1.) Felek rögzítik, hogy a Szikszó, Kálvin tér 1. szám alatt létesítendő Okmányiroda és Kistérségi Központ 
projektmenedzsmentet segítő külső szakértői feladatainak ellátására egymással 2009. május 04. napján 
megbízási szerződést kötöttek, melyet 2011. június 1., 2011.11.08, valamint 2011. december 15. napjával 
módosítottak. Felek ennek a vállalkozási szerződés bevezető részében Szikszó Város Önkormányzatának 
adószámára vonatkozó részt a 2. pont szerint módosítják. A módosult szövegrészeket dőlt betűvel és 
aláhúzással jelölik.

2.) S%ks~ó Város Önkormányzat adószama: 15725723-2-05

3.) A megbízási szerződés jelen okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban 
maradnak.

Felek ezt a megbízási szerződést módosító okiratot, amely akaratuknak mindenben megfelel, jóváhagyólag 6 
eredeti példányban aláírták.

Kelt Szikszón, 2012. január 31. napján

" V

Szikszó Város Önkormányzata
Füzesséri József polgármester 

Megrendelő

Szikszói Kistérségi-Töbpcélú Társulás
Petró József irodavezető 

Megbízott

1



MEGBÍZÁSI S Z E R Z Ő D É S
1. szám ú m ódosítása

Szikszó Város Önkormányzata (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) képviseli Füzesséri József polgármester, mint 
megrendelő

másrészről
Szikszói Ipari Park Kft. (3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 12.., adószáma: 12482054-2-05) képviseletében 
Petró József, mint megbízott 

között a mai napon és a következő feltételek szerint.

Mely létrejött egyrészről

1.) Felek rögzítik, hogy a Szikszó, Kálvin tér 1. szám alatt létesítendő új Okmányiroda és Kistérségi Központ 
építésével kapcsolódó komplex projektmenedzsmenti feladatok ellátására egymással 2011. december 27. 
napján megbízási szerződést kötöttek. Felek ennek a vállalkozási szerződés bevezető részében Szikszó Város 
Önkormányzatának adószámára vonatkozó részt a 2. pont szerint módosítják. A módosult szövegrészeket 
dőlt betűvel és aláhúzással jelölik.

2.) S%ks%ó I 'áros Önkormánynál adószama: 15725723-2-05

3.) A megbízási szerződés jelen okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban 
maradnak.

Felek ezt a megbízási szerződést módosító okiratot, amely akaratuknak mindenben megfelel, jóváhagyólag 6 
eredeti példányban aláírták.

Kelt Szikszón, 2012. január 31. napján

Szikszó Város ÖnkQi
Füzesséri József po

rmanyzata
gármester

Szikszói ípari Ftók Kft.
Petró József ügyvezető 

Megbízott

1



MEGBÍZÁSI S Z E R Z Ő D É S
1. szám ú m ódosítása

Szikszó Város Önkormányzata (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) képviseli Füzesséri József polgármester, mint 
megrendelő

másrészről
Szikszói Ipari Park Kft. (3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 12.., adószáma: 12482054-2-05) képviseletében 
Petró József, mint megbízott 

között a mai napon és a következő feltételek szerint.

Mely létrejött egyrészről

1.) Felek rögzítik, hogy a Szikszó, Kálvin tér 1. szám alatt létesítendő új Okmányiroda és Kistérségi Központ 
építésével kapcsolódó nyilvánosság biztosítására egymással 2011. december 27. napján megbízási szerződést 
kötöttek. Felek ennek a vállalkozási szerződés bevezető részében Szikszó Város Önkormányzatának 
adószámára vonatkozó részt a 2. pont szerint módosítják. A módosult szövegrészeket dőlt betűvel és 
aláhúzással jelölik.

2.) Ssjks^ó l  'áros Önkormányzat adószama: 15725723-2-05

3.) A megbízási szerződés jelen okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban 
maradnak.

Felek ezt a megbízási szerződést módosító okiratot, amely akaratuknak mindenben megfelel, jóváhagyólag 6 
eredeti példányban aláírták.

Kelt Szikszón, 2012. január 31. napján

ífSzikszó Város Önkormányzata
Füzesséri József po gármester 

Megrendelő

/
Szikszói Ipaki Pa/k Kft.

