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Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. január 23-án megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:
16/2014. (I.23.) a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetéséről
17/2014. (I. 23.) a települési vízrendezési pályázat pótmunkájával összefüggő közbeszerzési
eljárást megindító felhívás elfogadásáról
18/2014. (I. 23.) futballpálya világításáról
19/2014. (I. 23.) az adósságkonszolidációról
20/2014. (I. 23.) iskolai teremhasználatról
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Jegyzőkönyv
Készült: Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 23-án megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
Setét Vilmos
dr. Szeredi Péter
Csillag Tibor
Dornyiné Eigner Ágnes

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távol:

dr. Nagy István
Mészáros Tamás
Jankyné Kővári Csilla
Bokodi Szabolcs

képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő

Meghívottak:

Tóth Jánosné

címzetes főjegyző

Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 9 fő képviselőből 5
fő az ülésen megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokkal kapcsolatban van-e
valakinek más javaslata, véleménye. Javaslatot tesz a meghívóban kiadott napirendi pontok bővítésére,
az adósságkonszolidációról szóló döntés, valamint egy terembérleti díj mérséklésre irányuló kérelem
tárgyalásával. Egyebekben Setét Vilmos a Településfejlesztési Bizottság javaslatait terjeszti elő. Más
javaslat, vélemény nem hangzik el, ezért a napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Csillag Tibor és Dornyiné Eigner Ágnes személyében.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül, Csillag Tibor
és Dornyiné Eigner Ágnest jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja, az alábbi napirendi pontokat
elfogadja.
Napirendi pont:
1./ A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének
elfogadásáról.
2./ Közbeszerzési eljárást megindító felhívás elfogadása a települési vízrendezési pályázat
pótmunkájával összefüggésben
3./ Tersztyánszky Ödön Sportközpont futballpálya világításáról
4./ Tájékoztató az adósságkonszolidációról
5./ Iskolai terembérleti díj mérséklésére irányuló kérelemről
6./ Egyebek
Napirendi pontok tárgyalása
1./ A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének
elfogadásáról.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Részletest tájékoztatást adtam a Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén arról, hogy a ma reggeli Társulási
ülésen több hibát fedeztünk fel a költségvetésben. Az előkészítés során több olyan költség is
betervezésre került mely a munkaszervezet működéséhez szükséges (pl. papír). Megérkezett a javítás,
azonban újabb kérdést tettem fel arra vonatkozóan, hogy a korábbi évekből áthozott 45 millió forintos
pénzmaradvány miért nem került betervezésre a 2014. évi költségvetésbe, melyre mostanáig nem
érkezett válasz. Kérem Elnök Urat, ismertesse a Pénzügyi és Jogi Bizottság álláspontját.
dr. Szeredi Péter képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyhangú állásfoglalással felhatalmazta a polgármestert, hogy az általa
feltett kérdések megfelelő megválaszolása esetén fogadja el a költségvetést.
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Köszönöm. Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs, javaslom a Pénzügyi és Jogi Bizottság
javaslatának elfogadását. Kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16/2014. (I. 23.) határozata
a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetéséről
Csákvár Város Képviselő-testülete a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2014. évi
költségvetéséről szóló előterjesztést megismerte, az abban foglaltakkal egyetért azzal, hogy felkéri a
polgármestert annak tisztázására, hogy a 2013. évi több, mint 40 millió forint pénzmaradvány hol
szerepel a 2014. évi költségvetésben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ Közbeszerzési eljárást megindító felhívás elfogadása a települési vízrendezési pályázat
pótmunkájával összefüggésben
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
A Képviselő-testület korábbi döntéseinek megfelelően lefolytattuk a közbeszerzési eljárást a felszíni
csapadékvíz elvezetési pályázat pótmunkáinak elvégzésére, azonban a megválasztott eljárási formát
nem ítélte megfelelőnek a közbeszerzési döntőbizottság. Az előterjesztésben és a határozati javaslatban
három céget jelöltünk meg, akik a pótmunkákra ajánlattételi felhívást kapnak. Amennyiben a jelenlévők
szeretnének további cégeket is meghívni, kérem jelezzék.
Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, elfogadásra javaslom a határozati javaslat szerint közbeszerzési
eljárást megindító felhívást. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
17/2014. (I. 23.) határozata
a települési vízrendezési pályázat pótmunkájával összefüggő közbeszerzési eljárást
megindító felhívás elfogadásáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Csákvár Város települési vízrendezésének
fejlesztése” című, KDOP-4.1.1./E-11-2011-0023 azonosító számú pályázat kivitelezési munkáival
összefüggésben a pótmunkák elvégeztetésére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A.
§. (1) bekezdése szerint hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indít. A közbeszerzési eljárást
megindító dokumentációt a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Ajánlattételre felkéri az alábbi vállalkozásokat:
STRABAG Általános Építő KFT. - 11117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.
ÚTÉPPARK KFT. - 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
C és R Közlekedésépítő KFT. – 8000 Székesfehérvár, Mártírok út 38.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait az alábbiak szerint jelöli ki:
Bíráló Bizottság elnöke: dr. Szöllősy Tamás – igazgatási irodavezető
Bírálóbizottsági tagok: Berta Ferenc – közbeszerzési tanácsadó
Sörösné Mohácsi Krisztina – pénzügyi irodavezető
Pető Tamás – műszaki referens
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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17/2014.(I. 23.) határozat 1. számú melléklete

