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A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a
Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat  Testületi ülések  Előterjesztések menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt
ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

13. Beszámoló a Járási start közmunkaprogram 2018-2019. évi elfogadott
mintaprogramjairól
14. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen
kerül sor
15. Intézményvezetők illetményének módosítása
Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen részt venni.
Gyomaendrőd, 2018. március 21.

Nagyné Perjési Anikó s.k.
Bizottság elnöke
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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben a Körös-völgyi Konzorcium
tagtelepülései részére
Pardi László, Dr. Varga Imre ügyvéd
Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
2017. december 2-án, Gyomaendrődön megtartott, Körös-völgyi Konzorciumi ülésen a jelen lévő tagok elfogadták a
2017. év szúnyoggyérítési feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a 2018. évi beszerzés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata gesztorságával történő lebonyolítását.
A 2018. évi beszerzés becsült értékének meghatározásánál az előző év gyakorlatának figyelembe vételével az adott
településen kezelni kívánt hektár mennyiség maximum három alkalommal történő kezelését, illetve az elmúlt évek
megvalósításai során alkalmazott egységárak szorzatát vettük alapul. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
megvizsgálta a 2017. évre vonatkozó beszerzés jogszabályi környezetbe való beillesztését, és arra jutott, hogy a
tagtelepülések által tervezett beszerzés együttes értéke meghaladja a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény a 71. §-ában meghatározott, szolgáltatás megrendelésre vonatkozó
értékhatárt. Ennek okán jelen eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.),
III. fejezete szerinti rendelkezések az irányadók. Az eljárást a Kbt. Harmadik része szerinti eljárásrendben, a 113. §
(1) bekezdése alapján kell eljárni.
A Kbt. 27. § (4) bekezdése értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzata a saját közbeszerzési szabályzatának
11.) b) pontja alapján létrehozta háromtagú Bírálóbizottságát is, mely személyek közreműködésével előkészítésre
került az ajánlati felhívás és az előzetes tájékoztató.
A Bírálóbizottság 2018. március 21-én tartja ülését, melyen tárgyalja az ajánlati felhívást.
Amennyiben a Konzorcium nevében, a közbeszerzési eljárás lefolytatásában eljáró, döntést hozó Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága jóváhagyja az
előterjesztés mellékletét képező dokumentumokat, úgy az eljárást megindító felhívást a Dr Varga Imre megküldi a
meghívandó gazdasági szereplők részére.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fentiek figyelembe vételével hozza meg döntését!
Döntési javaslat
"Ajánlattételi felhívás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság jóváhagyja a „Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben a Körös-völgyi
Konzorcium tagtelepülései részére” elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és előzetes tájékoztatóját
jóváhagyja és egyben utasítja a Közbeszerzési Csoportot, hogy az alábbi gazdasági szereplők részére, ajánlattételre
felhívás céljából, fenti közbeszerzési dokumentumokat küldje meg:
1.
2.
3.
Ajánlati felhívás
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek:
Nemzeti azonosítószám:
Hivatalos név: Gyomaendrőd Város Önkormányzata AK02737 (Meghatalmazott ajánlatkérő)
Postai cím: Selyem út 124.
Város: Gyomaendrőd
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyar
Hivatalos név: Szarvas Város Önkormányzata
Postai cím: Szabadság út 36.
Város: Szarvas
Postai irányítószám: 5540
Ország: Magyar
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Hivatalos név: Sarkad Város Önkormányzata AK6710
Postai cím: Kossuth u. 27.
Város: Sarkad
Postai irányítószám: 5720
Ország: Magyar
Hivatalos név: Orosháza Város Önkormányzata AK15762
Postai cím: Szabadság tér 4-6.
Város: Orosháza
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyar
Hivatalos név: Mezőberény Város Önkormányzata AK05057
Postai cím: Kossuth Lajos tér1.
Város: Mezőberény
Postai irányítószám: 5650
Ország: Magyar
Hivatalos név: Mezőtúr Város Önkormányzata AK05102
Postai cím: Kossuth Lajos tér1.
Város: Mezőtúr
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyar
Hivatalos név: Köröstarcsa Község Önkormányzata AK04173
Postai cím: Kossuth tér 7.
Város: Köröstarcsa
Postai irányítószám: 5622
Ország: Magyar
Hivatalos név: Ecsegfalva Község Önkormányzata AK17679
Postai cím: Fő u. 67.
Város: Ecsegfalva
Postai irányítószám: 5515
Ország: Magyar
Hivatalos név: Dévaványa Város Önkormányzata AK01791
Postai cím: Hősök tere 1.
Város: Dévaványa
Postai irányítószám: 5510
Ország: Magyar
Hivatalos név: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata AK00879
Postai cím: Hősök tere 1.
Város: Békésszentandrás
Postai irányítószám: 5561
Ország: Magyar
Hivatalos név: Kondoros Város Önkormányzata AK04105
Postai cím: Hősök útja 4-5.
Város: Kondoros
Postai irányítószám: 5553
Ország: Magyar
Meghatalmazott Ajánlatkérő:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postai cím: Selyem út 124.
Város: GyomaendrődNUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
HU332
5500
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
Toldi Balázs
+36 66 386 122
E-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Fax: +36 66 283 288
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL) www.gyomaendrod.hu
I.2) Közös közbeszerzés:
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő
internetes címen: Gyomaendrőd Város honlapjának (www.gyomaendrod.hu) a Publikus - Önkormányzati gazdaság Közbeszerzési információk oldala.
Közvetlen link: http://www.gyomaendrod.hu/hu/beszerzesek
További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Postai cím: Kinizsi u. 13.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
Telefon: +36 66444568
E-mail: iroda@drvargaimre.hu
Fax: +36 66444568
Internetcím (URL): www.drvargaimre.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. II. em. 202.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
□ Központi szintű
□ Közszolgáltató
X Regionális/helyi szintű
□ Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
□ Közjogi szervezet
□ Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
□ Általános közszolgáltatások
□ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
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□ Honvédelem
□ Szociális védelem
□ Közrend és biztonság
□ Szabadidő, kultúra és vallás
□ Környezetvédelem
□ Oktatás
□ Gazdasági és pénzügyek
X Egyéb tevékenység: Önkormányzati feladatok
□ Egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben a Hivatkozási szám:
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére
II.1.2) Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
Kiegészítő CPV-kód: II.1.3) A szerződés típusa: Szolgáltatás megrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csípőszúnyog
lárva, illetve imágóirtás komplex elvégzése a megrendelő részéről megbízott szakértő által meghatározott
időpontokban. A vállalkozó feladata mindegyik rész esetében a szúnyog-gyérítés elvégzésével kapcsolatos
hatósági engedélyek beszerzése, értesítések lebonyolítása. Az egyes részek esetében az elvégzendő irtási
feladatok típusa(i) (légi biológiai, földi biológiai, légi kémiai, földi kémiai) és mennyisége(i) eltérő(ek).
II.1.5) Becsült érték: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
X Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók: valamennyi részre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben a Rész száma: 1
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Gyomaendrőd
Város
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Gyomaendrőd Város Közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi biológiai kezelés: 846 ha – 60 %
Földi biológiai kezelés: 33 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 2.250 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 1.230 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai tapasztalata
(hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.2.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk: nem.
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem.
II.2.13) További információ
II.3) A közbeszerzés ismertetése
II.3.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok
Rész száma: 2
elvégzése 2018. évben a Körös-völgyi Konzorcium
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tagtelepülései részére – Szarvas Város
II.3.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.3.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Szarvas Város Közigazgatási területe
II.3.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi biológiai kezelés: 708 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 1.290 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 690 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.3.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai tapasztalata
(hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.3.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.3.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.3.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.3.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.3.10) Opciókra vonatkozó információ: II.3.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk: nem.
II.3.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem.
II.3.13) További információ
II.4) A közbeszerzés ismertetése
II.4.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése
Rész száma: 3
2018. évben a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései
részére – Sarkad Város
II.4.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.4.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Sarkad Város Közigazgatási területe
II.4.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földi biológiai kezelés: 39 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 1.260 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 600 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.4.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai tapasztalata
(hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.4.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.4.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.4.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
(nyílt eljárás kivételével)
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A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.4.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.4.10) Opciókra vonatkozó információ: II.4.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk: nem.
II.4.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem.
II.4.13) További információ
II.5) A közbeszerzés ismertetése
II.5.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése Rész száma: 4
2018. évben a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései
részére – Orosháza Város
II.5.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.5.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Orosháza Város Közigazgatási területe
II.5.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi biológiai kezelés: 150 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 4200 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 300 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.5.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai tapasztalata
(hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.5.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.5.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.5.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.5.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.5.10) Opciókra vonatkozó információ: II.5.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk: nem.
II.5.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem.
II.5.13) További információ
II.6) A közbeszerzés ismertetése
II.6.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben a Rész száma: 5
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Mezőberény Város
II.6.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.6.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Mezőberény Város Közigazgatási területe
II.6.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi biológiai kezelés: 105 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 1.800 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 1.050 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.6.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai tapasztalata
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(hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.6.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.6.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.6.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.6.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.6.10) Opciókra vonatkozó információ: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk: nem.
II.6.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem.
II.6.13) További információ
II.7) A közbeszerzés ismertetése
II.7.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben a Rész száma: 6
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Mezőtúr Város
II.7.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.7.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Mezőtúr Város Közigazgatási területe
II.7.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi kémiai kezelés: 1.800 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.7.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai tapasztalata
(hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.7.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.7.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.7.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.7.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.7.10) Opciókra vonatkozó információ: II.7.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk: nem.
II.7.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem.
II.7.13) További információ
II.8) A közbeszerzés ismertetése
II.8.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben a Rész száma: 7
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Köröstarcsa
Község
II.8.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.8.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Köröstarcsa Község Közigazgatási területe
II.8.4) A közbeszerzés mennyisége:
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Légi biológiai kezelés: 99 ha – 60 %
Földi biológiai kezelés: 12 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 390 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 450 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.8.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai tapasztalata
(hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.8.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.8.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.8.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.8.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.8.10) Opciókra vonatkozó információ: II.8.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk: nem.
II.8.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem.
II.8.13) További információ
II.9) A közbeszerzés ismertetése
II.9.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. Rész száma: 8
évben a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére –
Ecsegfalva Község
II.9.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.9.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Ecsegfalva Község Közigazgatási területe
II.9.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földi biológiai kezelés: 13,5 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 510 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 450 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.9.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai tapasztalata
(hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.9.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.9.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.9.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.9.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.9.10) Opciókra vonatkozó információ: II.9.11) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk: nem.
II.9.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem.
II.9.13) További információ
II.10) A közbeszerzés ismertetése
II.10.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben Rész száma: 9
a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Dévaványa Város
II.10.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.10.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Dévaványa Város Közigazgatási területe
II.10.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földi biológiai kezelés: 6 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 900 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 900 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.10.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai tapasztalata
(hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.10.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.10.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.10.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.10.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.10.10) Opciókra vonatkozó információ: II.10.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk: nem.
II.10.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem.
II.10.13) További információ
II.11) A közbeszerzés ismertetése
II.11.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben Rész száma: 10
a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére –
Békésszentandrás Nagyközség
II.11.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.11.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békésszentandrás Nagyközség Közigazgatási területe
II.11.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi biológiai kezelés: 888 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 702 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 450 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.11.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai tapasztalata
(hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.11.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.11.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.11.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.11.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.11.10) Opciókra vonatkozó információ: II.11.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk: nem.
II.11.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem.
II.11.13) További információ
II.12) A közbeszerzés ismertetése
II.12.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése
Rész száma: 11
2018. évben a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései
részére – Kondoros Város
II.12.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.12.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Kondoros Város Közigazgatási területe
II.12.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földi biológiai kezelés: 24 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 750 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 240 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.12.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai tapasztalata
(hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.12.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.12.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.12.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.12.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.11.10) Opciókra vonatkozó információ: II.12.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk: nem.
II.12.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem.
II.12.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-c), g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok
fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a közbeszerzési eljárás alatt
merül fel.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
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A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 8. § i)
pont ib) alpontja szerint kell dokumentumot benyújtania.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, az Alkr. 17. § (2) bekezdése szerint,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az
általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-c), g)-k),
m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha
ajánlattevő az Alkr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