Petró József
Megbízott

1



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
1. szám ú módosítása

Mely létrejött
Szikszó Város Önkormányzata (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.) képviseli Füzesséri József polgármester, mint a 
konzorcium vezetője

valamint,
Szikszói Református Egyházközösség (3800 Szikszó, Kálvin tér 2., adószáma: 19912291-1-05), 
képviseletében Csomós Jánosné
Szikszó -  Petrol Kft. (3800 Szikszó, Rákóczi u. 22/2., adószáma: 14792957-2-05), képviseletében Budai Béla
Vámos Számviteli és Üzletviteli Tanácsadói Kft. (3800 Szikszó, Munkácsy u. 46.), képviseletében Vámos 
Norbert, mint konzorciumi tagok

között a mai napon és a következő feltételek szerint.

1.) Felek rögzítik, hogy a Főtér II. Projekt megvalósítására egymással 2011. június 16. napján konzorciumi 
együttműködési megállapodást kötöttek. Felek ennek a megállapodásnak 2. részében Szikszó Város 
Önkormányzatának adószamára vonatkozó részt a 2. pont szerint módosítják. A módosult szövegrészeket 
dőlt betűvel és aláhúzással jelölik.

2.) Szikszó Város Önkormányzat adószama: 15725723-2-05

3.) A megbízási szerződés jelen okirattal nem érintett rendelkezései változadan tartalommal hatályban 
maradnak.

Felek ezt a megbízási szerződést módosító okiratot, amely akaratuknak mindenben megfelel, jóváhagyólag 8 
eredeti példányban aláírták.

Kelt Szikszón, 2012. január 31. napján

Város £
esséri Józse r 
Konzorcium

nkormányzata
polgármester
Vezetője

SZIKSZO-PETROL KFT.
3800 Szikszó. Rákóczi u. 22/2. 

Adószám: 14792957-2-05

.... I k W f A , .
Szikszó -  Petrol Kft.

Budai Béla 
Konzorciumi Tag

Szikszói Református Egyházközösség
Csomós Jánosné 

Konzorciumi Tag

Vámos Számviteli és Üzletviteli Tanácsadói Bt.
Vámos Norbert 

Konzorciumi Tag

1
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Dr. Mikola Zoltán András

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ 
TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA

I. SZA K A SZ: A JÁ N LA T K ÉR Ő  

1.1) NÉV ÉS CÍM

Név: Szikszó Város Önkormányzata

Cím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Kapcsolattartó: F ü zesséri Jó z se f polgármester Telefon: 46/596-450

E-mail: titkar@szikszo.hu Fax: 46/596-211

A TARGYALASOS ELJÁRÁS INDOKOLÁSA:
Az eljárás jogalapja a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja

Kiegészítő tájékoztatást a következő címen kérhetnek:
dr. Mikola Zoltán András ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
4400 Nyíregyháza, Szent István út 3.1/3.
Tel.: (42) 410-417, Fax: (42) 500-133; e-mail: ugyved.mikoIa@chello.hu 

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
dr. Mikola Zoltán András ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
4400 Nyíregyháza, Szent István út 3.1/3.
Tel.: (42) 410-417, Fax: (42) 500-133; e-mail: ugyved.mikola@chello.hu

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

11.1) M e g h a t á r o z á s

11.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
JiM O M ;l ;2/A^2£2010^0003>Szikszój'árosköz£ontj-ehabi^
11.1.2) A közbeszerzés tárgya

Vállalkozási (építési) szerződés a régi Okmányiroda bontására és az új Okmányiroda és kistérségi központ építésére, valamint a 
műemlék Református Parókia felújítására.

11.1.3) A teljesítés helye
iOkmán^irodaj_Szikszó;J(álvinJér2-_(1430/72irezJjJ^eformátusj3^^

II.1.4) A szerződés meghatározása

Vállalkozási (építési) szerződés

II.1.5) Az ajánlattevők nem tehetnek többváltozatú (alternatív) ajánlatot.

II.1.6) Az ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét biztosítja az ajánlattevők részére. 

A közbeszerzés első része: új Okmányiroda és Kistérségi Központ építése.

A közbeszerzés második része: a Református Parókia felújítása.