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvén, (a továbbiakban Kbt.) 122/A. §. (1)
bekezdés szerint a „Csákvár Város települési vízrendezésének fejlesztése” című KDOP-2010-4.1.1/E11-2011-0023 azonosítószámú projekt keretén belül, az alábbiakban részletezett „Települési
vízrendezés fejlesztés Csákváron – kiegészítő építési beruházás beszerzés” tárgyában, hirdetmény
nélküli közbeszerzési eljárást indít. Az ajánlatkérő a jelen eljárást megindító felhívást és annak
mellékleteit, melyek együttesen alkotják a közbeszerzési eljárás Kbt. 122. § (2) bekezdése szerinti
dokumentációját az általa kiválasztott ajánlattevőknek közvetlenül elektronikusan küldi meg.
A jelen eljárás fajtájának megválasztásakor az ajánlatkérő tekintettel volt arra, hogy az eljárás becsült
értéke nem éri el a 150 MFt összeget.
a)

Az ajánlatkérő:
Név:
Csákvár Város Önkormányzata
Cím:
8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
Címzett: Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Telefon: + 36 22 582310
Telefax: + 36 22 354135
E-mail: titkarsag@csakvar.hu

b)

Kapcsolattartás
A közbeszerzési eljárással kapcsolatos kérdésekben a kapcsolattartó az Ajánlatkérő részéről:
Név:
Berta Ferenc közbeszerzési tanácsadó
Telefon: + 36 30 3110947
Fax:
+ 36 23 500-927
E-mail: bertaferenc@t-online.hu
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 122. § (5) bekezdésben foglaltakra,
miszerint: „A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt ésszerű
időben köteles az ajánlatkérő megadni.”Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérés határideje
vonatkozásában az ajánlatok bontását megelőző ötödik munkanapot, megadásának határideje
vonatkozásában az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanapot tekinti ésszerű
időpontnak.

c)

Közbeszerzés tárgya, mennyisége

Települési vízrendezés fejlesztés Csákváron – kiegészítő építési beruházás beszerzés
Csákvár, Haladás u.
Csákvár, Berényi u.
Csákvár, Ady E. u.
Csákvár, Kenderesi u.

2-2-2 jelű árokban B1 és B2 jelű átereszek között, B1 áteresznek
megfelelő áteresz kiépítése.
Kossuth utca végen árokburkolás és Kenderesi árokig árokburkolás.
3-6-0 jelű árokban a B1 és B2 átereszek között, B1 áteresznek megfelelő
áteresz beépítése. 3-5-0 jelű árokban B3 és B4 jelű áteresz között, B3 jelű
áteresznek megfelelő áteresz beépítése.
B1, B5, B6 jelű bejárók építése. 5-0-0 jelű árok Á1 jelű áteresz
meghosszabbítása 3 m-rel. Tolbuchin utcánál víz gerincvezeték kiváltása.
József Attila utcánál gáz gerincvezeték kiváltása. Terven felüli, 492 m3
földkiemelés árokból és elszállítása.

