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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március
23-án 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott
rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)

Farkas Imre polgármester,
Farkas András,
Magyari Ferenc alpolgármester,
Stadler Gábor,
Tábiné Nyúl Gabriella képviselők

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület rendkívüli, nyílt
ülésén megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy a rendkívüli, nyílt képviselőtestületi ülés
a képviselők 5 fős jelenlétével határozatképes, a rendkívüli, nyílt ülést megnyitom. Javaslatot
teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Farkas András és Stadler Gábor
képviselők személyében.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
52/2015.(III.23.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
mai rendkívüli, nyílt képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 48. § (7) bekezdése
alapján Farkas András és Stadler Gábor képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. március 23.
Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását.
Amennyiben nincs egyéb napirendi javaslat, kérdésem, ki az, aki elfogadja a javasolt
napirendet?

2
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
53/2015.(III.23.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 17. §-a alapján a polgármester
által előterjesztett alábbi napirendi pontokat elfogadja:
NAPIREND
1. Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 1 db TFH szállító jármű beszerzésére
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. március 23.
II. Napirend tárgyalása
1. Közbeszerzési eljárás lebonyolítása TFH szállító jármű beszerzésére
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: 2015. március hónap elején kaptam értesítést arról, hogy nagy
valószínűséggel elfogadják a támogatási szerződésben leírtakat, így be kell szereznünk egy
szennyvízszállító gépjárművet.
Tájékozódtunk, honnan lehetne beszerezni, kiderült, hogy elég nehéz feladat a nagyon rövid
rendelkezésre álló idő miatt, ugyanis 6 hónapnál rövidebb idő alatt kevés vállalkozó tudja
vállalni a gépjármű összeszerelését. A gépjármű beszerzéséhez közbeszerzési eljárást kell
lefolytatni, ezért a képviselőtestületnek több döntést is meg kell hoznia a mai rendkívüli
ülésen a következőkről:
1./ Ki kell választani a közbeszerzési tanácsadót, aki a közbeszerzést lebonyolítja.
2./ Közbeszerzési Szabályzatot kell elfogadni, illetve aktualizálni, mivel már rendelkezünk
szabályzattal.
3./ Közbeszerzési tervet kell elfogadni.
4./ Ajánlattételi felhívásokról szükséges döntéshozatal, amit kiküldünk a kiválasztott
cégeknek.
5./ Ajánlati dokumentációt kell elfogadni, amit majd kitöltve visszaküldenek részünkre.
6./ Bíráló Bizottságot kell választani.
7./ Felkérendő ajánlattevőkről döntéshozatal, három árajánlatot kell bekérnünk.
Elsőként javasolom a képviselőtestületnek közbeszerzési tanácsadóként a FIRMITER BT
(Balatonfüred) kijelölését, őt bízzuk meg a közbeszerzési eljárás lebonyolításával, mivel az
egész szennyvízcsatorna beruházás közbeszerzési tanácsadói tevékenységét a FIRMITER BT
látja el és a szennyvízszállító jármű beszerzése részét képezi a projektnek. Kérdésem, ki az,
aki egyetért a javaslattal?
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A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
54/2015.(III.23.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete „Szállítási szerződés az
Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása, vízi közmű projektek
megvalósítására.
Projektkód:
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001
szerinti
beszerzés
vonatkozásában 1db TFH szállító jármű beszerzése” tárgyban lefolytatásra kerülő
közbeszerzési eljárás közbeszerzési tanácsadójaként a FIRMITER BT-t (8230 Balatonfüred,
Móricz Zsigmond u. 18/a.) jelöli meg.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. március 24. (a döntés továbbítására)

Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek az írásos előterjesztés szerinti
közbeszerzési szabályzat aktualizálását, elfogadását. Kérdésem, ki az, aki egyetért a
javaslattal?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
55/2015.(III.23.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Előszállás Nagyközség
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata aktualizálása tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az abban foglaltak szerint Előszállás Nagyközség Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatát e határozat melléklete szerint elfogadja.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a bonyolítást végző szervezet felé a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: azonnal
Farkas Imre polgármester: el kell fogadnunk a 2015. évi közbeszerzési tervet is, amely
jelenlegi tudomásunk szerint egyetlen közbeszerzést tartalmaz, mégpedig a szennyvízszállító
jármű beszerzését, 20 millió forinttal. Javasolom az előterjesztés szerinti 2015. évi
közbeszerzési terv elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja az előterjesztett 2015. évi
közbeszerzési tervet?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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56/2015.(III.23.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Előszállás Nagyközség
Önkormányzatának 2015. évi Közbeszerzési Terve tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
abban foglaltakat elfogadja.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a bonyolítást végző szervezet felé a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: azonnal
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek az előterjesztett ajánlattételi
felhívás elfogadását. Kérdésem, ki az, aki egyetért az ajánlattételi felhívás tartalmával?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
57/2015.(III.23.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete „Szállítási szerződés az
Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása, vízi közmű projektek
megvalósítására.
Projektkód:
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001
szerinti
beszerzés
vonatkozásában 1db TFH szállító jármű beszerzése” tárgyban az alábbi ajánlattételi felhívást
elfogadja:
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
„Szállítási szerződés az Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása,
vízi közmű projektek megvalósítására. Projektkód: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001
szerinti beszerzés vonatkozásában 1 db TFH szállító jármű beszerzése”
tárgyú
Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény közzététele nélküli eljárásban
Előszállás Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő) a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 122/A. § (1)
bekezdésében foglaltakra hivatkozva hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást kezdeményez
„Szállítási szerződés az Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása,
vízi közmű projektek megvalósítására. Projektkód: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001 szerinti
beszerzés vonatkozásában 1db TFH szállító jármű beszerzése” tárgyban.
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1., Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):
Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Farkas Imre polgármester
2424 Előszállás, Fő tér 3.
Telefon: +36 25524080
Telefax: +36 25524081
E-mail: polghiv@eloszallas.hu
Honlap: http://www.eloszallas.hu
Az ajánlatkérő nevében eljár:
Firmiter Betéti Társaság
Harsányiné dr. Tóth Beáta ügyvezető
Harsányi István hivatalos közbeszerzési tanácsadó #421.
cím: 8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A
Telefon: +3620 3929305
Telefax: +3687 341205
e-mail: firmiterbt@upcmail.hu
honlap: www.firmiterbt.hu
Ajánlatkérő a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóság
nyilvántartott ajánlatkérői adatbázisában az AK16818 technikai azonosítószámon szerepel.
2., A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak
indokolása:
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás. Ajánlatkérő a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés alapján
nemzeti eljárásrendben, hirdetmény közzététele nélküli eljárást indít, tekintettel arra, hogy az
árubeszerzés esetében a beszerzés egybeszámított becsült értéke nem éri el a 25millió forintot.
3., A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye
és pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő térítésmentesen ajánlati dokumentációt bocsát a gazdasági szereplők
rendelkezésére az ajánlattétel elősegítése érdekében, amely az ajánlattételi felhívással
egyidőben megküldésre kerül.
4., A közbeszerzés tárgya, mennyisége:
„Szállítási szerződés az Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása,
vízi közmű projektek megvalósítására. Projektkód: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001 szerinti
beszerzés vonatkozásában 1db TFH szállító jármű beszerzése”
- 1db TFH szállító jármű
Gépjármű: összgördülő tömeg (hatóságilag érvényes): max. 20000 kg EURO 6-os, dízel
üzemű, min. 150 kW. Szervokormány. 4*2 hajtásképlet, zárható differenciálművel.
Fékberendezés: kétkörös légfékberendezés. Vezetőfülke: 1+1 fő részére, fülkehátfal ablakkal.
Központi zár. Elektromos ablakemelők. Nagy látószögű visszapillantó tükör. Holttér tükör a
jobb oldalon.
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Vezetőfülke billentő hidraulika. Figyelmeztető jelzés a fülketetőn– 2db forgó – villogó sárga
lámpa. Hátsó aláfutás gátló. Ködfényszórók elől. Zárható tanksapka. Szerszámkészlet,
járműemelő (min. 10 tonnás). Tolatásjelző hang.
Tartály:
Hengeres acéltartály. Űrtartalom: min. 6000 liter, A tartály tetején min. ø300 mm-es
kezelőnyílás legyen. A tartály végén DN 100 mm-es töltő-ürítő szerelvény legyen. A tartály
hátsó edényfeneke hidraulikusan nyitható. A tartály végén szintmutató jelezze a tartály
telítettségét. A tartályfenék nyitott helyzetben biztonsági támasztókarral legyen biztosítható.
Hidraulikusan billenthető tartály, min. 42 ̊- ban.
Hidraulikarendszer: A hidraulikarendszer működtető olajszivattyúja a hordozó jármű
mellékhajtásáról kapja a hajtását. Az olajszivattyú biztosítsa a szükséges mennyiségű és
nyomású olajat a rendszer működtetéséhez. A hidraulikarendszer olajtartállyal szerelt legyen.
A hidraulikarendszert biztonsági rendszer védje a túlterheléstől.
Tömlők: 6 db 8 m-es DN 110 mm-es tömlő csatlakozóval, a tömlők kúpos csatlakozó
elemmel szereltek legyenek. A felépítmény oldalán a tömlők biztonságos szállításához,
tárolásához szükséges tartószerkezet, mely a tartálytól független kialakítású.
Levizsgáztatva, forgalmi rendszámmal. Kezelési és karbantartási útmutató, alkatrészlista
magyar nyelven nyomtatott formában. Munkavédelmi és gépvizsgálati jegyzőkönyv,
megfelelőségi tanúsítvány.
A részletes műszaki tartalom az ajánlati dokumentációban került meghatározásra.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdésében foglaltakra
tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre
való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
43310000-9
{Gépek közműhöz, építkezéshez
és hasonlóhoz.}
34144410-5
{Szennyvízszippantó járművek.}

