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Napirend:
1. „Lélekkel a Körösök mentén” projekt berendezési tárgyai c. közbeszerzési
eljárás
2. Templom - zugi, strand és kemping, gyomai szabad strand, piacok és a vásártér
bérbe adása
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A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a
Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat → Testületi ülések → Előterjesztések menüpontban.
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ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2014. december 15.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. december 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

„Lélekkel a Körösök mentén” projekt berendezési tárgyai c. közbeszerzési eljárás
Cserenyecz Bettina, Kürtiné Erdősi Klára
Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A "Lélekkel a Körösök mentén" projekt esetében folyamatban vannak a kivitelezési munkálatok. Ennek megfelelően
szükségessé vált az egyes helyszínek berendezéséhez szükséges bútorokra, berendezési tárgyakra,
számítástechnikai eszközökre, szabadidős és játszótéri tevékenységek eszközeire vonatkozó közbeszerzési eljárás
megindítása.
A Bíráló Bizottság által előzetesen megtárgyalt és elfogadott ajánlattételi felhívást és ajánlati dokumentációt a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságnak is jóvá kell hagynia.
Kérjük a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megvitatására és a döntési javaslat név szerinti elfogadására!
Döntési javaslat
"„Lélekkel a Körösök mentén” projekt berendezési tárgyai c. közbeszerzési eljárás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottsága jóváhagyja a „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája
tükrében megnevezésű projekt berendezési tárgyai (bútor és háztartási gépek), számítástechnikai eszközök,
játszótéri és szabadidős tevékenység eszközei tárgyú közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívást, továbbá
felhatalmazza a Bíráló Bizottságot, hogy a feladással kapcsolatos esetleges hiánypótlásokat teljesítse.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 12. 15.
Felelős: Nagyné Perjési Anikó
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
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Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell
adni az alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett
ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító
szám:
AK02737
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a
hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti
önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön
jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
6. § (1) b)
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást
alkalmazza:
Harmadik Rész, 121. § (1) b)
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült
értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:
15 876 798
e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben
történő közzétételt kezdeményezi;
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 megküldésének napja:
2014/…/…
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a
kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az
ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre
jogosult, ennek közlése:
Egyéb közlemény:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
[ ] Építési beruházás
[x] Árubeszerzés
[ ] Szolgáltatás megrendelés
[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV ,

CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postai cím:
Selyem út 124
Város/Község
Gyomaendrőd

Postai irányítószám:
5500

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Címzett:
Weigertné Szilágyi Erika

Telefon:
+36 66386122

E-mail:
palyazatmgr@gyomaendrod.hu

Fax:
+36 66283288

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyomaendrod.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a
dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen
szerezhetők be:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell
benyújtani:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
[ ] Központi szintű
[x] Regionális/helyi szintű
[ ] Közjogi szervezet

[ ] Közszolgáltató
[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1)
bekezdés g) pont]
[ ] Egyéb

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK
[x] Általános
közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi
rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK
[ ] Gáz- és hőenergia termelése,
szállítása és elosztása

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz-

és autóbusz szolgáltatások
[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és
kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd
tüzelőanyag feltárása és
kitermelése

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen
[x] nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további
információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös
ökológiája tükrében megnevezésű projekt berendezési tárgyai (bútor és
háztartási gépek), számítástechnikai eszközök, játszótéri és szabadidős
tevékenység eszközei
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy
szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy
a közbeszerzés(ek) tárgyának)
[ ] Építési
beruházás

[X] Árubeszerzés

[ ] Kivitelezés

[x] Adásvétel

[ ] Tervezés és
kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Bérlet
[ ] Kivitelezés,
[ ] Részletvétel
bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérő [ ] Ezek
kombinációja
által meghatározott
követelményeknek
megfelelően
[]
koncesszió

Építési

[ ] Szolgáltatás
megrendelés
Szolgáltatási kategória
száma:
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt.
3. és 4. mellékletében)

[ ] Szolgáltatási
koncesszió

A teljesítés helye:
Gyomaendrőd város belterülete
NUTS-kód: HU332
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus
beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására
irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott

esetben)
[ ] Keretmegállapodás több
ajánlattevővel

[ ] Keretmegállapodás egy
ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás
résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy
hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás
időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára
vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és
gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
„Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös
ökológiája tükrében megnevezésű projekt berendezési tárgyai (bútor és
háztartási gépek), számítástechnikai eszközök, játszótéri és szabadidős
tevékenység eszközei
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő
szójegyzék
Fő tárgy
További
tárgy(ak)