Ajánlatkérő a Kbt. 123. § (7) bekezdésében írtakra figyelemmel a jelen b) pontban konkrét típusra,
vagy gyártóra való hivatkozással nevezett meg egyes termékeket. Ez kizárólag a termék jellegének
beazonosíthatósága miatt történt a közérthetőség biztosítása céljából. Ajánlatkérő az egyenértékű
termékre való ajánlatot is elfogadja.
Az Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja. Az ajánlatkérő a
többváltozatú ajánlat lehetőségét nem biztosítja.
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Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
____________
Fő szójegyzék
____
Fő tárgy:
45247110-4
További
71300000-1
tárgyak:
Rendelkezésre álló nettó anyagi fedezet: 4.725.032,- Ft
Az eljárás becsült értéke nettó: 4.725.032,- Ft
Az eljárási rezsim megválasztásakor az ajánlatkérő a Kbt. 18. § (2) bekezdésében foglaltakra volt
tekintettel.

d)

A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés

e)

A szerződés időtartama: A szerződés az aláírás napján lép hatályba.

A teljesítés megkezdésének időpontja ettől eltérő, későbbi időpont lehet, tekintettel a téli időjárásra.
A kivitelezést legkésőbb 2014. április 15. napjáig el kell végezni.
A nyertes ajánlattevő írásban köteles bejelenteni az ajánlatkérőnek a teljesítés megkezdésének
napját, mely naptól számítottan 8 naptári napon belül át kell vennie a munkaterületet és a
folyamatos munkavégzést meg kell kezdenie.
A hibátlan és hiánymentes teljesítésre rendelkezésre álló időtartam a teljesítés megkezdésétől
számított 15 munkanap
Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
f)

A teljesítés helye: Csákvár belterülete

g)

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

A) Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben: HUF.
B) A finanszírozás 90 %-ban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) mint
támogató, és a képviseletében a MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Középdunántúli Területi Iroda, mint Közreműködő Szervezet révén – szállítói finanszírozás
formában történik. A fennmaradó 10 %-nyi részt az ajánlatkérő önerőből biztosítja.
C) Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések: az ajánlatkérő a Kbt. 130. § (4)
bekezdés, illetve a Ptk. 292/B. § (1) bekezdés szerint kíván eljárni, összhangban a
támogatásból megvalósuló beszerzésekre vonatkozó a 2007-2013 programozási időszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 55.
§ - 66. § rendelkezéseivel.
Az ajánlatkérő, illetve a támogatás szállítói kifizetése során a kifizetésre köteles szervezet
(azaz ajánlatkérőként szerződő fél), az ellenszolgáltatást oly módon teljesíti, hogy a fizetési
határidő nem haladhatja meg a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi
kézhezvételének napját követő 30 napot (Ptk. 292/B. § (1) bekezdés). A 4/2011. (I. 28.)
Kormányrendelet 59. § (4) bekezdése értelmében szállítói kifizetés esetén a számla
kézhezvételeként a hiba- és hiánymentes számla benyújtás időpontja az irányadó, a fizetési
határidőbe a kedvezményezett által a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít bele.
D) Fizetési ütemezés:
D1) Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (2) bekezdés, illetve a támogatásból megvalósuló
beszerzésekre vonatkozó a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 57/A. § (1)
bekezdés a) pontja értelmében legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának
megfelelő összeg előlegként történő kifizetését biztosítja. A nyertes ajánlattevő legfeljebb az
előzőek szerint megállapított mértékű előleg igénylésére jogosult.
Az előleg igénylésének és kifizetésének szabályait a támogatásból megvalósuló beszerzésekre
vonatkozó a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
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az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 57/A.§, valamint az egységes működési
kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései tartalmazzák.
A visszafizetés ütemezése: A közvetlen szállítói előleggel történő elszámolásnak – a közvetlen
szállítói előleg résszámlába történő beszámításának – legkésőbb a szállítói szerződés szerinti
ellenszolgáltatás elszámolható összege 70 %-ának teljesítését követően meg kell történnie.
D2) Az ajánlattevő 1 db végszámlát jogosult benyújtani az ajánlatában megajánlott értékben
átalányáras elszámolás szerint.
E) A kifizetések során figyelemmel kell lenni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
36/A §-ában foglaltakra.
F) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit a 3. sz. mellékletben csatolt Szerződéstervezet
részletesen tartalmazza.