5., A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják:
Szállítási szerződés

6., A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:
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A teljesítés véghatárideje: 2015. szeptember 25.

7., A teljesítés helye:
2424 Előszállás Nagyközség
NUTS kód HU211

8., Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:
A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő
forrásaiból történik.
A támogatás intenzitása: 94,940000%
OP azonosító: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001
Az ajánlattétel és az elszámolás továbbá a kifizetések pénzneme a forint (HUF).
Szállító az előlegszámlán túl 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint.
Ajánlatkérő előleget a 4/2011 (1.28.) Korm. r. 57/A. § (1) bekezdése alapján biztosítja.
Figyelemmel a felhívás 18. pontjában rögzített előlegfizetési biztosítékra is.

A végszámla kibocsátásának feltétele a hiány- és hibamentes lezárt átadás-átvételi
jegyzőkönyv és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás.
A végszámla kifizetése Szállító részére a szerződésszerű teljesítésigazolást követően történik
a Miniszterelnökség nevében eljáró Támogató Szervezettel kötött Támogatási Szerződés
alapján, oly módon, hogy a végszámla értékének önerőtartalmát Megrendelő átutalással
egyenlíti ki (amennyiben a beszerzés költsége meghaladja az elszámolható költségeket, az
elszámolható költségeken felüli részt az önkormányzat átutalással egyenlíti ki), míg a
végszámla értékének támogatással lefedett részét a Támogató közvetlenül utalja Szállító felé a
kifizetési kérelem befogadását követően. Szállító a szerződés cégszerű aláírásával kifejezetten
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Támogató /kifizetésre köteles szervezet kizárólag a
Pénzügyi Útmutatóban foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén folyósítja a
Támogatási részt.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján, hogy az előleg
igénylés esetén a biztosítékot az előírt formában és tartalommal rendelkezésre bocsátja.
Elszámolás az előleggel: a végszámlában, amennyiben Támogató Szervezet ettől eltérő
szabályt nem állapít meg.
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás)
vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől,
vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban
köteles nyilatkozni.
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Megrendelő köteles a számlákat a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Szállító a
szerződésben meghatározott számlájára történő átutalással kiegyenlíteni a Kbt. 130. § és a
Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint.

Megrendelő előteljesítést elfogad, azonban ez nem jelenti automatikusan az előrehozott
számlázás lehetőségét.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevőnek a kifizetések vonatkozásában az Adózás
rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljárnia.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

9., Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot,
valamint a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását:
Több változatú ajánlat nem tehető.
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja.
10., Az ajánlatok értékelési szempontja [71. § (2) bekezdés], az összességében legelőnyösebb
ajánlat értékelési szempontja esetén a 71. § (3) bekezdése szerinti adatok a 71. § (5)
bekezdésére figyelemmel:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szemponton belül az Ajánlatkérő a
megajánlott ellenszolgáltatásokat veti össze és a Kbt. szabályai szerint a legelőnyösebbet
(legalacsonyabbat) preferálja.
A vállalásokat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget,
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek
kell lennie, vagyis magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt.
Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme
is csak ez lehet.
11., A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
K1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-k) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
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K2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56.§ (2) bekezdésben meghatározott
kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
A Kbt. 122.§ (1) bekezdésében előírtak és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§-a
szerint.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 10.§-a szerint az ajánlattevő az alvállalkozója és adott
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58.
§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bek.-ben foglalt
kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okokra
vonatkozó nyilatkozatnak a felhívás megküldési időpontját követően keletkezett
nyilatkozatnak kell lennie.
Az előírt kizáró okok igazolási módjairól ajánlattevők a Közbeszerzési Hatóság által 2014.
május 16-án közzétett, „a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában,
valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és
adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című
útmutatóból, valamint a Közbeszerzési Hatóság által 2012. június 1-jén közzétett, „A
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai
Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők
vonatkozásában” című útmutatóból tájékozódhatnak
12., Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a
megkövetelt igazolási módot:
12.1. Gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmények:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. Ajánlattevő csatolja a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves
beszámolóját (egyszerű másolatban) az ajánlattételi határidőt megelőző lezárt üzleti évre
vonatkozóan.
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét, és amennyiben az
ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, így a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges figyelemmel a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontjában, 14. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésére tekintettel a később létrejött gazdasági szereplőktől
megkövetelt közbeszerzés tárgyából (gépjárműeladás) származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele mértékét 14.000.000,- Ft-ban határozza meg.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14. § (8) bekezdése alapján elfogadja a fenti
igazolási mód helyett ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt
gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bek-e alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására is
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben
az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, azon alkalmassági követelmény (követelményeket)
melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, tovább köteles nyilatkozni,
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hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye:
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó lezárt üzleti évében mérleg szerinti eredménye
negatív.