Kiegészítő szójegyzék (adott
esetben)

39000000-2
30000000-9
39141000-2
37500000-3

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes
információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban
is használható)
[ ] igen [X] nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
[ ] egy részre

[ ] egy vagy több
részre

[ ] valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve)
„Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében
megnevezésű projekt berendezési tárgyai (bútor és háztartási gépek), számítástechnikai
eszközök, játszótéri és szabadidős tevékenység eszközei
A dokumentációban meghatározottak szerint.
Tanösvény az Erzsébet ligetben:
- 6 db evezős csónak szállítással
- 12 db evező
Bárka látogatóközpont:
- 8db egyedi gyártású pad (kiviteli tervek alapján)
- 1 db karfás, görgős irodai szék
- 1 db információs pult és fal (kiviteli tervek alapján)
- 2 db számítógép
- 1 db multifunkciós lézernyomtató
- 1 db projektor tartozékokkal (vetítő vászonnal, házimozi hangfalszettel)
Körös bemutatótér (Jókai út):
- 15 db eladó pult
- 20 db polc
- 1 db információs pult (kiviteli tervek alapján)
- 1 db karfás, görgős irodai szék az információs pulthoz
- 2 db állófogas
- 35 db karfás, vázas szék
- 1 db gyerekasztal
- 1 db előadóasztal
- 6 db gyerekszék
- 2 db számítógép
- 1 db multifunkciós színes lézernyomtató
- 1 db interaktív tábla
- 1 db kültéri wifi kamera
- 1 db bálna rugós játék
- 1 db bálna rugós játék telepítése
- 1 db tekergő kígyó kültéri játék
- 63 db 1 m2-es gyerekjáték ütéscsillapító szőnyegburkolat
Szent Antal Zarándok szálláshely:
- 1 db Hűtőszekrény 300 l A+ kombinált
- 1 db kerámia lapos tűzhely A+
- 2 db vízforraló
- 1 db vasaló (gőz)
- 1 db vasaló – háztartási
- 1 db kávéfőző 12 személyes, vagy presso
- 1 db nedves-száraz porszívó
- 1 db mosógép
- 1 db szárítógép
- 9 db emeletes ágy
- 18 db matrac
- 3 db ágy (ebből 1db akadálymentes)
- 3 db matrac
- 1 db konyhasor
- 1 db kétajtós szekrény
- 21 db egyajtós, kétpolcos, akasztós szekrény (ebből 1db akadálymentes)
- 12 db éjjeli szekrény

-

2 db dohányzó asztal
6 db étkező asztal
1 db asztal 24 személy részére (kültéri)
26 db szék (fenyőfa)
1 db könyvállvány, fenyőfa
2 db számítógép programokkal
1 db multifunkciós lézernyomtató
1 db projektor tartozékokkal vetítővászonnal

Szent Antal Sütőház:
- 3 db asztal
- 9 db lóca asztalokhoz
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 15 876 798 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés
megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2015/05/15 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi és meghiúsulási kötbér az alábbiak szerint:
Késedelmi kötbér mértéke: 1 % / nap (max: 15 nap), alapja a teljes, ÁFA nélkül számított
nettó vételár, maximuma a kötbéralap 15 %-a.
A szerződés ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetén az ajánlatkérő a teljes, ÁFA nélkül
számított nettó vételár 15 %-át jogosult meghiúsulás címén követelni.
Az ajánlatkérő a beszerzés tárgyaira egységesen 12 hónap jótállási kötelezettséget ír elő.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során kettő részszámla és a végszámla benyújtására
van lehetőség 25%-os, 60%-os és 100%-os (végszámla) készültségnél (ajánlatkérő
teljesítésigazolása alapján). A finanszírozás utófinanszírozás.