II. 2) S z e r z ő d é s  s z e r i n t i  m e n n y i s é g  v a g y  a l k a l m a z á s i  k ö r

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték:

A közbeszerzés első része: új Okmányiroda és kistérségi központ építése (756,44 m2),
A közbeszerzés második része: a műemlékvédelmi oltalom alatt álló Református Parókia felújítása (322 m2V

mailto:titkar@szikszo.hu
mailto:ugyved.mikoIa@chello.hu
mailto:ugyved.mikola@chello.hu


II.3) A SZERZŐDÉS ID Ő TA RTAM A  VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Kezdés: 2012/04/13 

Befejezés: 2012/11/30

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

III.l) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

111.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

A napi késedelmi kötbér mértéke a bruttó vállalkozói díj 1 %-a.
Meghiúsulási kötbér, melynek alapja a nem teljesített munka bruttó vállalkozói díja, mértéke annak 5 %-a._________________________

111.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek.

Az e pontban írottak tekintetében a szállítói kifizetés során kifizetésre köteles szervezet ajánlatkérőként szerződő félnek minősül. A 
szerződés és annak teljesítése az Art. 36/A. § hatálya alá tartozik.

A közbeszerzés első része (ui Okmányiroda és kistérségi központ építésed tekintetében:
Az ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít a nyertes ajánlattevő által kiállított előlegbekérő 
alapján. Jelen eljárásban az előlegbekérő kiállítása a nyertes ajánlattevő részéről az építési beruházások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint ajánlattevői kérésnek minősül. Az ajánlattevőknek 
az ajánlatukban nyilatkozniuk kell, hogy a szerződés teljesítése során kérni fogják-e a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő 
összegű előleget, vagy sem.
Az előleg összege és az egyes számlák ellenértékét az ÉMOP keretében nyújtott támogatásból, közvetlen szállítói finanszírozással 
egyenlíti ki az ajánlatkérő; az önerő (18,151041 %) átutalásának igazolása után a Közreműködő Szervezet fogja közvetlenül átutalni 
a számla összege és a már átutalt önerő különbözetét (81,848959 %-ot) a vállalkozóknak az építési beruházások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) -  i) pontjai szerint.
Az előlegbekérő alapján az ajánlatkérő által megfizetett előleg összegéről a nyertes ajánlattevő(k) köteles(ek) haladéktalanul 
előlegszámlákat kiállítani és azokat az ajánlatkérőnek átadni.
Három részszámla és egy végszámla nyújtható be. A részszámlák az áfa nélküli szerződéses érték 25, 50 és 75 százalékát elérő 
megvalósult teljesítés elérése esetén bocsáthatók ki, az ajánlatkérő teljesítésigazolásával elismert szerződés szerinti teljesítés 
összegéről. A százalékos arány meghatározásakor a viszonyítás alapja a nyertes ajánlattevő ajánlati árát alátámasztó tételes 
költségvetés. Végszámlát az épület műszaki átadás-átvétele után lehet kiállítani.

A közbeszerzés második része (műemlékvédelmi oltalom alatt álló Református Parókia felújításai tekintetében:
Az ajánlattevő előleget nem kérhet, mert a munka értéke nem éri el a nettó 50 MFt-ot. Részszámla kibocsátására nincs lehetőség, 
csak egy számlát lehet kiállítani, a parókia műszaki átadás-átvétele után, az ajánlatkérő teljesítésigazolásával elismert szerződés 
szerinti teljesítés ellenértékéről. A végszámla ellenértékét az ÉMOP keretében nyújtott támogatásból, közvetlen szállítói 
finanszírozással egyenlíti ki az ajánlatkérő; az önerő (10,0 %) átutalásának igazolása után a Közreműködő Szervezet fogja 
közvetlenül átutalni a számla összege és a már átutalt önerő különbözetét (90,0 %-ot) a vállalkozónak, az építési beruházások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) -  i) pontjai szerint.