h)

i)

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Ajánlatkérő az alábbi szerződéses biztosítékokat köti ki:
1. A Kbt. 126. § (3) bekezdése alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási
igények biztosítékaként (jótállási biztosíték) a szerződés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás kettő százalékának megfelelő biztosíték kerül kikötésre.
A Kbt. 126. § (4) bekezdése alapján a jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének
időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján a jótállási
biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában kell
nyilatkoznia.
A Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján a jótállási biztosíték a szerződés teljesítéseként
meghatározott határidőig az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető az előírt
pénzösszegeknek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy
bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A Kbt. 126. § (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő a jótállási biztosíték vonatkozásában a
szerződésben lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy annak meghatározott része a fizetési
számlára történő befizetése helyett az Ajánlattevő végteljesítésért járó ellenértékből levonás
útján kerüljön biztosításra.
2.

Jótállás: a hiba és hiánymentes átadás-átvételi eljárás számított 36 hónap

3.

Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetére napi nettó 50.000,- Ft mértékű késedelmi kötbér
vállalására tart igényt. A késedelmi kötbér összességében igényelhető teljes mértéke a nettó
szerződéses ár 5 %-a.

4.

Előleg visszafizetési biztosíték. A nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontjában és a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 57/A. § (3) bekezdésében meghatározott
formában kell rendelkezésre bocsátania. Az előleg visszafizetési biztosíték mértéke: a 4/2011.
(I. 28.) Kormányrendelet 57/A. § (3) bekezdésében meghatározott mérték. Az előlegvisszafizetési biztosítékot legkésőbb az előleg lehívásakor kell rendelkezésre bocsátani. Az
előleg-visszafizetési biztosíték mindaddig nem kerül felszabadításra, amíg az ajánlattevő az
előleget nem fizette vissza.

Az ajánlatok bírálati szempontjai: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e több változatú (alternatív), illetőleg
részajánlatot:
Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.
Az ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.

j)

Kizáró okok és igazolási mód:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontban meghatározott kizáró okok hatálya
alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
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A kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 122. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja esetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
12. §. alapján kell eljárni.
Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 56.
§ (1) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá.
k)