Az ajánlattétel, a szerződés, és a kifizetések pénzneme: HUF
A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ajánlattevő
által kiállított számla kiegyenlítése utófinanszírozással, a kézhezvételtől számított 30 napon
belül a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek (4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet) megfelelően
átutalással történik, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény)
Art 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy
alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az Art. 36/A. §-ában foglaltak szerint kell eljárnia.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy:(adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem),
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi
feltételek bármelyike fennáll:
Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56. § (1)
bekezdésében, az 56. § (2) bekezdésében (az utóbbi csak ajánlattevő esetében vizsgálandó)
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
A Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak
nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) kc) pont vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Korm. r.
(a továbbiakban: Kr.) 2. § ib) pontjában meghatározottak szerint kell eljárni.
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése [Kr 10. §] szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik a Kbt. 56. § ban foglalt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell
arról [Kr. 12. §, 2. § i) pont ib) alpont], hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem
jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt
nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban:
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság
minimumkövetelménye(i):

P.1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §
(1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell valamennyi, az
ajánlati felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi
számlára vonatkozóan a pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi
intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál
nem régebbi nyilatkozatot - attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét,

P.1. Alkalmatlan az
ajánlattevő, ha bármelyik
pénzforgalmi számláján a
pénzforgalmi számlát vezető
pénzügyi intézményétől
származó nyilatkozat alapján
a vizsgált időszakban 15

amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - legalább az
alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számlát,
- volt-e a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában
meghatározott, 15 napnál hosszabb sorban állás az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben.
A vizsgált időszakban megszűnt számlákról is igazolást kell
benyújtani.

napot meghaladó sorban állás
mutatkozott.

P.2. Alkalmatlan az
ajánlattevő, ha az utolsó
három lezárt üzleti évének
bármelyikében mérleg szerinti
üzleti eredménye negatív.
Egyéni vállalkozó esetén
alkalmatlan az ajánlattevő, ha
a tevékenysége az utolsó
P.2. Ajánlattevő csatolja a saját vagy jogelődje számviteli
három lezárt üzleti év
jogszabályok szerinti éves beszámolóját (egyszerű másolatban)
bármelyikében veszteséges
az ajánlattételi határidőt megelőző három lezárt üzleti évre
volt. A 310/2011. (XII. 23.)
vonatkozóan.
Korm. rendelet 14. § (2)
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja a
közzétételét, és amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a bekezdésére tekintettel a
később létrejött gazdasági
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló
szereplőktől megkövetelt
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, így a céginformációs szolgálat
közbeszerzés tárgyából
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem
szükséges figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (bútorok, háztartási gépek,
számítástechnikai eszközök,
§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra.
játszótéri és szabadidős
Egyéni vállalkozó esetén cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell
tevékenység eszközei
benyújtani arról, hogy az ajánlattevő működése a vizsgált
szállítása), származó időszakban veszteséges volt -e.
általános forgalmi adó nélkül
P.3.
Az ajánlathoz a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § számított – árbevételt az
ajánlatkérő a becsült értéknek
(1) bekezdésének c) pontja alapján csatolni kell az
megfelelő összegben
ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőt megelőző utolsó 2 üzleti
határozza meg.
évből származó, általános forgalmi adó nélkül számított, a
közbeszerzés tárgyából (bútorok, háztartási gépek,
számítástechnikai eszközök, játszótéri és szabadidős tevékenység
P.3. Alkalmatlan az
eszközei szállítása) származó nettó árbevételéről szóló egyszerű
nyilatkozatát Ft-ban kifejezve, attól függően, hogy az ajánlattevő ajánlattevő, ha az ajánlattételi
határidőt megelőző utolsó 2
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
üzleti évből származó
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
általános forgalmi adó nélkül
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján más szervezet
számított, a közbeszerzés
(vagy személy) kapacitására is támaszkodva is megfelelhet, a
tárgyából (bútorok, háztartási
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
gépek, számítástechnikai
esetben meg kell jelölni az ajánlatban, azon alkalmassági
eszközök, játszótéri és
követelmény (követelményeket) melynek igazolása érdekében az szabadidős tevékenység
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A
eszközei szállítása), származó
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
nettó árbevételének összege
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági
évente nem éri el a becsült
feltételnek történő megfelelést, tovább köteles nyilatkozni, hogy a érték összegét.
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a
gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági
feltételnek elegendő, ha egy közös ajánlattevő megfelel.

figyelmet a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 14. § (3)
bekezdése és a Kbt. 55. § (56) bekezdésében foglaltakra
is.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság
minimumkövetelménye(i):

M.1. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges
műszaki illetőleg szakmai alkalmassága igazolására az alábbi
dokumentumokat kell becsatolnia:

M.1. Ajánlattevő alkalmatlan,
ha nem rendelkezik a vizsgált
időszakban (az eljárást
megindító felhívás
megküldésétől visszafelé
számított megelőző három
évben) legalább 1 db bútorok

- az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé
számított megelőző három év legjelentősebb szállításainak
ismertetését [a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011.

(XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján],
az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően
részletezett tartalommal, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
16. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozat, vagy igazolás csatolása
útján.
A nyilatkozatnak, illetve igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és kapcsolattartója
elérhetőségét,
- a szállítás tárgyát,
- a teljesítés idejét és helyét,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.

beszerzésére vonatkozó
referenciával, melynek értéke
eléri a nettó 6 millió forintot,
továbbá legalább 1 db
számítástechnikai eszközök
beszerzésére vonatkozó
referenciával, melynek értéke
eléri a nettó 3 millió forintot,
továbbá legalább 1 db
háztartási gépek beszerzésére
vonatkozó referenciával,
melynek értéke eléri a nettó
1,9 millió forintot.
Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kbt. 55. § (5)-(6)
bekezdésében foglaltakra is.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó
információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz
(képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő
hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét
[ ] igen [ ] nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében
meghatározott szabályok szerinti
eljárás az alábbiak szerint:

Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében
meghatározott szabályok szerinti
eljárás az alábbiak szerint:

[x] Nyílt

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos,
alkalmazásának indokolása:

[ ] Hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében nyílt

[ ] Hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos, alkalmazásának
indokolása:
[ ] Gyorsított tárgyalásos,

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás

alkalmazásának indokolása:
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében nyílt
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében meghívásos

első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők
létszáma vagy keretszáma(meghívásos és tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás
vagy a versenypárbeszéd során(tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó
ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem
IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
[x ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
[] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő
részszempontok alapján

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus
árlejtésről:

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási
szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi
közzétételre [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
[ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének
feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/01/05 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fenti összeg bruttó összeg, azaz 27% ÁFA-t tartalmaz. A dokumentáció ellenértékét a Kbt. 124.
§ (4) bekezdése szerinti szervezetnek kell átutalással teljesítenie a szerződés aláírását
megelőzően az ajánlatkérő nevében eljáró 10102615-41864100-01004001 számú pénzforgalmi
számlájára.
Az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás
megnevezését. Amennyiben a szerződés aláírásáig a dokumentáció ellenértéke ajánlatkérőhöz
nem folyt be, vagy az ellenérték átutalásának megtörténtét ajánlattevő nem igazolja, e
körülmény a Kbt. 124. § (9) bekezdésében foglalt körülménynek minősül.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/01/05 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők
részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve
[ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i):
[ ] Egyéb:
[x] Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei
Dátum: 2015/01/05 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Díszterem
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos
[x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a
vallás és a Körös ökológiája tükrében megnevezésű projekt
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése
az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő az eljárásban dokumentációt készített, amelyet a palyazatmgr@gyomaendrod.hu email címre küldött kérésre, elektronikus formában megküld az ajánlattevők részére. A
dokumentáció másra nem ruházható át, nem másolható és nem publikálható. A dokumentációt
tartalmazó CD lemez a megküldésre vonatkozó kérelem beérkezését követően kerül az
ajánlattevőknek átadásra, vagy postai úton történő megküldésre, a kérelem kézhezvételét követő
két munkanapon belül /Kbt. 50. § (3)/. Az ajánlati dokumentáció átvehető az 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám alatt a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztályának irodájában. Munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00-ig,
pénteken 9.00-tól 12.00-ig, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjáig.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése
során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
[x] igen [ ] nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont)
megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő
előírásokhoz képest szigorúbban határozta meg a P1., P2., P3., illetve az M1. pontok esetében.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [x]
nem
V.4) Egyéb információk:
V.4.1.) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(8)
bekezdéseiben, és a 122. § (5) bekezdésében, valamint a dokumentációban foglaltak az
irányadók. Az ajánlatkészítési időszakban az ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez az
Ajánlattevők számára.
V.4.2.) Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az eljárást megindító felhívás I.1.
pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő
lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az
ajánlattevőt terheli.
V.4.3.) Az ajánlatok személyes leadásának feltételei: az Ajánlatkérő I.1. pontban megadott címén
az eljárást megindító felhívás megjelenésének napjától az ajánlatok benyújtásának határideje