Finanszírozás:
Ha az ajánlattevő ajánlata szerint nem vesz idénybe a szerződés teljesítése során alvállalkozót, akkor a Kbt. 130. § (3) bekezdése 
szerint a számla összegét az ajánlatkérő a számla kézhezvételének napját követő legkésőbb 30. napon fizeti meg.
Ha az ajánlattevő ajánlata szerint igénybe vesz a szerződés teljesítése során alvállalkozót, akkor a számla kifizetésére az építési 
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) -  i) pontjai 
alapján, az alábbiak szerint kerül sor:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az 

ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa 

a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 
alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az 
alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél harminc napon belül 
átutalja az ajánlattevőknek;

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az



alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f )  az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó 

köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az 
ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az 
alvállalkozónak);

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként 
szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési 
kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; az Art. 36/A. § (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel 
szemben csak az e pont szerinti összegre lehet alkalmazni, vagyis a fővállalkozói teljesítés értékéből az ajánlatkérő fővállalkozó 
által átadott, a kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolásból megállapítja, hogy a 
fővállalkozónak lejárt esedékességű köztartozása van, akkor -  az áfa kivételével - a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést.

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f )  pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás 
fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e) vagy  az f )  pont szerinti 
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő 
által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

A közbeszerzés első részébe tartozó munkák esetében, ha az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, akkor minden számlával
kapcsolatban alkalmazni kell a fenti a) -  h) pontokat és az Art. 36/A. § rendelkezéseit.

A parókia felújítási munkák vállalkozói díja a nettó 17.718.400,- Ft-ot nem haladhatja meg. Az ajánlatkérő az ettől eltérő ajánlatot
érvénytelenné fogja nyilvánítani.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Okmányirodára és a Református Parókiára külön-külön a műszaki-pénzügyi ütemtervet.________

I I I .2 ) R é s z v é t e l i  f e l t é t e l e k

III.2.1) A kizáró okok

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok:

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul (Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont):
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős 

adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben 

adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági 
szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a 
gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a 
fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

ke) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
amelynek tekintetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos 
társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni (Kbt. 56. § (2) bekezdés).

Megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek csak nyilatkozniuk kell.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés ke) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja szerint arról kell 
nyilatkozniuk, hogy:
- olyan társaságnak minősülnek-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy
- olyan társaságnak minősülnek-e, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és 
állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot is be kell nyújtani. Tényleges tulajdonos az a természetes személy, aki 
jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben:
- a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - 

meghatározó befolyással rendelkezik.



Ha az előbbiek szerinti tényleges tulajdonos nincs, akkor az ajánlattevőnek erre vonatkozóan kell nyilatkoznia.
Az ajánlattevőnek az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) 

Korm. rendelet 10. §-a alapján nyilatkoznia kell az előírt (Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont, 56. § (2) bekezdése) kizáró okok hiányáról.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód az alábbiak:
Az ajánlatban az ajánlattevő csatolja:

Az alkalmasság minimumkövetelményei az alábbiak: 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P/l: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján az utolsó 2 lezárt üzleti évre vonatkozó, saját 
vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából 
a mérleget és az eredménykimutatást; amennyiben az 
ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat 
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő 
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható 
beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az 
ajánlattevő e P /l követelmény szerinti irattal azért nem 
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az 
időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát 
a közbeszerzés tárgyából (magasépítési munkák elvégzéséből) 
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 
Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint is megfelelhetnek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való 

megfelelését a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint is igazolhatja.

P/l: az utolsó 2 lezárt üzleti év bármelyikében az adózás előtti 
eredménye negatív.
Ha az ajánlattevő a P /l igazolási mód szerinti beszámolóval 
azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg 
működését, akkor ezen feltétel alkalmazásában a később 
létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértéke:
- a közbeszerzés első része tekintetében nettó 140 millió forint,
- a közbeszerzés második része tekintetében nettó 17 millió 
forint.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 
igazolási mód az alábbiak:

Az ajánlatban az ajánlattevő csatolja:

M /l: A közbeszerzés első része tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja, a közbeszerzés 
második része tekintetében pedig a 306/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő, illetve 
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást. 
Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- az ellenszolgáltatás nettó összegét,
- a teljesítés helyét és idejét,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 
55. § (4) bekezdés szerint is megfelelhetnek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a 
Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint is igazolhatja.
M/2: A közbeszerzés első része tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja, a közbeszerzés második 
része tekintetében pedig 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) 
bekezdés ba) pontja alapján az általa a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai 
gyakorlatuk ismertetését, a közbeszerzés második része 
tekintetében annak igazolását is, hogy a bemutatott személy 
jogosult a feladat ellátására.