P.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) valamennyi
P.1. Valamennyi rész esetében az Alkr. 19. § (1) a) rész esetében, amennyiben bármelyik pénzforgalmi
pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő)
számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi
részéről csatolandó valamennyi pénzforgalmi
intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító
számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi
felhívás megküldésétől (év/hó/nap) visszafelé számított 12
számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől
hónapban 60 napot meghaladó sorbaállítás mutatkozott.
származó nyilatkozat - attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak - legalább az alábbi
tartalommal:
- a pénzforgalmi számla számlaszáma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági
szereplő pénzforgalmi számlaszámát,
- volt-e, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25.
pontjában meghatározott 60 napot meghaladó
sorbaállítás az eljárást megindító felhívás
megküldésétől (év/hó/nap) visszafelé számított 12
hónapban.
A P.1. pontban előírti alkalmassági követelmény a
Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint igazolandó. A Kbt.
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban
ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy
az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az
alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
eljárást megindító felhívásban előírt saját
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények
tekintetében az eljárást megindító felhívásban
előírt igazolások benyújtására vonatkozó
szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. §
szerinti felhívására köteles benyújtani!
A minősített ajánlattevőknek az Alkr. 19. § (7)
szerint kell alkalmasságukat igazolniuk.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen
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kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy
felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben
az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket),
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az а szervezet,
amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а
Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel
az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M.1. Valamennyi rész esetében az Alkr. 21. § (3) b)M.1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a
pontja alapján Ajánlattevőnek nyilatkozatban meg szerződés teljesítéséhez szükséges, az egészségügyi
kell neveznie azokat a szakembereket - különösen kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett
a minőség-ellenőrzésért felelősöket - képzettségük,tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet
szakmai tapasztalatuk ismertetésével egyetemben, 2. § 10. pontja szerinti 1 fő gázmesterrel.
akiket be kíván vonni a teljesítésbe, külön
Továbbá alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
megjelölve a teljesítésben részt vevő gázmestert, legalább 3 fő, légijármű-vezető képesítéssel, és a szerződés
valamint a légijármű-vezetőket. Csatolandó a
teljesítésében résztvevő repülőgéptípusra érvényes
szakemberek által aláírt önéletrajz,
szakszolgálati engedéllyel rendelkező szakemberrel.
szándéknyilatkozat, valamint a végzettségek és
Több részre történő ajánlattétel esetén is elegendő a fentiekben
jogosítványok másolata.
előírt számú szakember.
M.2. Valamennyi rész esetében az Alkr. 21. § (3) i)
pontja alapján Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a
szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló
műszaki-technikai felszereltségéről, olyan
részletezettséggel, melyből a
minimumkövetelményeknek való megfelelés
egyértelműen megismerhető.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 3
db olyan légi járművel, amely szúnyogirtásra alkalmas
berendezéssel (ULV és granulátum szóró) és GPS alapú
repülési adatrögzítővel felszerelt, érvényes PLH engedéllyel
(Légi jármű alkalmassági bizonyítvány) rendelkező légi járművel.
Alkalmatlan továbbá Ajánlattevő, ha nem rendelkezik
Több részre történő ajánlattétel esetén is elegendő 3 db, a
fentiekben meghatározott légi jármű.

M.3. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást
M.3. Az Alkr. 21. § (3) a) pontja alapján, részenkéntmegindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított
külön-külön Ajánlattevő (közös ajánlattevő)
3 évben kártevő irtás végzéséhez szükséges OTH engedéllyel
részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától végzett referenciával az alábbiak szerint:
visszafelé számított 3 évben teljesített, jelen eljárás 1. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 480
tárgyával megegyező, legjelentősebb (földi és légi, ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
biológiai vagy kémiai kezelés) szolgáltatások
megrendelésenként minimum 300 ha/alkalom földi kémiai
ismertetése.
szúnyoggyérítés.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia 2. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 320
kell legalább:
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, megrendelésenként minimum 230 ha/alkalom földi kémiai
- a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét oly módon, szúnyoggyérítés.
hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek 3. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 315
történő megfelelés egyértelműen megállapítható ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
legyen,
megrendelésenként minimum 150 ha/alkalom földi kémiai
- a szolgáltatás megkezdésének és
szúnyoggyérítés.
szerződésszerű teljesítésének időpontját
4. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 900
(év/hó/nap bontásban)
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
- továbbá nyilatkozni szükséges arról, hogy a
megrendelésenként minimum 75 ha/alkalom földi kémiai
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
szúnyoggyérítés.
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megfelelően történt-e.

5. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 450
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
Az M.3. pont esetét az Alkr. 23. §-a szerint az
megrendelésenként minimum 260 ha/alkalom földi kémiai
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában szúnyoggyérítés.
részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a 6. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 450
szerződést kötő másik fél által adott igazolással
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés.
lehet igazolni.
7. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 97
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
Az M.1., M.2. és M.3. pont szerinti alkalmassági
megrendelésenként minimum 110 ha/alkalom földi kémiai
követelmény a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint
szúnyoggyérítés.
igazolandó. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
8. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 120
nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
megrendelésenként minimum 110 ha/alkalom földi kémiai
alkalmassági követelmények teljesülnek, az
szúnyoggyérítés.
alkalmassági követelmények teljesítésére
9. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 225
vonatkozó részletes adatokat nem köteles
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megadni.
megrendelésenként minimum 225 ha/alkalom földi kémiai
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények
szúnyoggyérítés.
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
10. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 175
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények megrendelésenként minimum 110 ha/alkalom földi kémiai
tekintetében az eljárást megindító felhívásban
szúnyoggyérítés.
előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok11. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 185
szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
felhívására köteles benyújtani.
megrendelésenként minimum 60 ha/alkalom földi kémiai
A minősített ajánlattevőknek az Alkr. 24. § (1)
szúnyoggyérítés.
szerint kell alkalmasságukat igazolniuk.
Ajánlatkérő az Alkr. 25. § (2) bekezdése alapján
Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlattal érintett
elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó
részekre vonatkozó minimumfeltételek közül annak kell
nyilatkozatát is, hogy megfelel az Ajánlatkérő által megfelelni, amelyik a legszigorúbb mind a légi kémiai, mind a
előírt alkalmassági követelményeknek.
földi kémiai szúnyoggyérítés vonatkozásában. (Pl.: Az 1., 2. és a
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt
4. részekre történő ajánlattétel esetén legalább 2 db,
alkalmassági követelményeknek a közös
megrendelésenként minimum 900 ha/alkalom légi kémiai
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
szúnyoggyérítés és legalább 2 db, megrendelésenként minimum
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt
300 ha/alkalom földi kémiai szúnyoggyérítés).
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben
az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket),
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Figyelemmel kell továbbá lenni a Kbt. 65. § (9)
bekezdésére.
Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erősforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk: III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Hibás teljesítés: A szerződés 15. pontjában meghatározottak szerint, hibás teljesítés esetén a Vállalkozó köteles a
nem megfelelő minőségben teljesített szolgáltatást a Megrendelő felhívását követően – külön költség felszámítása
nélkül, haladéktalanul ismételten elvégezni.
Késedelmi kötbér: amennyiben Vállalkozó saját hibájából eredően késedelembe esik, a teljesítési határidő lejártát
követően késedelmi kötbér fizetési kötelezettség terheli Megrendelővel szemben. A késedelmi kötbér mértéke: az
adott kezelésre vonatkozó részhatáridőt érintő késedelem esetén a nettó szerződéses ellenérték 0,3 %-a naponta.
Késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó szerződéses ellenérték 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó, ha a neki felróható okokból az adott feladat ellátását nem teljesíti, meghiúsulási
kötbért köteles fizetni. Megrendelő a 20 (húsz) napot meghaladó késedelem esetén tekinti meghiúsultnak a
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szerződés teljesítését. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 15 %-a.
A szerződés nem teljesítésének minősül különösen (és a Megrendelő felmondási jogát megalapozza), ha
- legalább két egymás utáni alkalommal a beavatkozás hatékonysága a vállalkozó hibájából nem éri el a 80%-ot,
vagy
- a Vállalkozó által használt hatóanyagok, szerek eltérnek a meghatározottaktól, s az eltéréshez a szakértő nem
járult hozzá.
A vállalkozói díj késedelmes megfizetése esetén a Megrendelő a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást forintban, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdések szerint 30 napon belül fizeti meg
Vállalkozónak a szerződésben rögzített bankszámlájára történő átutalással, figyelemmel a Kbt. 135. §-ban
foglaltakra.Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A
fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a pénzt a jogosult fizetési számláján a jogosult
számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. (Ptk. 6:42. § (2) bek.)
A kifizetés rendje:
A szerződés teljesítése egyedi megrendelések útján történik. Az egyedi megrendeléseket minden esetben előzetes
egyeztetés előzi meg, a meghatározandó kezelést illetően. A Vállalkozó minden eredményes kezelést követően
jogosult a számla benyújtására. A számla az előző időszakban ténylegesen teljesített és a Megrendelő által
megbízott szakértő által jegyzőkönyvben igazolt és ellenjegyzett szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási díj alapján
kiszámított díjösszeget tartalmazhatja. Ajánlattevő az elkészült munkálatokat 5 napon belül készre jelenti, a készre
jelentéstől számított 5 napon belül Ajánlatkérő a szakértő által elkészített jegyzőkönyv alapján teljesítésigazolást állít
ki. Ajánlatkérő a teljesítésigazolás kiállításától számított 15 napon belül benyújtja számláját, a számlázás
dokumentumai az egyedi megrendelő valamint a teljesítésigazolás.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet.
a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény.
a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet,
valamint a módosításáról szóló 290/2012 EU, 245/2014 EU rendelet és a Bizottság (EU) 2015/445 rendelete.
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény.
az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. §
(1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé
teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy
az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során
történő csökkentesére irányuló információ: IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében): IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/04/09 Helyi idő: 11:00
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
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tervezett napja
Dátum: 2018/03/29
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2018/04/09 Helyi idő: 11:00
Hely: Dr. Varga Imre ügyvéd, 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. II. em. 206.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
X A megrendelés elektronikus úton történik
X A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés: VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében): VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk: VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba
bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében: VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó
információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése:
nem.
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján, részenként értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
Értékelési szempontok
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai tapasztalata
(hónap), súlyszám: 20
(Maximálisan figyelembe vehető 60 hónap szakmai tapasztalat személyenként.)
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 110.
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszám
megadásra kerül:
Ajánlatkérő az értékarányosítás módszere alkalmazásával értékeli az ajánlatokat.
Értékarányosítás módszere:
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja, a többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a
pontszámokat.
Az első értékelési szempont esetében (ajánlati ár) a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.
Az alkalmazandó képlet a következő:
P= (Alegjobb/Avizsgált)(Pmax-Pmin) + Pmin
A második értékelési szempont esetében (A szerződés teljesítésében részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű
vezető tapasztalata) a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Az érték meghatározása úgy történik, hogy a bemutatott
szakemberek hónapokban kifejezett szakmai tapasztalata összeadásra kerül azzal, hogy az egyes szakemberek
esetében a maximálisan figyelembe vehető szakmai tapasztalat 60 hónap.
Az alkalmazandó képlet a következő:
P= (Avizsgált/Alegjobb)(Pmax-Pmin) + Pmin
Az fentebbi képletek esetében
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
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Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ajánlatkérő az alkalmazott bírálati részszempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A kapott
pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A pontszámok felszorzásra kerülnek a részszemponthoz
tartozó súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. A legmagasabb összesített
pontszámot elérő ajánlattevő lesz a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, míg a második
legtöbb összesített pontszámot elérő ajánlattevő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlatot követő
ajánlatot tevő.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ: VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok
értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk:
1. Nyertes ajánlattevő/vel/kkel a részenként meghatározott költségviselést vállaló – az I.1) pontban
felsorolt – tag település külön-külön részenként köt szerződést.
2. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia szükséges a megfelelően kitöltött, egységárakat tartalmazó
műszaki ajánlatát is!
3. Az ajánlatban lévő minden nyilatkozatot, illetőleg minden - az ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy kapacitást
biztosító szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén - joghatás kiváltására alkalmas módon alá
kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében benyújtandó az
ajánlattevő, az alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az
alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon
képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt
meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírását is.
4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
5. Ajánlatkérő - a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján - előírja a közbeszerzési dokumentumban megadott minta
szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
6. A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e.
7. A Kbt. 66. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és
benyújtania.
8. Az ajánlatban oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, oldalanként
növekedjen, elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem
kell, de lehet. Az adatlapot (fedlapot) és hátlapot nem kell, de lehet számozni.
9. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott minta szerinti
felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
10. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
11. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak alapján csatolni kell a közös ajánlattevők nyilatkozatát,
amelyben megjelölik maguk közül azt a képviselőt aki a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében
eljárni jogosult (cégjegyzésre jogosult képviselő, aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet).
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak. Az ajánlatban a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
12. Az ajánlattevő(k)nek és az esetlegesen alkalmasságának igazolására igénybe vett szervezetnek nyilatkoznia
kell arról, hogy mely pénzügyi intézmény(ek)nél vezet számlát, illetve az eljárást megindító felhívás feladásától
visszaszámított 12 hónapban szűnt-e meg számlája. Amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától
visszaszámított 12 hónapban szűnt meg az ajánlattevő(k)nek vagy az általa a felhívás III.1.2./P.1. pont szerinti
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is
szükséges nyilatkozatot csatolni a felhívás III.1.2./P.1. pont szerinti tartalommal.
13. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az
innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
14. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
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15. A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be, kivéve a 66. §
(2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, melynek eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia az ajánlatnak.
16. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja
használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban,
így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
17. Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel és mérlegadatok
tekintetében az üzleti év, referenciák tekintetétében pedig a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapját kell
figyelembe venni.
18. A Kbt. 73. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével az ajánlattevőnek az
ajánlatban nyilatkoznia kell annak vonatkozásában, hogy az ajánlat megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális
és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés,
illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az
ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat
a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:
Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési
Osztálya, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Tel: 66/529-440, Fax: 66/529-467, E-mail: bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hubekes-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
Adózás: NAV Békés Megyei Adóigazgatósága: Békéscsabai központi ügyfélszolgálat
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1., Tel.: 66/996-100, Fax: +66/996-200, Kék szám: +36 40 424-242
A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-címen található
Környezetvédelem: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség jogutódjai a
378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 22. §-ában meghatározottak szerint
Egészségvédelem: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest,
Gyáli út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100, Fax: +36-1-476-1390 Zöld szám: +36 80 204-264, Honlap: www.antsz.hu
A regionális és kistérségi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található.
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért
Felelős Államtitkárság, Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10., Telefonszám: 06-1-795-54-78,
e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
Foglalkoztatáspolitika: Nemzetgazdasági Minisztérium, Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.,
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481., Telefax: +36-1-795-0716, Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010,
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23., Levelezési cím:1590
Budapest, Pf. 95, Tel.: +36-1-301-2900, Fax: +36-1-301-2903, Zöld szám: +36 80 204-258, Honlap: www.mbfh.hu A
területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internetcímen található.
19. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó
iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan
sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni,
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen
módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő,
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban
elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági
szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdéseire is
figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők
figyelmét, hogy amennyiben nem elkülönített módon kerülnek benyújtásra az üzleti titkot képező, vagy azt
tartalmazó iratok, azokat az ajánlatkérőnek nincs módjában üzleti titokként kezelni.
20. Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak szerint adja meg.
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel
érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet
az I.3. pontban megjelölt elektronikus levelezési címen. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton
e-mailben küldi meg az ajánlattevőnek a Kbt. 56. §-ában foglaltaknak megfelelően. Az ajánlatkérő által kibocsátott
kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentáció részévé válnak, az ajánlattevő köteles ajánlatát ezen
információk figyelembe vételével elkészíteni és benyújtani.
21. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint
az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében
az ajánlattevőktől felvilágosítást kér. A hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre a Kbt. 71. §-ában foglaltak az
irányadóak.
22. Az ajánlatot a Kbt. 68. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében írásban és zártan, 1 papír alapú példányban,
valamint - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - elektronikus másolati példányban, elektronikus
adathordozón kell benyújtani (CD/DVD, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint
a szakmai ajánlatot *.xls/*.xlsx (excel) formátumban is mellékelje ajánlattevő) A nyomtatott, illetve elektronikusan
benyújtott ajánlat nyomtatott, illetve elektronikus adathordozón szereplő tartalma közötti eltérés esetén ajánlatkérő a
nyomtatott példányt veszi alapul. Az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus másolati példányát a biztonságos
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kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az ajánlati felhívásban megjelölt
helyre eljuttatni. A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: „Szúnyoggyérítési feladatok a Körös-völgyi konzorcium
részére 2018. – Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!” Amennyiben a boríték/csomag nincsen
lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat
elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani, az ajánlati
felhívásban megadott címre. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton vagy futárszolgálat igénybe vételével
nyújtja be, az ezzel járó kockázatot az ajánlattevő saját maga viseli (az ajánlattételi határidőt követő beérkezés, az
ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, stb.). A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak
értelmében érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be. Az ajánlatkérő csak azt
az ajánlatot tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek az ajánlattételi határidőig, az ajánlati felhívásban
megadott helyszínre megérkezik. A Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltak értelmében a határidő után beérkezett
ajánlat benyújtásáról az ajánlatkérő külön jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az összes ajánlattevőnek (ideértve az
elkésett ajánlattevőt is) megküldi.
23. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy
jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az eljárást megindító felhívás III.2.2)
P/1) pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi, továbbá az eljárást megindító felhívás III.2.3) M/1-3
pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai - alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta
meg, így ezen alkalmassági követelmények tekintetében a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a
szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
24. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való részvétellel
összefüggésben felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
25. A Kbt. és Ptk. alkalmazása: a közbeszerzési dokumentumokban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és
végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a
Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell
alkalmazni
VI.4) E felhívás megküldésének dátuma: 2018/03/29
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás
iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.
I. szakasz: Ajánlatkérő
1
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyomaendrőd Város Önkormányzata AK02737 (Meghatalmazott ajánlatkérő)
Postai cím: Selyem út 124.
Város: Gyomaendrőd
Postai irányítószám: 5500
Hivatalos név: Szarvas Város Önkormányzata