Alkalmassági követelmények
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatnak
tartalmaznia kell az ajánlattevőre vonatkozó pénzügyi és gazdasági alkalmasságát igazoló alábbi
dokumentum eredeti vagy egyszerű másolati példányát:
G.1.: Saját vagy jogelődje utolsó három lezárt üzleti éve számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóiból a mérleg és eredmény-kimutatásokat (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti
ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi,
a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása az ajánlatba nem
szükséges. A beszámolókkal kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.)
Kormányrendelet 14. § (2) és (3) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő ha:
G.1.: az utolsó három lezárt üzleti éve mérleg szerinti eredményei közül legalább kettő év
eredménye negatív volt. Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik az utolsó három lezárt üzleti
évre vonatkozó beszámolókkal, mert ezen időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor
legalább 4 millió Ft általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából (csapadék
és/vagy szennyvízcsatorna kivitelezése) származó árbevétellel kell rendelkeznie a működésének
ideje alatt eltelt időszakra vonatkozóan.
Más szervezet kapacitásainak igénybevétele esetén a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései alkalmazandóak.
Az előírt gazdasági alkalmassági követelménynek közös ajánlattétel esetén a gazdasági szereplők
vonatkozásában elegendő, ha csak az egyik gazdasági szereplő felel meg az előírt követelménynek
(Kbt. 55. § (4) bekezdés).
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdés a) b) és e) pontjai alapján az ajánlatnak
tartalmaznia kell az ajánlattevőre vonatkozó szakmai alkalmasságát igazoló alábbi dokumentumok
eredeti vagy egyszerű másolati példányait:
M.1.: Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített, a
közbeszerzés tárgyának megfelelő (csapadék és/vagy szennyvízcsatorna kivitelezése) referenciák
ismertetését. A referenciákat a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16. § (5) bekezdésének
megfelelően kell igazolni (figyelembe véve a 16. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat is). A
referenciáknak tartalmazniuk kell a következőket: ellenszolgáltatás összege, teljesítés ideje és
helye, a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2.1.: Annak a szakembernek a megnevezését és képzettségének, szakmai gyakorlatának
ismertetését, akit felelős műszaki vezetőként be kíván vonni a szerződés teljesítésébe. Az előírt
végzettség, képzettség, szakmai gyakorlat igazolására az ajánlattevő csatolja a szakember szakmai
önéletrajzát, releváns képzettségeit igazoló oklevélét. A felelős műszaki vezetői névjegyzékben
való szereplés igazolására a Magyar Mérnöki Kamara Online Névjegyzékben szereplő tagszám
megjelölése szükséges vagy csatolható a névjegyzékbe vételt tanúsító érvényes hatósági igazolás
egyszerű másolata.
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M.2.2.: Annak a szakembernek a megnevezését, akit esélyegyenlőségi munkatársként /
szakemberként be kíván vonni a szerződés teljesítésébe. A szerződés teljesítésébe történő bevonás
igazolására az ajánlattevő csatolja a munkatárs/szakember szakmai önéletrajzát.
Az ajánlattevő csatolja az M.2.1. és M.2.2. pontban meghatározott szakemberek rendelkezésre
állási nyilatkozatát abban az esetben, ha a szakemberek nem az ajánlattevő alkalmazásában állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1.: Nem rendelkezik eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben
teljesített, a közbeszerzés tárgyának megfelelő (csapadék és/vagy szennyvízcsatorna kivitelezése)
az öt év vonatkozásában mindösszesen legalább 1 db referenciával, melynek értékének legalább
nettó 7 millió forintnak kell lennie.
M.2.1.: Nem rendelkezik a feladat ellátásához szükséges, a 244/2006. (XII. 05.)
Kormányrendeletnek megfelelő besorolású 1 fő, legalább „MV-VZ/A” szakirányú végzettséggel és
legalább 3 éves felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a
szerződés teljesítésében részt vesz.
M.2.2.: Nem rendelkezik legalább egy fő esélyegyenlőségi munkatárssal/szakemberrel.
Más szervezet kapacitásainak igénybevétele esetén a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései alkalmazandóak.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt.
55. § (4) bekezdés).

l)

Hiánypótlás lehetősége:
Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét

m) Ajánlattételi határidő: 2014. február hó 12. nap 10:00 óra
n)

Az ajánlat benyújtásának címe:
Csákvár Város Önkormányzata (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.)
Az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy kézbesítő útján munkanapokon 8:00 és 16:00 óra
között, pénteki napon 8:00 és 12:00 óra között, az ajánlattétel napján 8:00 és 10: 00 óra között. Az
ajánlat benyújtható postai úton is, de az ajánlattevő felelőssége, hogy az, az ajánlattételi határidő
előtt megérkezzen a fenti címre. A késedelmesen benyújtott, vagy érkezett ajánlatot az ajánlatkérő
a Kbt. 74. § (1) bek. a) pontja szerint érvénytelennek nyilvánítja.

o)

Az ajánlattétel nyelve: magyar

p)

Az ajánlat felbontásának helye és ideje:
Csákvár Város Önkormányzata (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) emeleti tárgyaló.
2014. február hó 12 nap 10:00 óra
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak.

q)

Az eljárásban az ajánlatkérő a tárgyalás lehetőségét nem biztosítja.

r) Eredményhirdetés időpontja: A jelen járásban külön eredményhirdetésre nem kerül sor. Az
ajánlatkérő az eljárás eredményét az Írásbeli összegzés [Kbt. 77. § (2) bekezdése] című
dokumentum elkészítésével és az ajánlattevőknek történő megküldésével hirdeti ki.
s)

A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos
időtartamot követő első munkanapon.

t)

Kiegészítő információk

1.