lejártáig hétfőtől csütörtökig terjedő napokon 9.00 – 16.00 óra között, pénteki napon 9.00 –
12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00-10.00 óráig.
V.4.4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) a-b) pontjai, a 58. § (3) bekezdése
szerinti és a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozatokat.
V.4.5.) A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés
megküldésének napját követő 11. napon. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt
követő első munkanapon.
V.4.6.) A cégszerűség és a képviseleti jog ellenőrzése érdekében az ajánlatban benyújtandó az
ajánlattevő / az igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást, kapacitást nyújtó szervezete az
ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldánya vagy aláírásmintája, továbbá az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő meghatalmazás.
V.4.7.) Az ajánlatokat 1 eredeti papír alapú példányban kell elkészíteni és egy nagy lezárt
borítékban/ csomagban, valamint egy elektronikus (CD/DVD-n rögzített) példányban kell
benyújtani. Eltérés esetén az ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak. A
csomagoláson fel kell tüntetni: „Gyomaendrőd turisztikai projekt – Berendezési tárgyak”,
valamint hogy „Közbeszerzési ajánlat, az ajánlattételi határidőig nem bontható fel!”.
Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással
kitöltve, összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani. Az ajánlatot folyamatos
számozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan),
amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható.
V.4.8.) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén - a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
V.4.9.) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint a vonatkozó
végrehajtási rendeletei előírásai az irányadók. Az ajánlatokra vonatkozó további formai
követelmények, valamint egyéb információk a dokumentációban találhatók.
V.4.10.) Igazolások formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban minden
dokumentumot egyszerű másolatban elegendő benyújtani.
V.4.11.) A felhívásban szereplő valamennyi összeg nettó összeg, melyek pénzneme minden
esetben HUF.
V.4.12.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen eljárásban beszerzett
eszközöket a felhívás V.2.) pontjában megjelölt projekt keretében szerzi be. A II.2.1.) pontban
megjelölésre került, hogy melyik eszköz melyik projektelemhez kapcsolódik. Az egyes
projektelemek építési beruházását végző kivitelezőkkel a teljesítés során folyamatosan együtt kell
működni az eszközök leszállításával, telepítésével, üzembe helyezésével kapcsolatos
kérdésekben.
V.4.13.) A jótállási időszak tartama alatt az ajánlattevők az eszközök szervizelését kötelesek a
helyszínen elvégezni oly módon, hogy a hiba bejelentésétől számított 24 órán belül a hiba
elhárítását kötelesek megkezdeni.

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014/…/… (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE
Hivatalos név:
Dr. Fodor András
Postai cím:
Luther u. 12. II. em. 207-208.
Város/Község
Békéscsaba

Postai irányítószám:
5600

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
+36 66444568

Címzett:
Dr. Fodor András
E-mail:

Fax:

fodora.gyula@gmail.com
Internetcím (URL):