Ország: Magyar

Postai cím: Szabadság út 36.
Város: Szarvas
Postai irányítószám: 5540
Hivatalos név: Sarkad Város Önkormányzata AK6710

Ország: Magyar

Postai cím: Kossuth u. 27.
Város: Sarkad
Postai irányítószám: 5720
Hivatalos név: Orosháza Város Önkormányzata AK15762

Ország: Magyar

Postai cím: Szabadság tér 4-6.
Város: Orosháza
Postai irányítószám: 5900
Hivatalos név: Mezőberény Város Önkormányzata AK05057

Ország: Magyar

Postai cím: Kossuth Lajos tér1.
Város: Mezőberény
Postai irányítószám: 5650
Hivatalos név: Mezőtúr Város Önkormányzata AK05102

Ország: Magyar

Postai cím: Kossuth Lajos tér1.
Város: Mezőtúr
Postai irányítószám: 5400
Hivatalos név: Köröstarcsa Község Önkormányzata AK04173

Ország: Magyar

Postai cím: Kossuth tér 7.
Város: Köröstarcsa
Postai irányítószám: 5622
Hivatalos név: Ecsegfalva Község Önkormányzata AK17679

Ország: Magyar

Postai cím: Fő u. 67.
Város: Ecsegfalva
Postai irányítószám: 5515
Hivatalos név: Dévaványa Város Önkormányzata AK01791

Ország: Magyar

Postai cím: Hősök tere 1.
Város: Dévaványa

Postai irányítószám: 5510

Ország: Magyar

Hivatalos név: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata AK00879
Postai cím: Hősök tere 1.
Város: Békésszentandrás

Postai irányítószám: 5561

Hivatalos név: Kondoros Város Önkormányzata AK04105
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Ország: Magyar

Postai cím: Hősök tere 4-5.
Város: Kondoros

Postai irányítószám: 5553

Ország: Magyar

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés Hivatalos név: Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Postai cím: Kinizsi u. 13.
jelzésére
Város/Község: Békéscsaba
szolgáló
Postai irányítószám: 5600
elérhetőség: Ország: HU
Telefon: +36 66444568
E-mail: iroda@drvargaimre.hu
Fax: +36 66444568
Internetcím (URL): www.drvargaimre.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés
II.1.2) A

Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben a Körös-völgyi tagtelepülései

szerződés

részére

tárgya:

Biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csípőszúnyog lárva, illetve
imágóirtás komplex elvégzése a megrendelő részéről megbízott szakértő által
meghatározott időpontokban. A vállalkozó feladata mindegyik rész esetében a
szúnyog-gyérítés elvégzésével kapcsolatos hatósági engedélyek beszerzése, értesítések
lebonyolítása. Az egyes részek esetében az elvégzendő irtási feladatok típusa(i) (légi
biológiai, földi biológiai, légi kémiai, földi kémiai) és mennyisége(i) eltérő(ek).

II.1.3) A szerződés mennyisége
Az összes részre vonatkozó teljes mennyiség az egyes irtási feladat típusok szerint:
Légi biológiai: 2796 ha
Földi biológiai: 127,5 ha
Légi kémiai: 15852 ha
Földi kémiai: 6360 ha
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy a teljesítés határideje: 2018.12.31.
II.1.5) A

Az I.1. pontban jelölt tagtelepülések közigazgatási területe

teljesítés

NUTS-kód: HU332

helye:
III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok

Valamennyi rész esetében
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 3
2

A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap) Súlyszám: 20

Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3
x Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:4
Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
IV. szakasz: Jogi Információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
P.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) valamennyi rész esetében, amennyiben bármelyik pénzforgalmi
számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást
megindító felhívás megküldésétől (év/hó/nap) visszafelé számított 12 hónapban 60 napot meghaladó sorbaállítás
mutatkozott.
M.1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges, az egészségügyi
kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI
rendelet 2. § 10. pontja szerinti 1 fő gázmesterrel.
Továbbá alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 3 fő, légijármű-vezető képesítéssel, és a
szerződés teljesítésében résztvevő repülőgéptípusra érvényes szakszolgálati engedéllyel rendelkező szakemberrel.
Több részre történő ajánlattétel esetén is elegendő a fentiekben előírt számú szakember.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 3 db olyan légi járművel, amely szúnyogirtásra alkalmas
berendezéssel (ULV és granulátum szóró) és GPS alapú repülési adatrögzítővel felszerelt, érvényes PLH engedéllyel
(Légi jármű alkalmassági bizonyítvány) rendelkező légi járművel. Alkalmatlan továbbá Ajánlattevő, ha nem rendelkezik
Több részre történő ajánlattétel esetén is elegendő 3 db, a fentiekben meghatározott légi jármű.
M.3. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé
számított 3 évben kártevő irtás végzéséhez szükséges OTH engedéllyel végzett referenciával az alábbiak szerint:
1. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 480 ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 300 ha/alkalom földi kémiai szúnyoggyérítés.
2. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 320 ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 230 ha/alkalom földi kémiai szúnyoggyérítés.
3. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 315 ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 150 ha/alkalom földi kémiai szúnyoggyérítés.
4. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 900 ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 75 ha/alkalom földi kémiai szúnyoggyérítés.
5. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 450 ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 260 ha/alkalom földi kémiai szúnyoggyérítés.
6. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 450 ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés.
7. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 97 ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 110 ha/alkalom földi kémiai szúnyoggyérítés.
8. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 120 ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 110 ha/alkalom földi kémiai szúnyoggyérítés.
9. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 225 ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 225 ha/alkalom földi kémiai szúnyoggyérítés.
10. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 175 ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 110 ha/alkalom földi kémiai szúnyoggyérítés.
11. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 185 ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 60 ha/alkalom földi kémiai szúnyoggyérítés.
Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlattal érintett részekre vonatkozó minimumfeltételek közül annak kell
megfelelni, amelyik a legszigorúbb mind a légi kémiai, mind a földi kémiai szúnyoggyérítés vonatkozásában. (Pl.: Az 1.,
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2. és a 4. részekre történő ajánlattétel esetén legalább 2 db, megrendelésenként minimum 900 ha/alkalom légi kémiai
szúnyoggyérítés és legalább 2 db, megrendelésenként minimum 300 ha/alkalom földi kémiai szúnyoggyérítés).