Az alkalmasság minimumkövetelményei az alábbiak:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M /l: az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 5
évben nem tud referenciaigazolással igazolni
- a közbeszerzés első része tekintetében legalább kettő, 

összesen legalább nettó 100.000.000,- Ft vállalkozói díjú 
közbeszerzés tárgya (magasépítési munkák) szerinti 
referenciamunkát, amit maga végzett, és az előírásoknak 
és a szerződésnek megfelelően teljesített.

- a közbeszerzés második része tekintetében műemlékkel 
kapcsolatos, legalább egy, legalább nettó 15.000.000,- Ft 
vállalkozói díjú közbeszerzés tárgya (műemléképület 
külső vagy belső felújítása) szerinti referenciamunkát, 
amit maga végzett, és az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően teljesített.

M/2: Nem tud bemutatni az ajánlatban
- a közbeszerzés első része tekintetében legalább 1-1 fő, a 

kamarai névjegyzékben a 244/2006. (XII. 05.) Korm. 
rendelet 1. számú melléklete szerinti építész, gépész és 
villamos (FMV-Ép/ „A " vagy „B", és „ÉG" vagy „ÉG/C", 
és „ÉV") jelölésű felelős műszaki vezetőt. Egy személy az 
ajánlatban több jogosultsággal is bemutatható.

- a közbeszerzés második része tekintetében 1 fő FMV- 
Ép/AM jelölésű felelős műszaki vezetőt.



IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.l) A Z ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás.

IV. 2) B í r á l a t i  s z e m p o n t

IV.2.1) Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.3) A d m i n i s z t r a t í v  i n f o r m á c i ó k

IV.3.1) Az ajánlattételi határidő: 2012.03.26. Időpont: 1000

IV.3.2) Az a nyelv, amelyen az ajánlatok benyújthatók: magyar

IV.3.3) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

A dokumentációt az ajánlatkérő 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. szám alatti Polgármesteri Hivatalában lehet átvenni előzetes időpont 
egyeztetés után. Kapcsolattartó: Dr. Laczkóné Bakos Krisztina.

IV.3.4) Az ajánlat benyújtásának helye

Szabolcsber Kft. 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3.1/3. (13-as kapucsengő)

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2012.03.26. Időpont: 1000

Helyszín: Szabolcsber Kft. 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3.1/3. (13-as kapucsengő)

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak a Kbt. 62. § (2) bekezdésében írt személyek.

V. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.l) Az ajánlatkérő ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0003 kódszámú nyertes pályázat alapján megkötött támogatási szerződésben biztosított 
európai uniós forrás terhére valósítja meg.

V .2 )  T o v á b b i  i n f o r m á c i ó k

Az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kívánnak igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre 
fognak működni.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
Az ajánlatban nyilatkozniuk kell, hogy a szerződés teljesítése során kérni fogják-e a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő 
összegű előleget, vagy sem.
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely fel kell tünteti a 62. § (3) bekezdés szerinti információkat.



Az ajánlatot és a részvételi jelentkezést írásban és zártan, az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban megadott címre 
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig.

V.2.1) Az ajánlati kötöttség m inim ális időtartama

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások 
befejezésének időpontjától számított 30 napig van kötve.