+36 66444568

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. december 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Templom - zugi, strand és kemping, gyomai szabad strand, piacok és a vásártér
bérbe adása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a novemberi ülésén döntött arról, a piacok az endrődi vásártér, a
Templom-zugi, strand és kemping, valamint a gyomai szabad strand üzemeltetésére zárt versenytárgyalást ír ki, és
annak eredményes lefolytatása érdekében kérte, hogy a versenytárgyalás feltételei az előkészítést követően a 2014.
decemberi ülésre kerüljön beterjesztésre.
A Képviselő – testületi döntés értelmében az előkészítésben és a kidolgozásban részt vett a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság.
Az előkészítő munka során a versenytárgyalás feltételeivel kapcsolatban a Bizottság az alábbiakban részletezett
álláspontokat alakította ki.
Piacok és a vásártér.
1.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság novemberi ülésén felmerült egy
vásárcsarnok létrehozásának gondolata, illetve, hogy jó lenne pályázni csarnoképítésre. Ezért a Bizottság javasolta,
hogy a versenytárgyalást követően a bérleti szerződésbe szerepeljen a szerződés felülvizsgálatának lehetősége.
Amennyiben a nyertes üzemeltető a fejlesztésben és az üzemeltetésben nem kíván részt venni a beruházás
befejezését követően, úgy az Önkormányzatnak legyen meg a határozott idejű jogviszony rendkívüli felmondással
történő megszűntetésének lehetősége.
2.
A bérleti jogviszony időtartamát 5 évben javasolták meghatározni.
3.
Az előkészítő bizottsági ülésen elhangzott, hogy a piacon a helypénzt az üzemeltető 2010. évtől nem emelte,
forgalma évek óta stagnál, ezért az induló bérleti díj összegét nettó 208.000,- Ft/hó összegben javasolja a Bizottság
meghatározni.
Templom – zugi strand, és kemping valamint a gyomai szabad strand.
1. Az 1993. április 15-én létrejött megállapodás többször módosításra került. A 2002. július 31-én kelt szerződés
szerint a bérleti jogviszony a Templom – zugi strand, és kemping esetében 2014. december 31. napjáig
meghosszabbításra került. A gyomai szabad strand 2002. szeptember 15-től 2014. december 31. napjáig szintén
Pájer Sándor egyéni vállalkozónak lett bérbe adva. A Templom – zugi strand, és kemping bérleti jogviszony
módosítása során bérleti díj nem lett megállapítva, a használat ellenértékeként különböző építményeket kellett
létrehozni, melyek a bérleti jogviszony lejártát követően az önkormányzat tulajdonába kerülnek. Az építményeket az
előterjesztéshez mellékelt 1997. február 5.-én kelt megállapodás tartalmazza. A vállalkozónak a gyomai szabad
strandot is üzemeltetni kellett, melyen belépőt nem szedhetett, és mindkét strand esetében gondoskodnia kellett a
szükséges engedélyek beszerzéséről.
2. A 2014. december 31. napjával lejáró bérleti jogviszonyt követően az 1997. február 5.-én kelt megállapodás
alapján el kell számolni a megvalósított fejlesztésekkel, alátámasztva számviteli bizonylatokkal (könyveiben aktívált
érték alapján), az engedélyköteles építmények esetében a használatbavételi engedélyt be kell mutatni. Az
elszámolást követően azokat fel kell vezetni az önkormányzat könyveibe.
3. A gyomai szabad strandon figyelemmel a helyi viszonyokra nem lehet belépőt szedni, annak üzemeltetése
önmagában veszteséges. A szezonális üzemeltetéshez szükséges az engedélyek beszerzése, a terület
karbantartása, a vizesblokkok fenntartása, ivóvíz biztosítása, a keletkezett szennyvíz elszállíttatása, partrendezés
stb. Bevétel a büfében keletkezik. Az önkormányzat az üzemeltetéshez támogatást nem biztosít..
4. A Templom – zugi strand, és kemping valamint a gyomai szabad strand bérbeadása együtt célszerű. A
Templom – zugi strand, és kemping üzemeltetése során a bérlő belépőnek a belépőkből, a kempingszolgáltatásból
származik bevétele.
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5.
6.

Az induló bérleti díj összege: a beruházások értékének egy évre vetített összege + általános forgalmi adó.
A bérleti jogviszony időtartamára 5 évet javasol a bizottság.

A Templom – zugi strand, és kemping bérleti díj meghatározásának módja, illetve az azzal kapcsolatos információk
ismertetése.
A bérlő az 1993. július 31-én aláírt bérleti szerződés alapján 1993 1994 és 1995 években 120.000,- Ft/év + Áfa
bérleti díjat fizetett. A szerződés rögzítette, hogy 1996 és 1997 évekre vonatkozóan felülvizsgálják a bérleti díjat. Az
1997. február 5-én kelt megállapodás rögzíti, hogy a bérlőnek milyen beruházásokat kell teljesíteni, melyek az
önkormányzat tulajdonába kerülnek, az önkormányzat pedig azok értékét elismeri bérleti díjként.
Ezek a beruházások az alábbiak voltak:
1.
2.
3.
4.

egy 10 m2 alapterületű építmény, melyben helyet kap 3 zuhanyfülke, 1 bojlerkamra és 1 hűtőtároló,
4 db nádfedeles ( beépített asztalokkal és padokkal ) nyitott filagória,
egy gyermekjátszótér homokozóval, hintával, libikókával és mászókával,
8 m2 alapterületű kőépület mini vegyesbolt hasznosításával.