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
Dátum: (2018/03/28) Helyi idő: (16:00)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További - Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki
területeken.
információk:
- Részajánlat tételére lehetőség van.
- A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
- 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet .
- a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény.
- a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási
eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében
történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet, valamint a módosításáról szóló
290/2012 EU, 245/2014 EU rendelet és a Bizottság (EU) 2015/445 rendelete.
- a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény.
- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény.
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az
I.2) pontban megadott címen a V.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:
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1.) Az I.2) pontban meghatározott elérhetőségek valamelyikére az érdeklődő gazdasági szereplőnek az
alábbi tartalmú levelet kell elküldenie: - gazdasági szereplő megnevezése; - gazdasági szereplő címe; kapcsolattartó személy neve; - kapcsolattartó személy elérhetőségei (pl. e-mail; fax; telefon); - az érintett
közbeszerzési eljárás - adott esetben az érdeklődéssel érintett rész - egyértelmű megjelölése. Amennyiben
a levél valamely tartalmi eleme hiányzik, úgy Ajánlatkérő e-mail útján felkéri az érdeklődő gazdasági
szereplőt a hiányzó adatok pótlására. Az V.1.1) pont szerinti határidő szempontjából Ajánlatkérő az első
levél beérkezésének időpontját tekinti irányadónak (amennyiben az érintett közbeszerzési eljárás a levél
tartalmából beazonosítható).
2.) Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy az V.1.1) pont szerinti határidő
vonatkozásában az érdeklődést tartalmazó levélnek az I.2) pont szerinti elérhetőség valamelyikére történő
kézbesítésének időpontja irányadó (vagyis a levélnek az előírt határidőig meg kell érkeznie az Ajánlatkérő
által megadott elérhetőségre).
VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2018/03/21)
1
szükség szerinti számban ismételje meg
2
adott esetben
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Ajánlati felhívás
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek:

Nemzeti azonosítószám:

Hivatalos név: Gyomaendrőd Város Önkormányzata AK02737 (Meghatalmazott ajánlatkérő)
Postai cím: Selyem út 124.
Város: Gyomaendrőd

Postai irányítószám: 5500

Ország: Magyar

Hivatalos név: Szarvas Város Önkormányzata
Postai cím: Szabadság út 36.
Város: Szarvas

Postai irányítószám: 5540

Ország: Magyar

Hivatalos név: Sarkad Város Önkormányzata AK6710
Postai cím: Kossuth u. 27.
Város: Sarkad

Postai irányítószám: 5720

Ország: Magyar

Hivatalos név: Orosháza Város Önkormányzata AK15762
Postai cím: Szabadság tér 4-6.
Város: Orosháza

Postai irányítószám: 5900

Ország: Magyar

Hivatalos név: Mezőberény Város Önkormányzata AK05057
Postai cím: Kossuth Lajos tér1.
Város: Mezőberény

Postai irányítószám: 5650

Ország: Magyar

Hivatalos név: Mezőtúr Város Önkormányzata AK05102
Postai cím: Kossuth Lajos tér1.
Város: Mezőtúr

Postai irányítószám: 5400

Ország: Magyar

Hivatalos név: Köröstarcsa Község Önkormányzata AK04173
Postai cím: Kossuth tér 7.
Város: Köröstarcsa

Postai irányítószám: 5622

Ország: Magyar

Hivatalos név: Ecsegfalva Község Önkormányzata AK17679
Postai cím: Fő u. 67.
Város: Ecsegfalva

Postai irányítószám: 5515

Ország: Magyar

Hivatalos név: Dévaványa Város Önkormányzata AK01791
Postai cím: Hősök tere 1.
Város: Dévaványa

Postai irányítószám: 5510

Ország: Magyar

Hivatalos név: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata AK00879
Postai cím: Hősök tere 1.
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Város: Békésszentandrás

Postai irányítószám: 5561

Ország: Magyar

Hivatalos név: Kondoros Város Önkormányzata AK04105
Postai cím: Hősök útja 4-5.
Város: Kondoros

Postai irányítószám: 5553

Ország: Magyar

Meghatalmazott Ajánlatkérő:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postai cím: Selyem út 124.
Város:
Gyomaendrőd

NUTS-kód:
HU332

Postai irányítószám:
5500

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartó személy:
Toldi Balázs

Telefon:
+36 66 386 122

E-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Fax: +36 66 283 288

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL) www.gyomaendrod.hu
I.2) Közös közbeszerzés:
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő internetes címen: Gyomaendrőd Város honlapjának (www.gyomaendrod.hu) a Publikus Önkormányzati gazdaság - Közbeszerzési információk oldala.
Közvetlen link: http://www.gyomaendrod.hu/hu/beszerzesek
További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Postai cím: Kinizsi u. 13.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
Telefon: +36 66444568
E-mail: iroda@drvargaimre.hu
Fax: +36 66444568
Internetcím (URL): www.drvargaimre.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. II. em. 202.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
□ Központi szintű
X Regionális/helyi szintű
□ Közjogi szervezet

□ Közszolgáltató
□ Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
□ Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
□ Általános közszolgáltatások

□ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
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□ Honvédelem
□ Közrend és biztonság
□ Környezetvédelem
□ Gazdasági és pénzügyek
□ Egészségügy

□ Szociális védelem
□ Szabadidő, kultúra és vallás
□ Oktatás
X Egyéb tevékenység: Önkormányzati feladatok

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben a
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki
területeken
Kiegészítő CPV-kód: II.1.3) A szerződés típusa: Szolgáltatás megrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő
csípőszúnyog lárva, illetve imágóirtás komplex elvégzése a megrendelő részéről megbízott
szakértő által meghatározott időpontokban. A vállalkozó feladata mindegyik rész esetében a
szúnyog-gyérítés elvégzésével kapcsolatos hatósági engedélyek beszerzése, értesítések
lebonyolítása. Az egyes részek esetében az elvégzendő irtási feladatok típusa(i) (légi biológiai,
földi biológiai, légi kémiai, földi kémiai) és mennyisége(i) eltérő(ek).
II.1.5) Becsült érték: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
X Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók: valamennyi részre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben a
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Gyomaendrőd Város

Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Gyomaendrőd Város Közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi biológiai kezelés: 846 ha – 60 %
Földi biológiai kezelés: 33 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 2.250 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 1.230 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.2.6) Becsült érték:

7

Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk: nem.
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem.
II.2.13) További információ
II.3) A közbeszerzés ismertetése
II.3.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018.
évben a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére –
Szarvas Város

Rész száma: 2

II.3.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.3.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Szarvas Város Közigazgatási területe
II.3.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi biológiai kezelés: 708 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 1.290 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 690 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.3.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.3.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.3.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.3.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
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(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.3.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.3.10) Opciókra vonatkozó információ: II.3.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk: nem.
II.3.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem.
II.3.13) További információ
II.4) A közbeszerzés ismertetése
II.4.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben
a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Sarkad Város

Rész száma: 3

II.4.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.4.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Sarkad Város Közigazgatási területe
II.4.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földi biológiai kezelés: 39 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 1.260 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 600 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.4.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.4.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.4.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.4.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.4.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.4.10) Opciókra vonatkozó információ: II.4.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk: nem.
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II.4.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem.
II.4.13) További információ
II.5) A közbeszerzés ismertetése
II.5.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben Rész száma: 4
a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Orosháza
Város
II.5.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.5.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Orosháza Város Közigazgatási területe
II.5.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi biológiai kezelés: 150 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 4200 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 300 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.5.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.5.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.5.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.5.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.5.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.5.10) Opciókra vonatkozó információ: II.5.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk: nem.
II.5.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem.
II.5.13) További információ
II.6) A közbeszerzés ismertetése
II.6.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben a
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Mezőberény Város
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Rész száma: 5

II.6.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.6.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Mezőberény Város Közigazgatási területe
II.6.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi biológiai kezelés: 105 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 1.800 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 1.050 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.6.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.6.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.6.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.6.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.6.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.6.10) Opciókra vonatkozó információ: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk: nem.
II.6.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem.
II.6.13) További információ
II.7) A közbeszerzés ismertetése
II.7.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben a
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Mezőtúr Város

Rész száma: 6

II.7.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.7.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Mezőtúr Város Közigazgatási területe
II.7.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi kémiai kezelés: 1.800 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.7.5) Értékelési szempontok
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Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.7.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.7.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.7.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.7.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.7.10) Opciókra vonatkozó információ: II.7.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk: nem.
II.7.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem.
II.7.13) További információ
II.8) A közbeszerzés ismertetése
II.8.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben a
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Köröstarcsa Község

Rész száma: 7

II.8.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.8.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Köröstarcsa Község Közigazgatási területe
II.8.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi biológiai kezelés: 99 ha – 60 %
Földi biológiai kezelés: 12 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 390 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 450 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.8.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.8.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
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II.8.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.8.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.8.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.8.10) Opciókra vonatkozó információ: II.8.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk: nem.
II.8.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem.
II.8.13) További információ
II.9) A közbeszerzés ismertetése
II.9.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben a Rész száma: 8
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Ecsegfalva Község
II.9.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.9.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Ecsegfalva Község Közigazgatási területe
II.9.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földi biológiai kezelés: 13,5 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 510 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 450 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.9.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.9.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.9.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.9.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
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II.9.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.9.10) Opciókra vonatkozó információ: II.9.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk: nem.
II.9.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem.
II.9.13) További információ
II.10) A közbeszerzés ismertetése
II.10.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben a
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Dévaványa Város