12.2. Szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó alkalmassági követelmények:
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi
felhívás megküldésének a napjától visszafelé számított 3 (három) év legjelentősebb
szállításainak ismertetése. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés alapján is
igazolható, a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolásban meg kell adni legalább a
referenciamunka megnevezését, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét és
helyét, a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám és/vagy e-mail cím),
nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára.
Az egyes (összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő) referenciák több
alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági
minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell
megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés
egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 17. § (6) bekezdése alapján elfogadja a fenti
igazolási mód helyett ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az előírt
referenciára vonatkozó alkalmassági követelménynek.
Ajánlattevő a Kbt. 55.§ (5) bek-e alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására is
támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben
az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, azon alkalmassági követelményt (követelményeket),
melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, tovább köteles nyilatkozni,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének
visszafelé számított (3) három év időszakában sikeresen lezárt összesen minimum nettó
14.000.000,-HUF értékű gépjárműeladásra vonatkozó szállítási referenciával.
13., Ajánlattételi határidő:
2015. április 13. 1500 óráig
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14., Ajánlatok benyújtásának címe:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Farkas Imre polgármester
2424 Előszállás, Fő tér 3.
15., Az ajánlattétel nyelve, és annak meghatározása, hogy a magyar nyelven kívül más
nyelven is benyújtható-e az ajánlat:
Az ajánlat nyelve magyar, és ezen kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik.
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban
az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy
az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű ajánlattevő általi felelős fordításokat
annak szem előtt tartásával, hogy a helytelen fordítás következményeit az
ajánlattevőnek kell viselnie.
16., Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak:
Előszállás Nagyközség Önkormányzata
2424 Előszállás, Fő tér 3. tárgyaló
2015. április 13., 15,00 óra
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak vehetnek
részt: az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez
támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselői, valamint személyek.
17., Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség az ajánlatok bontási eljárását követően jön létre. Mértéke 30 nap.
18., Az ajánlati biztosíték előírására, valamit a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó információt:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték
adásához.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ha a Szállító nem vagy nem hiánymentesen szállítja le az árukat a szerződésben megadott
határidőig, vagy az átvételre felajánlott árut a Megrendelő azért nem veszi át, mert az nem
felel meg a szerződésben vagy a jogszabályokban előírt követelményeknek (hibás teljesítés), a
Megrendelő – külön értesítés nélkül és a szerződésben kikötött egyéb igényeire való tekintet
nélkül – késedelmi kötbérre jogosult a szerződéses határidő lejárta és a teljesítés tényleges
időpontja között eltelt minden egyes nap után, amely naponta a teljes szerződéses nettó ár
0,5%-ának felel meg, ám legfeljebb további 15 napra. A 15 késedelmes nap után a
Megrendelő elállhat a szerződéstől és meghiúsulási kötbér kérhet, amelynek mértéke a
szerződéses nettó ár 25%-a.
Jótállás: 24 hónap. (kilométer és üzemóra nélküli)
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Előleg igénylés esetén előleg-visszafizetési biztosíték a 4/2011.(I.28.) Korm. rend. 57/A. §
pontja alapján az Támogató Szervezet nevére szólóan, a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a)
pontjában meghatározott formában, vagy a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet
ajánlattevő – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy
többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt
kezességvállalása szerint is teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján.
Szállító a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a jelen szerződés elszámolható
összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.
Valamennyi biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról Ajánlattevő ajánlatában
nyilatkozni köteles a Kbt. 126. § (5) bekezdés szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeket a szerződéstervezet
tartalmazza.
19., Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok:
„Szállítási szerződés az Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása,
vízi közmű projektek megvalósítására. Projektkód: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001 szerinti
beszerzés vonatkozásában 1db TFH szállító jármű beszerzése”
20., A tárgyalás lefolytatásának menete, az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:
Nem releváns
21., Az első tárgyalás tervezett időpontja:
Nem releváns
22., Az összegezés megküldésének időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja:
Összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2015. április 13.
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. április 23.{Amennyiben a Kbt. 124. § (8) bekezdés
f) pontjában foglaltak fennállnak, abban az esetben a szerződéskötés az összegezés kiküldését
követő második munkanapján esedékes.}
23., Egyéb információk:
23.1. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint biztosítja. A hiánypótlás
teljes körű. Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be
az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlásra.
23.2. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésekben
foglaltakról, a Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltakról, és adott esetben a Kbt. 126. § (5)
bekezdésében előírtakról továbbá az 58. § (3) bekezdésében foglaltakról.
23.3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az
ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai
alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: 12.1. és 12.2. pontok.
23.4. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró a cégjegyzésre jogosult
személy(ek) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által
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ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolati példányát. Ha a kötelezettségvállaló
(ajánlatot aláíró) személye nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot
meghatalmazással kell igazolni.
23.5. Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevőnek, az
alvállalkozójának, és az erőforrást nyújtó szervezetnek adatait a www.e-cegjegyzek.hu
weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek, az
alvállalkozójának, és az erőforrást nyújtó szervezetnek az adatai nem találhatóak meg, akkor
az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonato(ka)t eredetiben vagy
egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges.
23.6. Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés teljesítése során
közös gazdasági társaság létrehozására nincs lehetőség. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. §a szerint a vezető céget meg kell jelölni, és közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget
kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni, és az ajánlatban csatolni kell
azt.
23.7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 122. § (9) bekezdésében foglaltakat.
23.8. A Kbt. 80. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és
elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
23.9. Ajánlat benyújtásának módja: Az ajánlatokat papír alapon kinyomtatott összeállított
formában (roncsolás mentes kötésben kell benyújtani) 1 példányban valamint 1 példányban
CD adathordozón (kompletten 1 db fájlban pdf formátumban, mely a teljes nyomtatott és
aláírt ajánlatot tartalmazza) kérjük benyújtani. Az 1 példány ajánlatot az 1 példány CD-vel
együtt 1 db lezárt csomagolásban kérjük benyújtani. A csomagolásra rá kell írni az alábbi
szövegeket: „Szállítási szerződés az Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és
szennyvíztisztítása, vízi közmű projektek megvalósítására. Projektkód: KEOP-1.2.0/09-112013-0001 szerinti beszerzés vonatkozásában 1db TFH szállító jármű beszerzése” valamint
„Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!” A benyújtott ajánlat minden tartalommal
rendelkező oldalát folytatólagos sorszámozással kell ellátni. Az ajánlathoz tartalomjegyzéket
kell csatolni.
Amennyiben a benyújtott példány (papíralapú illetve elektronikus alapú) között eltérés van,
úgy ajánlatkérő az eredeti nyomtatott formában benyújtott ajánlatot tekinti mérvadónak.
23.10. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos
valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
23.12. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű
másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol az ajánlattételi felhívás ettől eltérően rendelkezik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a 60. § (3)
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
23.13. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál
az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok
tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank
nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlattételi
felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül
átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az
alkalmazott árfolyamot.
23.14. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők
vonatkozásában kizárja.
23.15. Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
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23.16. A jelen eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek)
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot,
nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő
olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött
ajánlattételi felhívást.
23.17. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az
ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a
Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési
eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
23.18. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény és annak előírásai szerint kell eljárni.
24., Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2015. március 24.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. március 24. (az ajánlattételi felhívások megküldésére)
Farkas Imre polgármester: javasolom a képviselőtestületnek az előterjesztett ajánlati
dokumentáció elfogadását. Kérdésem, ki az, aki egyetért az ajánlati dokumentáció
tartalmával?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
58/2015.(III.23.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete „Szállítási szerződés az
Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása, vízi közmű projektek
megvalósítására.
Projektkód:
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001
szerinti
beszerzés
vonatkozásában 1db TFH szállító jármű beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárás
57/2015.(III.23.) számú határozattal elfogadott ajánlattételi felhívás alapján elkészített ajánlati
dokumentációt elfogadja, amely e határozat mellékletét képezi.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. március 24.