Az ajánlatkérő az ajánlat elkészítéséhez ajánlati dokumentációt biztosít az ajánlattevők
számára. A dokumentáció az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. sz. Melléklet: Irat és nyilatkozat minták
2. sz. Melléklet: Szerződéstervezetet
3. sz. Melléklet: Műleírás - Feljegyzések
8

2.

3.

4.

5.

6.
7.

4. sz. Melléklet: Műszaki tervdokumentáció (Tervmódosítások)
5. sz. Melléklet: Árazatlan költségvetés
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség
Ajánlattevőt terheli. A dokumentációt az ajánlatkérő térítésmentesen bocsátja az ajánlattevő
rendelkezésére.
Az ajánlatokat írásban, minden tartalommal rendelkező oldalt (ideértve a fedőlapot és a
tartalomjegyzéket) oldalszámozással ellátva, 1 papír alapú példányban roncsolódás nélkül,
bontatlan módon összefűzve és 1 db elektronikus példányban (a papír alapon elkészített
példány szkennel, elektronikus másolata CD-re vagy DVD-re írva) zárt borítékban „Csákvár
vízrendezés – Kiegészítő beruházás” „Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!”
„Iktatóban nem bontható fel!” feliratokkal ellátva kell beadni a Csákvár Város Önkormányzat
8083 Csákvár, Szabadság tér 9. címre.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pénzügyi és műszaki ütemtervet, valamint a beárazott tételes
költségvetést is. A beárazott tételes költségvetést a pdf formátum mellett excel formátumban is
rendelkezésre kell bocsátani az elektronikus adathordozóra írva.
Az ajánlatokhoz csatolni kell az ajánlatban cégszerűen aláíró, kötelezettségvállalásra
jogosult(ak) aláírási címpéldányát és adott esetben meghatalmazását tartalmazó dokumentumot
eredeti vagy egyszerű másolatban.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdésére vonatkozóan (alvállalkozók
igénybevétele- nemleges nyilatkozat is csatolandó).
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéseire vonatkozóan (teljességi
nyilatkozat, KKV minősítés).
Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdésében foglaltak szerint előírja, hogy az ajánlattevők
tájékozódjanak az adózásra, a környezetvédelemre, az egészség-védelemre és a
fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint köteles előírni, hogy tájékozódjon a
munkavállalók védelmére és a munka-feltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
A Kbt. 54. §-ának előírásaira hivatkozva közöljük, hogy a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a részvételre
jelentkezőknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, az alábbi
illetékes hatóságok adnak tájékoztatást:
Adózás:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal
cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Telefon: +36-1-428-5100
Fax: +36-1-428-5382.
Környezetvédelem:
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Tel.: 1/2249-100
Fax: 1/2249-262
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Egészségvédelem:
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Központi telefonszám: 06-1-476-1100
Központi faxszám: 06-1-476-1390
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
tel.: 06-1-795-54-78
e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
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Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkavédelmi Felügyelősége
1094 Budapest, Páva u. 6.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu,
budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai
Budapesti Bányakapitányság
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810
Email: bbk@mbfh.hu
Tekintettel a 306/2011. (XII. 23.) kormányrendelet 9. §-ára az Ajánlattevőként szerződő fél
köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás módjára és teljesítésére
vonatkozó nyilatkozatot az ajánlatban rendelkezésre kell bocsátani. A felelősségbiztosítás
mértéke projekt szinten összesen legalább a nettó szerződéses ár értékének megfelelő mértékű
kell legyen, a káronkénti limit minimuma nettó 50.000,- Ft, a felelősségbiztosításnak építésre,
szerelésre, Ajánlatkérőnek és 3. személynek okozott kárra kell legalább kiterjednie. A limitet el
nem érő károkért ajánlattevő teljes anyagi felelősséggel tartozik.
9. Ajánlatkérő nem igényel ajánlati biztosítékot.
10. A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos: „Csákvár Város települési vízrendezésének fejlesztése” című KDOP-4.1.1/E-112011-0023 azonosítószámú projekt.
11. Tekintettel arra, hogy a projekt finanszírozása részben pályázati forrásból történik, Ajánlatkérő
felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltakra.
12.) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ajánlatkérő a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
310/2011. (XII. 23.) és a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet előírásait alkalmazza.
8.

u) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2014. január hó 27. napján.
3./ Tersztyánszky Ödön Sportközpont futballpálya világításáról
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
A Csákvári Torna Klub pályázatban nyert támogatással jelenleg építi ki a futballpálya térvilágítását. A
világításhoz szükség volt új betáplálásra is, ahogyan azt a klub elnöke a tavalyi évben jelezte. A
közműellátás tervezésénél felmerült egy új trafóállomás kiépítésének szüksége a biztonságos ellátás
érdekében mivel a jelenlegi lecsatlakozásnál rendelkezésre álló trafó teljesítménye nem elégséges. A
Rákóczi útról elég drága lett volna az ellátás.
Áthidaló megoldásként, Nagy Sándor vállalkozó felajánlására, a tulajdonában lévő fatelep meglévő
közüzemi hálózatról lett a CSTK költségére kiépítve az elektromos betápláló földkábel.
A magánterületen elhelyezett földkábel meghibásodása esetén (károkozás, kábelszakítás) a kár
kijavításának költségviselésére a Ptk. ad iránymutatást, valamint külön megállapodás megkötésére is sor
kerül az ingatlan tulajdonosával.
Korábban elhangzott, hogy mindenképpen szükséges ingatlan nyilvántartási bejegyzés a vezetékjog
tekintetében a szomszédos ingatlanra. A Településfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi és Jogi Bizottság
is tárgyalta, mindkét bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot,
azzal a kiegészítéssel, hogy a vezetékjog bejegyeztetését a CSTK saját költségén végeztesse el.
dr. Szeredi Péter képviselő:
Javaslom a határozati javaslat kiegészítését azzal a mondattal, hogy a „Csákvári Torna Klub
beruházásában elkészülő futballpálya térvilágítás üzemeltetési költségeit magára vállalja, a
Sportintézmény labdarugó pályáinak hasznosításából befolyó bevétel erejéig.”
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Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Amennyiben más hozzászólás, kérdés nincs, kérem, aki a kiegészített határozati javaslat elfogadásával
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2014. (I. 23.) határozata
futballpálya világításáról
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Tersztyánszky
Ödön Sportközpontban, a Csákvári Torna Klub beruházásában elkészülő futballpálya térvilágítás
üzemeltetési költségeit magára vállalja, a Sportintézmény labdarugó pályáinak hasznosításából befolyó
bevétel erejéig. Elfogadja, hogy a közüzemi hálózat csatlakozó vezetéke magántulajdonon keresztül van
kiépítve, e tekintetben az ingatlan tulajdonosa és az önkormányzat között szerződést kell kötni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a villamos energia szolgáltató felé benyújtandó rendszerhasználói
igénybejelentést „Fizetőként” aláírja.
Felkéri a Hivatalt, hogy a megvalósulást követően a villanyvezeték nyomvonalára vezeték jogot
jegyeztessen be a CSTK költségére az ingatlan nyilvántartásba, melyhez a tulajdonos és a CSTK elnöke
előzetesen kötelezettséget vállal.
Határidő: 2013. március 15.
Felelős: jegyző, polgármester
4./ Tájékoztató az adósságkonszolidációról
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta, kiegészíteni nem kívánom. A Pénzügyi és Jogi Bizottság
tárgyalta, kérem, a bizottság elnökét ismertesse a bizottság álláspontját.
dr. Szeredi Péter képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot,
mely tartalmazza, hogy a Képviselő-testület igénybe kívánja venni az adósságállomány állam által
történő átvállalását.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Amennyiben kérdés észrevétel nincs, elfogadásra javaslom a bizottság javaslatát. Aki egyetért, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2014. (I. 23.) határozata
az adósságkonszolidációról
1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem rendelkezett
olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez
kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett
ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel
megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett
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adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül
átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.
4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az
adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert
hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési törvény
67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse.
6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 28.
5./ Iskolai terembérleti díj mérséklésére irányuló kérelemről
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester
Király Ágnes csákvári aerobik oktató nyújtott be kérelmet a Képviselő-testülethez, melyben leírja, hogy
óvodások részére tart aerobik edzéseket péntekenként 1 órában ingyenesen. Ezen felül térítési díj
ellenében kedden és pénteken tart felnőttek részére aerobik órákat. Az óvodások részére tartott oktatásra
való tekintettel szeretne díjmentes teremhasználati lehetőséget kérni.
dr. Szeredi Péter képviselő:
A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta a kérelmet és javasolja, hogy a Vértesi Tömegsport Egyesületnek
biztosított 50%-os terembérleti díj csökkentéshez hasonló értékben kerüljön sor a bérleti díj
megállapítására.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Az arányosság elvét betartva elfogadható a javaslat. Kérem, aki egyetért a bizottság javaslatával, mely
szerint Kovács Ágnes részére 50%-os terembérleti díj csökkentésre kerüljön sor, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
20/2014. (I. 23.) határozata
iskolai teremhasználatról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete teremhasználati díj kedvezmény ügyében úgy
határozott, hogy 50% torna terem bérleti díj kedvezményt biztosít Király Ágnes csákvári aerobik oktató
részére, aerobik edzéseinek megtartása érdekében azzal, hogy kéri a csákvári kulturális és sport életben
történő aktív ingyenes közreműködést.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
6./ Egyebek
Setét Vilmos képviselő:
A Településfejlesztési Bizottság ülésén többek között elhangzott, hogy az idei évben is legyen
márciusban útbejárás, melyre a közútkezelő munkatársai is kapjanak meghívót. Talán sikerül elérni a
Petőfi utca esetében változást.
Kérem, hogy a bizottság következő ülésére legyenek a faluszépítési nap programjaira vonatkozóan
javaslatok.
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A Rákóczi utca végén található lámpa cserélése költséghatékonysági okokból folyamatban van. Az
eddigi lámpa 250 W fogyasztással működött, az új 36 W fogyasztással fog üzemelni. Bár a lámpa
költsége 20.000,- Ft, fél év alatt megtérül az ára. Jó lenne a parkban található izzókat is lecserélni
energiatakarékosabbakra.
A Kenderesi utca sarkán álló üres villanyoszlopot javaslom áttelepíteni az iskola udvarára a kapu mellé,
mert jelenleg ott teljesen sötét van, mely balesetveszélyes, és az iskola udvara sincs megvilágítva.
A Kenderesi utca végének rendezésére már van egy félkész terv, szépen el lett egyengetve a volt
kertészet helye, de szükséges lenne egy gyalogosjárda kialakítása, valamint a bokrok átültetése.
A tavalyi évben szóba került, hogy a kórház parkjában a külső gesztenyefasort meg kellene igazítani,
tavasszal érdemes az alsó metszést elvégeztetni. Az Úttörő téren található fák esetében is szükséges
lenne alsó metszést végezni.
Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester:
Sajnos a Petőfi utca javítása egyetlen országos közút felújítási programban sem szerepel, nem fogjuk
tudni elérni, hogy az idei évben javítsanak az utca állapotán. A kátyúzások folyamatosan az állami
közutakon, de többet nem tud tenni a közútkezelő sem. A Szolgáltatóház elé talán már ki is tették a
megállni tilos táblát a padka rossz állapota miatt.
A CBA építtetőjét nem tudjuk utolérni, pedig a zebra kialakítása is szerepelt a tervekben, melyre nem
került sor. Esetleg felkérjük a közútkezelőt, hogy kötelezze a CBA üzemeltetőjét a zebra létrehozására.
A többi felsorolt ügyet intézzük.
Amennyiben más hozzászólás kérdés nincs, a részvételt megköszönöm.
Több napirendi pont nem lévén a polgármester a részvételt megköszönte és a testületi ülést
berekesztette.

-

k.m.f.

Katonáné dr. Venguszt Beatrix
polgármester

-

Tóth Jánosné
címzetes főjegyző

Dornyiné Eigner Ágnes
jegyzőkönyv hitelesítő

Csillag Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő
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