Rész száma: 9

II.10.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.10.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Dévaványa Város Közigazgatási területe
II.10.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földi biológiai kezelés: 6 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 900 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 900 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.10.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.10.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.10.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.10.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.10.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.10.10) Opciókra vonatkozó információ: II.10.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk: nem.
II.10.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
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nem.
II.10.13) További információ
II.11) A közbeszerzés ismertetése
II.11.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben a
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Békésszentandrás
Nagyközség

Rész száma: 10

II.11.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
II.11.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békésszentandrás Nagyközség Közigazgatási területe
II.11.4) A közbeszerzés mennyisége:
Légi biológiai kezelés: 888 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 702 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 450 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.11.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.11.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.11.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.11.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.11.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.11.10) Opciókra vonatkozó információ: II.11.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk: nem.
II.11.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem.
II.11.13) További információ
II.12) A közbeszerzés ismertetése
II.12.1) Elnevezés: Szúnyoggyérítési feladatok elvégzése 2018. évben
a Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére – Kondoros Város

Rész száma: 11

II.12.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 90670000-4 Fertőtlenítési és kártevőirtási szolgáltatások városi és vidéki területeken
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II.12.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Kondoros Város Közigazgatási területe
II.12.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földi biológiai kezelés: 24 ha – 60 %
Légi kémiai kezelés: 750 ha – 60 %
Földi kémiai kezelés: 240 ha – 60 %
A teljes hektárban megadott mennyiségtől Ajánlatkérő -60%-ban térítésmentesen eltérhet.
II.12.5) Értékelési szempontok
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
További meghatározás az ajánlati felhívás VI.3.8) és VI.3.9) pontban foglaltak szerint!
II.12.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
II.12.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2018/04/25 / Befejezés: 2018/12/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.12.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
(nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
II.12.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.11.10) Opciókra vonatkozó információ: II.12.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust
kell tartalmazniuk: nem.
II.12.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
nem.
II.12.13) További információ
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-c), g)-k), m) és q) pontjában
rögzített kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a közbeszerzési
eljárás alatt merül fel.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm.
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rendelet (továbbiakban: Alkr.) 8. § i) pont ib) alpontja szerint kell dokumentumot benyújtania.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, az Alkr. 17. § (2) bekezdése
szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a
Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-c), g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha ajánlattevő az Alkr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek
a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek)
meghatározása:

P.1. Valamennyi rész esetében az Alkr. 19. § (1) a)
pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről
csatolandó valamennyi pénzforgalmi számlaszámára
vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető
pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat - attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek
az adatok rendelkezésre állnak - legalább az alábbi
tartalommal:
- a pénzforgalmi számla számlaszáma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági
szereplő pénzforgalmi számlaszámát,
- volt-e, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában
meghatározott 60 napot meghaladó sorbaállítás az
eljárást megindító felhívás megküldésétől (év/hó/nap)
visszafelé számított 12 hónapban.

P.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő)
valamennyi rész esetében, amennyiben bármelyik
pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot
vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat
alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől
(év/hó/nap) visszafelé számított 12 hónapban 60 napot
meghaladó sorbaállítás mutatkozott.

A P.1. pontban előírti alkalmassági követelmény a Kbt.
114. § (2) bekezdés szerint igazolandó. A Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán
arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő
az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
eljárást megindító felhívásban előírt saját
nyilatkozatait az alkalmassági követelmények
tekintetében az eljárást megindító felhívásban
előírt igazolások benyújtására vonatkozó
szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti
felhívására köteles benyújtani!
A minősített ajánlattevőknek az Alkr. 19. § (7) szerint
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kell alkalmasságukat igazolniuk.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen
is
megfelelhetnek.
Azon
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként
vonatkoztathatóak
a
gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az а szervezet,
amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk.
6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
Ajánlatkérőt
az
Ajánlattevő
teljesítésének
elmaradásával
vagy
hibás
teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M.1. Valamennyi rész esetében az Alkr. 21. § (3) b)
pontja alapján Ajánlattevőnek nyilatkozatban meg kell
neveznie azokat a szakembereket - különösen a
minőség-ellenőrzésért felelősöket - képzettségük,
szakmai tapasztalatuk ismertetésével egyetemben,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe, külön megjelölve a
teljesítésben részt vevő gázmestert, valamint a
légijármű-vezetőket. Csatolandó a szakemberek által
aláírt önéletrajz, szándéknyilatkozat, valamint a
végzettségek és jogosítványok másolata.

M.2. Valamennyi rész esetében az Alkr. 21. § (3) i)
pontja alapján Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a
szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló műszakitechnikai felszereltségéről, olyan részletezettséggel,
melyből a minimumkövetelményeknek való
megfelelés egyértelműen megismerhető.

M.3. Az Alkr. 21. § (3) a) pontja alapján, részenként
külön-külön Ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről
csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé
számított 3 évben teljesített, jelen eljárás tárgyával
megegyező, legjelentősebb (földi és légi, biológiai
vagy kémiai kezelés) szolgáltatások ismertetése.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell

M.1. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
a szerződés teljesítéséhez szükséges, az egészségügyi
kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett
tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI
rendelet 2. § 10. pontja szerinti 1 fő gázmesterrel.
Továbbá alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik legalább 3 fő, légijármű-vezető képesítéssel, és
a szerződés teljesítésében résztvevő repülőgéptípusra
érvényes
szakszolgálati
engedéllyel
rendelkező
szakemberrel.
Több részre történő ajánlattétel esetén is elegendő a
fentiekben előírt számú szakember.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
legalább 3 db olyan légi járművel, amely szúnyogirtásra
alkalmas berendezéssel (ULV és granulátum szóró) és GPS
alapú repülési adatrögzítővel felszerelt, érvényes PLH
engedéllyel (Légi jármű alkalmassági bizonyítvány)
rendelkező légi járművel. Alkalmatlan továbbá Ajánlattevő,
ha nem rendelkezik
Több részre történő ajánlattétel esetén is elegendő 3 db, a
fentiekben meghatározott légi jármű.
M.3. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás megküldésének napjától
visszafelé számított 3 évben kártevő irtás végzéséhez
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legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
- a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét oly módon,
hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek
történő megfelelés egyértelműen megállapítható
legyen,
- a szolgáltatás megkezdésének és szerződésszerű
teljesítésének időpontját (év/hó/nap bontásban)
- továbbá nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Az M.3. pont esetét az Alkr. 23. §-a szerint az
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Az M.1., M.2. és M.3. pont szerinti alkalmassági
követelmény a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint
igazolandó. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények
teljesülnek,
az
alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő
az
alkalmassági
követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó,
az eljárást megindító felhívásban előírt saját
nyilatkozatait
az
alkalmassági
követelmények
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt
igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint,
az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles
benyújtani.
A minősített ajánlattevőknek az Alkr. 24. § (1) szerint
kell alkalmasságukat igazolniuk.
Ajánlatkérő az Alkr. 25. § (2) bekezdése alapján
elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát
is, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt
alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. Figyelemmel kell továbbá lenni a Kbt. 65.
§ (9) bekezdésére.
Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses
vagy
előszerződésben
vállalt