Farkas Imre polgármester: a közbeszerzési eljárás kapcsán szükséges bíráló bizottság
választása, amelynek elnökéül javasolom Győriné Tar Edit aljegyző asszonyt, tagjaiul pedig
Harsányiné dr. Tóth Beátát és Harsányi Istvánt. Kérdésem, ki az, aki egyetért a bíráló
bizottság személyi összetételével?
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A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
59/2015.(III.23.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete „Szállítási szerződés az
Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása, vízi közmű
projektek megvalósítására. Projektkód: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001 szerinti
beszerzés vonatkozásában 1db TFH szállító jármű beszerzése” tárgyban a Bíráló
Bizottság személyi összetételét a következők szerint határozza meg:
Bíráló Bizottság elnöke:
Bíráló Bizottság tagja:

Győriné Tar Edit
Harsányiné dr. Tóth Beáta,
Harsányi István.

A Bíráló Bizottság tagjai a Kbt. 22. § (4) bekezdésében előírt szakértelemmel rendelkeznek.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: azonnal
Farkas Imre polgármester: három szervezet megkeresését javasolom az imént elfogadott
ajánlattételi felhívással, a következők szerint:
1./ M-U-T Hungaria Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság (2851 Környe, Iparcentrum u. 3.),
2./ „INTERTEHER” Haszongépjármű, haszongépjármű alkatrész Kereskedelemi és
Szolgáltató KFT (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 0173/23. hrsz.),
3./ Seres Gépipari és Kereskedelmi KFT (7570 Barcs, Mező u. 70.)
Kérdésem, ki az, aki egyetért a három javasolt szervezet ajánlattételi felhívással történő
megkeresésével?
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
60/2015.(III.23.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete „Szállítási szerződés az
Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása, vízi közmű projektek
megvalósítására. Projektkód: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001 szerinti beszerzés
vonatkozásában 1db TFH szállító jármű beszerzése” tárgyban az alábbi szervezeteket
kívánja ajánlattételi felhívással megkeresni:
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1. sz. Gazdasági szereplő
Neve:
Székhelye:
Levelezési címe:
Adószáma:
Kapcsolattartó neve:
Faxszáma:
Telefonszáma:
E-mail címe:
2. sz. Gazdasági szereplő
Neve:

M-U-T
Hungaria
Kommunális
Járműgyártó
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
2851 Környe Iparcentrum u. 3.
2851 Környe Iparcentrum u. 3.
10526093-2-11
Jámbor László
34/573-310
+36 20 9392325
jambor.laszlo@m-u-t.hu

Székhelye:
Levelezési címe:

"INTERTEHER" Haszongépjármű, haszongépjármű
alkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2310 Szigetszentmiklós , Csepeli út 0173/23. hrsz
2310 Szigetszentmiklós Bánki Donát út 13.

Adószáma:
Kapcsolattartó neve:

10966066-2-13.
Varga Huba

Faxszáma:
Telefonszáma:
E-mail címe:

24/525-240
24/525-230
info@interteher.hu

3. sz. Gazdasági szereplő
Neve:

Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft.

Székhelye:
Levelezési címe:
Adószáma:
Kapcsolattartó neve:
Faxszáma:
Telefonszáma:
E-mail címe:

7570 Barcs, Mező u. 70.
7570 Barcs, Mező u. 70.
Balázs József
+36 30 2774007
balazs@seres.hu

Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2015. április 10. (az ajánlattételek beérkezésére)

és
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Farkas Imre polgármester: mivel több napirendi pont a rendkívüli, nyílt ülésen nincsen, a
rendkívüli nyílt képviselőtestületi ülést 17,30 órakor bezárom.
kmf.

dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző
nevében és megbízásából:
Győriné Tar Edit
aljegyző

Farkas Imre
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Farkas András
hitelesítő

Stadler Gábor
hitelesítő