A fenti beruházások értéke az előterjesztés időpontjában még nem ismert. A versenytárgyalás időpontjáig az
elszámolást be kell fejezni, és azt követően lehet az eljárást lefolytatni és a bérlőt kiválasztani.
A versenytárgyaláson az induló bérleti díj meghatározását az alábbiak szerint javasoljuk:
1. A önkormányzati tulajdonba került fejlesztések könyvszerinti bruttó értékét elosztjuk a bérleti jogviszony éveinek
számával ( 1997 – 2014 ) és megkapjuk az éves bérleti díj összegét.
2. A beruházások bruttó könyvszerinti értékének a számviteli szabályok szerint éves amortizációját ( épületnél 2%,
építménynél 3 % ) határozzuk meg.
3. Amennyiben az 1995. évi bérleti díjat vesszük alapul, és az eltelt időszak KSH által közzétett infláció mértékével
évente módosítjuk, akkor 2014. évi becsült bérleti díj kerekítve: 470.000,- Ft + Áfa.
A versenytárgyalás lefolytatását a bérlő elszámolási kötelezettségének teljesítését követő 15 napon belül javasoljuk.
A versenytárgyalás lefolytatására, illetve a bérlő szerződés szerinti elszámoltatására a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot javasoljuk kijelölni.
A versenytárgyalása az önkormányzat versenyeztetési szabályzatával összhangban 3 ajánlattevőt javasol meghívni.
A Bizottság a versenytárgyalási feltételeket megvitatta és azt a T. Képviselő – testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság véleménye.
1. A piacok, a vásártér valamint a szabad strandok versenytárgyalási
felhivásai külön határozati javaslatban szerepeljenek.
2. A piacok és a vásártér bérlete 5 évre kerüljön kiírásra. Jelentős fejlesztés
esetén a bérleti jogviszonyt felül kell vizsgálni. Az önkormányzat a bérleti
szerződést rendkívüli felmondással megszűnteti, vagy kezdeményezi annak
módosítását.
3. Pájer Sándor egyéni vállalkozóval a szabad strandok bérleti
szerződésének megszűnését követő elszámolási eljárást le kell folytatni. Az
elszámolás eredményeképpen lehet megállapítani a versenytárgyalás iduló
bérleti díját.

1. döntési javaslat
"Versenytárgyalás kiírása ingatlanok hasznosítására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a piacok, az endrődi vásártér, a Templom-zugi, strand
és kemping, valamint a gyomai szabad strand üzemeltetésére zárt versenytárgyalást ír ki.
A versenytárgyalásra az önkormányzat versenyeztetési szabályzatával összhangban 3 ajánlattevőt kell meghívni
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a versenytárgyalás lefolytatására a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot jelöli ki.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Strandok versenytárgyalási felhivása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

ZÁRT VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata zárt körben hirdetett meg versenyeztetési eljárást az alábbi ingatlanok
bérbeadására.
1.
2.

Templom – zug strand és kemping ( 7701/1 hrsz.),
Gyomai szabad strand ( 03/9 hrsz.).

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. ... hó .... napjától határozott időre adja bérbe a fent felsorolt
ingatlanokat.
Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb információ:
A Templom-zugi strand és kemping területén a „Lélekkel a Körösök mentén” projekt ( DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007
keretében megvalósuló „Bárka Látogatóközpont”, üzemeltetője a pályázatot követően a GYÜSZ-TE Gyomaendrődi
Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület ( 5500 Gyomaendrőd Bocskai István u. 58/1 regisztrált TDM szervezet
) lesz, mely szervezettel külön megállapodás kerül majd megkötésre.
A bérleti jogviszony feltételei:
1. A bérleti szerződés időtartama: 5 év.
2. A bérleti díjra tett ajánlat nem lehet kevesebb nettó ... ,- Ft/év összegnél.
3. Az eljárás nyertesének a bérleti díjat tárgyhó 15. napjáig a bérbeadó által kibocsátott számla alapján kell
megfizetni.
4. Bérlő az ingatlanokon az alábbiakban megjelölt tevékenységeket folytathatja, melyekhez az önkormányzat nem
biztosít támogatást:
1. strandok működtetése,
2. kereskedelmi és vendéglátó tevékenység,
3. Kemping szolgáltatás,
4. Kulturális és sportrendezvények szervezése.
5. A bérlőt terheli a jogszabályok által meghatározott működtetéssel kapcsolatos feltételek biztosítása.
6. A bérlőt az ingatlant a jó gazda módjára köteles karbantartani..
7. Bérlő az ingatlanon a bérleti jogviszony időtartama alatt a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján végezhet felújítást,
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átalakítási munkát
8.
A szerződés kötés: a versenyeztetési eljárást követő 8 napon belül.
9.
A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell az üzemeltetéshez szükséges működési engedély megszerzését a
bérleti szerződés megkötését követő 05.01-ig. Amennyiben a nyertes ajánlattevő bérleti szerződés aláírását követő
05.01-ig nem mutatja be a működési engedélyt, akkor az önkormányzat a szerződést rendkívüli felmondással
megszünteti.
10.A bérleti szerződés Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyásával lép hatályba.
A nyertes ajánlattevőnek szerepelnie kell a köztartozásmentes nyilvántartásban és nem lehet jogerősen
megállapított lejárt helyi adó tartozása.
A versenytárgyaláson a Meghívottnak nyilatkoznia kell:
A bérleti díj mértékére.
A versenytárgyalás időpontja:
2015. ... 1000
Helye:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) emelet díszterme.
A versenytárgyalás lefolytatására Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságát bízza meg
.
A versenytárgyalással kapcsolatos egyéb információkat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Osztályán lehet kérni. Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. Telefon: (66) 521-659, email:
csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Piacok és a vásártér veresenytárgyalási felhívása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