V.2.3) Az első tárgyalás időpontja: 2012.04.02.1000 óra

Ajánlatkérő az első, ún. alapajánlatokat a tárgyalások megkezdése előtt elbírálja, és az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőket 
hívja meg a tárgyalásra legkésőbb 2012. március 30. napján. A tárgyalás helyszíne a Polgármesteri Hivatal első emeleti jegyzői 
tárgyalója.
Regisztráció:
Ajánlatkérő a tárgyaláson való részvételt minden fordulóban regisztrációhoz köti. Ajánlattevő képviselőjének az első tárgyalás 
napján legkésőbb a tárgyalás kezdő időpontjában meg kell jelennie ajánlatkérőnél, a regisztrációs jelenléti ívet alá kell írnia és 
cégbélyegzővel kell ellátnia. A regisztráción történteket az ajánlatkérő a tárgyalásról készült jegyzőkönyvben rögzíti. Az ajánlattevő 
nevében és képviseletében csak ajánlattevő cégjegyzék szerinti törvényes képviselői regisztrálhatnak. Más személy kivételesen, az 
ajánlattevő cégjegyzék szerinti törvényes képviselőjétől származó, cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazás ajánlatkérő részére 
történő átadása után regisztrálhat. A törvényes képviselőnek, illetőleg a meghatalmazottnak a személyazonosságát személyi 
igazolvánnyal kell igazolnia. A regisztráció feltételei hiánypótlás tárgyát nem képezhetik. A fenti szabályok szerinti regisztráció 
hiányában ajánlattevő első, (alap) ajánlatát bírálja el az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja 
szerint. A regisztráció jelenléti íve a tárgyalási jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A tárgyaláson az ajánlattevőt az a személy képviseli, aki a regisztrációs jegyzőkönyvet aláírta. Ajánlattevő részéről a tárgyaláson a 
képviselőn kívül még legfeljebb 2 személy lehet jelen, akik nyilatkozatot csak a képviselő útján tehetnek, a tárgyalás rendjét nem 
zavarhatják meg. A tárgyaláson jelenlévőkről jelenléti ív készül, ami a tárgyalási jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ha Ajánlattevő szabályszerűen regisztrált, de a tárgyaláson a képviselője nem jelent meg, akkor az eredeti (alap) ajánlata kerül 
elbírálásra.
A tárgyalások tárgya:
Az ajánlatkérő az első tárgyaláson az ajánlat műszaki tartalmáról együttesen tárgyal az ajánlattevőkkel. Erre a tárgyalásra az 
ajánlattevőknek fel kell készülniük arra, hogy megfelelő szakmai indokokkal alátámasztott, gazdaságilag ésszerű javaslatokat 
tegyenek a tervmódosítást nem igénylő kivitelezési módszer megváltoztatására, valamint a tervekben vagy az árazatlan 
költségvetésben esetlegesen szereplő típusú- és gyártmányú anyagok más, de műszakilag az előírtakkal legalább egyenértékű 
típussal vagy gyártmánnyal való helyettesítésére. Az ajánlattevőknek a tárgyaláson javaslataikat részletesen kidolgozva, 
papíralapon és elektronikus adathordozón, szerkeszthető formában is az ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátaniuk. Az 
egyenértékűség megítélésére a dokumentációban írt iratok alkalmasak. Az első tárgyalást az ajánlatkérő a módosítási javaslatokkal 
kapcsolatos döntésével zárul. A döntést az ajánlatkérő írásba foglalja a jegyzőkönyvben.
Ezután kerül sor a második tárgyalásra 2012.04.03. 10°° órakor, ahol a felek az ajánlati árról tárgyalnak. Ezen az ártárgyaláson a 
licitlépcső legalacsonyabb összege nettó 400.000,- Ft. Az ajánlattevők ennél kisebb összeggel nem csökkenthetik az ajánlati árat. 
Ajánlattevő az ajánlati árát a licitlépcső megtartásával csökkentheti, vagy az előző ajánlatát fenntarthatja. Az ajánlati árat írásban, a 
felolvasólap kitöltésével lehet módosítani. A kitöltött és aláírt felolvasólapot az ajánlatkérőnek át kell adni.
Az ajánlatkérő szóban ismerteti a beadott felolvasólapok ajánlati árra vonatkozó tartami elemeit, valamint az ajánlattevők cégnevét 
és székhelyét, egyúttal a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzíti az ismertetett adatokat. Az ajánlatkérő az ártárgyalás során három 
fordulót tart, a tárgyalások a harmadik forduló végén fejeződnek be, ennél hamarabb csak akkor, ha az első vagy a második 
fordulóban valamennyi ajánlattevő kijelenti, hogy az ajánlati árát tovább nem kívánja csökkenteni. Az ajánlati kötöttség a 
tárgyalások befejezésével áll be. A tárgyalásról készült jegyzőkönyvet ajánlattevők a tárgyalás lezárása után haladéktalanul 
egyszerű fénymásolatban megkapják, melynek átvételét átvételi elismervény aláírásával ismerik el. Ajánlattevők ezt követően 
hagyhatják el a tárgyalót.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy végleges ajánlatukként -  ha a tárgyalás során az ajánlati árat csökkentették - az 
azt alátámasztó árazott költségvetést 2012.03.03. 1000 óráig be kell nyújtaniuk a tárgyalások helyszínén 2 pld-ban papíralapon, és 
egy példányban xls vagy xlsx formátumban.
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