ZÁRT VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata zárt körben hirdetett meg versenyeztetési eljárást az alábbi ingatlanok
bérbeadására.
1.
2.
3.
4.

Pásztor J. utcai piac ( 2937/40 hrsz.),
Damjanich utcai piac ( 5008/1 hrsz. ),
Gyoma vasútállomás mázsaház ( 3743/6 hrsz. ),
endrődi vásártér és mázsaház ( 5159/18 hrsz. ).

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. január 1. napjától határozott időre adja bérbe a fent felsorolt
ingatlanokat.
Az ingatlanok bérletével kapcsolatos tájékoztatás:
Amennyiben a bérleti jogviszony során az önkormányzat a vásári és piaci tevékenységet fejleszteni kívánja, és erre
pályázati lehetőség adódik, akkor a bérbeadó a bérleti szerződést rendkívüli felmondással megszűnteti, vagy
kezdeményezi annak módosítását.
A bérleti jogviszony feltételei:
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1. A bérleti szerződés időtartama: 5 év.
2. A bérleti díjra tett ajánlat nem lehet kevesebb nettó 208.000,- Ft/hó összegnél.
3. Az eljárás nyertesének a bérleti díjat tárgyhó 15. napjáig a bérbeadó által kibocsátott számla alapján kell
megfizetni..
4. Bérlő az ingatlanokon az alábbiakban megjelölt tevékenységeket folytathatja, melyekhez az önkormányzat nem
biztosít támogatást:
1.
2.
3.
4.
5.

piacok működtetése az endrődi illetve a gyomai piactéren,
állatpiac rendezése az endrődi vásártéren,
kirakodó – és állatvásárok tartása tizenegy alkalommal,
mázsaházak ( gyomai, endrődi ) üzemeltetése,
kiegészítő szolgáltatások:
(a)
hangos hirdetés a Pásztor J. úti piacon,
(b)
térítésmentes gombavizsgálat.

5. A bérlőt terheli a jogszabályok által meghatározott működtetéssel kapcsolatos feltételek biztosítása.
6. A bérlőt az ingatlan jó gazda módjára köteles karbantartani.
7. Bérlő az ingatlanon a bérleti jogviszony időtartama alatt a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján végezhet felújítást,
beruházást
8. A szerződés kötés: a versenyeztetési eljárás lefolytatását követő 8 napon belül.
9. A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell az üzemeltetéséhez szükséges engedélyek megszerzését a bérleti
szerződés megkötését követő 30 napon belül. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a bérleti szerződés aláírását követő
30 napon belül nem mutatja be a szükséges engedélyt, vagy nem a 4. pontban leírt tevékenységet végzi, akkor az
önkormányzat a szerződést rendkívüli felmondással jogosult megszüntetni.
10.A bérleti szerződés Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyásával lép hatályba.
11.A nyertes ajánlattevőnek szerepelnie kell a köztartozásmentes nyilvántartásban és nem lehet jogerősen
megállapított helyi adótartozása
A versenytárgyaláson a Meghívottnak nyilatkoznia kell:
A bérleti díj mértékére.
A versenytárgyalás időpontja:
2014. december 22. 900
Helye:

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) emelet díszterem.

A versenytárgyalást Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete fenntartja Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottsága folytatja le.
A versenytárgyalással kapcsolatos egyéb információkat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Osztályán lehet kérni. Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. Telefon: (66) 521-659, email:
csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"A szabad strandok bérleti szerződések megszűnését követő elszámolási eljárás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi Gazdasági Turisztikai Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottságát, hogy Pájer Sándor egyéni vállalkozóval a szabad strandok bérleti szerződésének
megszűnését követő elszámolási eljárást folytassa le.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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