szükséges OTH engedéllyel végzett referenciával az
alábbiak szerint:
1. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 480
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 300 ha/alkalom földi kémiai
szúnyoggyérítés.
2. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 320
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 230 ha/alkalom földi kémiai
szúnyoggyérítés.
3. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 315
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 150 ha/alkalom földi kémiai
szúnyoggyérítés.
4. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 900
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 75 ha/alkalom földi kémiai
szúnyoggyérítés.
5. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 450
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 260 ha/alkalom földi kémiai
szúnyoggyérítés.
6. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 450
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés.
7. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 97
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 110 ha/alkalom földi kémiai
szúnyoggyérítés.
8. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 120
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 110 ha/alkalom földi kémiai
szúnyoggyérítés.
9. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 225
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 225 ha/alkalom földi kémiai
szúnyoggyérítés.
10. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 175
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 110 ha/alkalom földi kémiai
szúnyoggyérítés.
11. rész: legalább 2 db, megrendelésenként minimum 185
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 60 ha/alkalom földi kémiai
szúnyoggyérítés.
Több részre történő ajánlattétel esetén az ajánlattal érintett
részekre vonatkozó minimumfeltételek közül annak kell
megfelelni, amelyik a legszigorúbb mind a légi kémiai,
mind a földi kémiai szúnyoggyérítés vonatkozásában. (Pl.:
Az 1., 2. és a 4. részekre történő ajánlattétel esetén
legalább 2 db, megrendelésenként minimum 900
ha/alkalom légi kémiai szúnyoggyérítés és legalább 2 db,
megrendelésenként minimum 300 ha/alkalom földi kémiai
szúnyoggyérítés).
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kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erősforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok: III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk: III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Hibás teljesítés: A szerződés 15. pontjában meghatározottak szerint, hibás teljesítés esetén a Vállalkozó
köteles a nem megfelelő minőségben teljesített szolgáltatást a Megrendelő felhívását követően – külön
költség felszámítása nélkül, haladéktalanul ismételten elvégezni.
Késedelmi kötbér: amennyiben Vállalkozó saját hibájából eredően késedelembe esik, a teljesítési
határidő lejártát követően késedelmi kötbér fizetési kötelezettség terheli Megrendelővel szemben. A
késedelmi kötbér mértéke: az adott kezelésre vonatkozó részhatáridőt érintő késedelem esetén a nettó
szerződéses ellenérték 0,3 %-a naponta. Késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó szerződéses
ellenérték 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó, ha a neki felróható okokból az adott feladat ellátását nem teljesíti,
meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Megrendelő a 20 (húsz) napot meghaladó késedelem esetén
tekinti meghiúsultnak a szerződés teljesítését. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó
ellenszolgáltatás 15 %-a.
A szerződés nem teljesítésének minősül különösen (és a Megrendelő felmondási jogát megalapozza),
ha
- legalább két egymás utáni alkalommal a beavatkozás hatékonysága a vállalkozó hibájából nem éri el a
80%-ot, vagy
- a Vállalkozó által használt hatóanyagok, szerek eltérnek a meghatározottaktól, s az eltéréshez a
szakértő nem járult hozzá.
A vállalkozói díj késedelmes megfizetése esetén a Megrendelő a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat
megfizetésére köteles.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást forintban, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdések szerint 30 napon belül
fizeti meg Vállalkozónak a szerződésben rögzített bankszámlájára történő átutalással, figyelemmel a
Kbt. 135. §-ban foglaltakra. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a pénzt a
jogosult fizetési számláján a jogosult számlavezető bankja jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. (Ptk.
6:42. § (2) bek.)
A kifizetés rendje:
A szerződés teljesítése egyedi megrendelések útján történik. Az egyedi megrendeléseket minden
esetben előzetes egyeztetés előzi meg, a meghatározandó kezelést illetően. A Vállalkozó minden
eredményes kezelést követően jogosult a számla benyújtására. A számla az előző időszakban
ténylegesen teljesített és a Megrendelő által megbízott szakértő által jegyzőkönyvben igazolt és
ellenjegyzett szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási díj alapján kiszámított díjösszeget tartalmazhatja.
Ajánlattevő az elkészült munkálatokat 5 napon belül készre jelenti, a készre jelentéstől számított 5
napon belül Ajánlatkérő a szakértő által elkészített jegyzőkönyv alapján teljesítésigazolást állít ki.
Ajánlatkérő a teljesítésigazolás kiállításától számított 15 napon belül benyújtja számláját, a számlázás
dokumentumai az egyedi megrendelő valamint a teljesítésigazolás.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
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III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak
szolgáltatásmegrendelés esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
- 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet.
- a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény.
- a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak
a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló
1178/2011/EU rendelet, valamint a módosításáról szóló 290/2012 EU, 245/2014 EU rendelet és
a Bizottság (EU) 2015/445 rendelete.
- a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény.
- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul
értesíti.
A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a
nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentesére irányuló információ: IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás
esetében): IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/04/09 Helyi idő: 11:00
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja
Dátum: 2018/03/29
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések
benyújthatók: magyar
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IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2018/04/09 Helyi idő: 11:00
Hely: Dr. Varga Imre ügyvéd, 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. II. em. 206.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek,
továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban
meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba
betekinthetnek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
X A megrendelés elektronikus úton történik
X A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés: VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében): VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk: VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő
eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében: VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére
vonatkozó információ
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések
megkötése: nem.
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám:
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján, részenként értékeli.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása:
Értékelési szempontok
1. Ajánlati ár (összesen nettó Ft), súlyszám: 80
2. A szerződés teljesítésében közvetlenül részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő légi jármű vezető szakmai
tapasztalata (hónap), súlyszám: 20
(Maximálisan figyelembe vehető 60 hónap szakmai tapasztalat személyenként.)
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 1-10.
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszám megadásra kerül:
Ajánlatkérő az értékarányosítás módszere alkalmazásával értékeli az ajánlatokat.
Értékarányosítás módszere:
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja, a
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többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan
számolja ki a pontszámokat.
Az első értékelési szempont esetében (ajánlati ár) a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.
Az alkalmazandó képlet a következő:
P= (Alegjobb/Avizsgált)(Pmax-Pmin) + Pmin
A második értékelési szempont esetében (A szerződés teljesítésében részt vevő 1 fő gázmester és 3 fő
légi jármű vezető tapasztalata) a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Az érték meghatározása úgy
történik, hogy a bemutatott szakemberek hónapokban kifejezett szakmai tapasztalata összeadásra kerül
azzal, hogy az egyes szakemberek esetében a maximálisan figyelembe vehető szakmai tapasztalat 60
hónap.
Az alkalmazandó képlet a következő:
P= (Avizsgált/Alegjobb)(Pmax-Pmin) + Pmin
Az fentebbi képletek esetében
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ajánlatkérő az alkalmazott bírálati részszempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a
pontszámokat. A kapott pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A pontszámok
felszorzásra kerülnek a részszemponthoz tartozó súlyszámmal. A súlyozott pontszámok
ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. A legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, míg a második legtöbb összesített
pontszámot elérő ajánlattevő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlatot követő ajánlatot
tevő.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ: VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az
ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk:
1.
2.
3.

Nyertes ajánlattevő/vel/kkel a részenként meghatározott költségviselést vállaló – az I.1) pontban
felsorolt – tag település külön-külön részenként köt szerződést.
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia szükséges a megfelelően kitöltött, egységárakat tartalmazó
műszaki ajánlatát is!
Az ajánlatban lévő minden nyilatkozatot, illetőleg minden - az ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy
kapacitást biztosító szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén - joghatás
kiváltására alkalmas módon alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy
olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az aláírási
jogosultság ellenőrzése érdekében benyújtandó az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az
ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító
szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy a
2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának) egyszerű másolati
példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). Amennyiben az ajánlatban
szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás
egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a
meghatalmazott aláírását is.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
Ajánlatkérő - a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján - előírja a közbeszerzési dokumentumban megadott
minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kisés középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
A Kbt. 66. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie
és benyújtania.
Az ajánlatban oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel
kezdődjön, oldalanként növekedjen, elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az adatlapot (fedlapot) és hátlapot nem kell, de
lehet számozni.
A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott minta szerinti
felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott
(jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal
megegyezik.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak alapján csatolni kell a közös ajánlattevők
nyilatkozatát, amelyben megjelölik maguk közül azt a képviselőt aki a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult (cégjegyzésre jogosult képviselő, aki a közös ajánlattevők nevében
hatályos jognyilatkozatot tehet). A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy közös ajánlattevők
nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az ajánlatban a
közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös ajánlattevők megjelölését.
Az ajánlattevő(k)nek és az esetlegesen alkalmasságának igazolására igénybe vett szervezetnek
nyilatkoznia kell arról, hogy mely pénzügyi intézmény(ek)nél vezet számlát, illetve az eljárást megindító
felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt-e meg számlája. Amennyiben az eljárást
megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt meg az ajánlattevő(k)nek vagy az
általa a felhívás III.1.2./P.1. pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek
számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni a felhívás III.1.2./P.1. pont
szerinti tartalommal.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve
az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén
- az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha
őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be, kivéve a
66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, melynek eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia az
ajánlatnak.
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel
kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat
egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel és mérlegadatok
tekintetében az üzleti év, referenciák tekintetétében pedig a teljesítéssel érintett naptári év
fordulónapját kell figyelembe venni.
A Kbt. 73. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével az ajánlattevőnek az
ajánlatban nyilatkoznia kell annak vonatkozásában, hogy az ajánlat megfelel azoknak a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és
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19.

20.

21.

22.

munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a
nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:
Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési
Osztálya, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Tel: 66/529-440, Fax: 66/529-467, E-mail: bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu bekes-kh-mmszszmv@ommf.gov.hu
Adózás: NAV Békés Megyei Adóigazgatósága: Békéscsabai központi ügyfélszolgálat
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1., Tel.: 66/996-100, Fax: +66/996-200, Kék szám: +36 40 424-242
A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-címen található
Környezetvédelem: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség jogutódjai
a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 22. §-ában meghatározottak szerint
Egészségvédelem: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest,
Gyáli út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100, Fax: +36-1-476-1390 Zöld szám: +36 80 204-264, Honlap: www.antsz.hu
A regionális és kistérségi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található.
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért
Felelős Államtitkárság, Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10., Telefonszám: 06-1-795-54-78,
e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
Foglalkoztatáspolitika: Nemzetgazdasági Minisztérium, Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.,
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481., Telefax: +36-1-795-0716, Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1795-5010, Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23., Levelezési
cím:1590 Budapest, Pf. 95, Tel.: +36-1-301-2900, Fax: +36-1-301-2903, Zöld szám: +36 80 204-258,
Honlap: www.mbfh.hu A területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu
internetcímen található.
A gazdasági szereplő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. §
szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk.
2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag
olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az
adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan
sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság
szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az
ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők
figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdéseire is
figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági
szereplők figyelmét, hogy amennyiben nem elkülönített módon kerülnek benyújtásra az üzleti titkot
képező, vagy azt tartalmazó iratok, azokat az ajánlatkérőnek nincs módjában üzleti titokként kezelni.
Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak szerint adja
meg. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő
ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban
kiegészítő tájékoztatást kérhet az I.3. pontban megjelölt elektronikus levelezési címen. Az ajánlatkérő a
kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton e-mailben küldi meg az ajánlattevőnek a Kbt. 56. §-ában
foglaltaknak megfelelően. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési
dokumentáció részévé válnak, az ajánlattevő köteles ajánlatát ezen információk figyelembe vételével
elkészíteni és benyújtani.
Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét,
valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának
tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér. A hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre a Kbt.
71. §-ában foglaltak az irányadóak.
Az ajánlatot a Kbt. 68. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében írásban és zártan, 1 papír alapú
példányban, valamint - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - elektronikus másolati
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példányban, elektronikus adathordozón kell benyújtani (CD/DVD, jelszó nélkül olvasható, de nem
szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a szakmai ajánlatot *.xls/*.xlsx (excel) formátumban is
mellékelje ajánlattevő) A nyomtatott, illetve elektronikusan benyújtott ajánlat nyomtatott, illetve
elektronikus adathordozón szereplő tartalma közötti eltérés esetén ajánlatkérő a nyomtatott példányt
veszi alapul. Az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus másolati példányát a biztonságos kezelés
érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az ajánlati felhívásban
megjelölt helyre eljuttatni. A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: „Szúnyoggyérítési feladatok a Körösvölgyi konzorcium részére 2018. – Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!” Amennyiben a
boríték/csomag nincsen lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal
felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő
lejártáig kell benyújtani, az ajánlati felhívásban megadott címre. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát
postai úton vagy futárszolgálat igénybe vételével nyújtja be, az ezzel járó kockázatot az ajánlattevő saját
maga viseli (az ajánlattételi határidőt követő beérkezés, az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése,
megsérülése, stb.). A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében érvénytelen az ajánlat, ha
azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be. Az ajánlatkérő csak azt az ajánlatot tekinti az előírt
határidőre beérkezettnek, amelyek az ajánlattételi határidőig, az ajánlati felhívásban megadott
helyszínre megérkezik. A Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltak értelmében a határidő után beérkezett
ajánlat benyújtásáról az ajánlatkérő külön jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az összes ajánlattevőnek
(ideértve az elkésett ajánlattevőt is) megküldi.
23. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik,
hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az eljárást megindító
felhívás III.2.2) P/1) pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi, továbbá az eljárást megindító
felhívás III.2.3) M/1-3 pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai - alkalmasságának feltételeit és
igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, így ezen alkalmassági követelmények tekintetében
a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
24. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való részvétellel
összefüggésben felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
25. A Kbt. és Ptk. alkalmazása: a közbeszerzési dokumentumokban a „Kbt.” rövidítés alatt a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési
eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni

VI.4) E felhívás megküldésének dátuma: 2018/03/29
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő
megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2018. évi Sport és Idegenforgalmi alapokra beérkezett pályázatok értékelése
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet 7. §-a, a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati
rendelet 7. §-a, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot
hirdetett azon civil szervezeteknek támogatására, akik a rendeletekben foglalt cél szerinti tevékenységükkel
hatékonyan segíthetik Gyomaendrőd Város Önkormányzata sport, és idegenforgalmi feladatainak ellátását.
A pályázati űrlapok és a pályázat benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok az önkormányzat honlapjáról
voltak letölthetők. A rendeletek előírásai szerint a pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be. A benyújtási
határidő 2018. február 28-a éjfél volt.
A Sport alap nyílt pályázatára 14 pályázat, a sport alap egyedi támogatásaira (sporttelep fenntartására) 2 pályázat
érkezett.
A Sport alap nyílt pályázati rendszerében 13.300.000,-Ft-ot oszthat szét a döntéshozó, míg a sporttelepek
fenntartása tekintetében 700.000,-Ft-ot.
Pályázatot nyújtott be a 2018. évi Sport alapra a Bushido JUDO Sportegyesület. A szervezet pályázata érvénytelen,
mert pályázatot kizárólag a 2017. december 31. napjáig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek nyújthattak be.
Gyomaendrődön a judo sportágat éveken keresztül a Gyomaendrődi Judo Klub képviselte, mely szervezet 2018.
évben már nem nyújtott be az önkormányzathoz pályázatot, információink szerint a szervezet befejezi működését.
Az új judo egyesület az előterjesztés készítésének időszakáig nem jogerősen került bírósági bejegyzésre,
adószámmal nem rendelkezik. Az egyesület képviselői a pályázatot megelőzően kérelmet nyújtott be, melynek
alapján kérik, hogy a bejegyzési eljárás lezárásáig az igényelt összeg kerüljön zárolásra (tartalékba) és a már
ténylegesen bejegyzetté váló egyesület számára legyen hozzáférhető, és kerüljön 2018. évben is támogatásra a
judo sportág.
Az Idegenforgalmi alap A) komponense meghívásos, 3 szervezet nyújtotta be pályázatát, a kiosztható támogatás
1.500.000,-Ft.
A B) komponens nyílt, 6 pályázat érkezett, a kiosztható támogatás 1.400.000,-Ft
Rideg Zoltán ev. IFA-010-18 azonosító számon pályázatot nyújtott be az Idegenforgalmi Alap B) komponensére,
azonban a 2018. március 8-án a pályázatot visszavonta.
A pályázatok az előterjesztéshez mellékletében találhatók.
A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága bírálja el és tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy az elutasításra.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a benyújtott pályázatok támogatási javaslatáról dönteni szíveskedjen.
1. döntési javaslat
"2018. évi sport alap nyílt pályázatára benyújtott pályázatok érvényessége"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2018. évi sport alap nyílt pályázatára benyújtott
S.sz.
Pályázó
Pályázati azonosító
1
Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
SPO-001-18
2
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
SPO-002-18
3
Körösmenti Íjfeszítő Egylet
SPO-003-18
2

4
Gyomaendrődi Futball Club
5
Gyomaendrődi Korona Biliárd Klub
6
RUMBA Táncsport Egyesület
7
Kner Tánc,-Sport Egyesület
8
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
9
Székely Mihály Modellező és Sportklub
10
Sánc Röplabda Sportklub
11
Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
12
Körös Kajak Se
13
Gyoma- Gym Sportegyesület
azonosítójú pályázatokat forma és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.

SPO-006-18
SPO-007-18
SPO-008-18
SPO-009-18
SPO-010-18
SPO-011-18
SPO-012-18
SPO-013-18
SPO-015-18
SPO-016-18

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2018. évi sport alap nyílt pályázatára benyújtott pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2018. évi sport alap nyílt pályázatára benyújtott támogatási kérelmeket az alábbiakban
javasolja támogatni.
S.sz.
Pályázó
Pályázati
Igényelt támogatás Javasolt támogatás
azonosító
1
Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
SPO-001-18
1.680.000,-Ft
2
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület SPO-002-18
1.300.000,-Ft
3
Körösmenti Íjfeszítő Egylet
SPO-003-18
885.000,-Ft
4
Gyomaendrődi Futball Club
SPO-006-18
4.000.000,-Ft
5
Gyomaendrődi Korona Biliárd Klub
SPO-007-18
1.098.000,-Ft
6
RUMBA Táncsport Egyesület
SPO-008-18
1.360.000,-Ft
7
Kner Tánc,-Sport Egyesület
SPO-009-18
1.460.000,-Ft
8
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
SPO-010-18
600.000,-Ft
Sportegyesület
9
Székely Mihály Modellező és Sportklub
SPO-011-18
135.000,-Ft
10 Sánc Röplabda Sportklub
SPO-012-18
300.000,-Ft
11 Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület SPO-013-18
5.750.000,-Ft
12 Körös Kajak Se
SPO-015-18
2.500.000,-Ft
13 Gyoma- Gym Sportegyesület
SPO-016-18
330.000,-Ft
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Bushido JUDO Sportegyesület pályázatával kapcsolatos döntés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2018. évi sport alap nyílt pályázatára Bushido JUDO Sportegyesület által SPO-014-18
azonosítószámon
benyújtott
pályázatot
esetében
javasolja
………………………………
Ft
azaz
…………………………………. forint tartalékba helyezését az egyesület bejegyzési eljárásának lezárásáig.
Határidők, felelősök:
3

Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"2018. évi sport alap meghatározott céljára benyújtott pályázatok érvényessége"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2018. évi sport alap meghatározott céljaira benyújtott
S.sz.
Pályázó
Pályázati azonosító
1
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
SPO-004-18
2
Gyomaendrődi Futball Club
SPO-005-18
azonosítójú pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"2018. évi sport alap meghatározott céljára benyújtott pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága az alábbiakban javasolja 2018. évben támogatni a sport alap meghatározott céljára
benyújtott támogatási kérelmet:
S.sz.
Pályázó
Pályázati azonosító
Igényelt támogatás
Javasolt támogatás
1 Gyomaendrődi
SPO-004-18
350.000,-Ft
Gyermeklabdarúgó Egyesület
2 Gyomaendrődi Futball Club
SPO-005-18
350.000,-Ft
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
6. döntési javaslat
"2018. évi idegenforgalmi alap A) komponensére benyújtott pályázatok érvényessége"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2018. évi idegenforgalmi alap A) komponensére benyújtott
S.sz.
Pályázó
Pályázati azonosító
1 Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítványa
IFA-001-18
2 GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
IFA-006-18
Turisztikai Egyesület
3 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
IFA-009-18
azonosítójú pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
7. döntési javaslat
4

"2018. évi idegenforgalmi alap A) komponensére benyújtott pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága az alábbiakban javasolja 2018. évben támogatni az idegenforgalmi alap A) komponensére
benyújtott támogatási kérelmeket:
S.sz.
Pályázó
Pályázati azonosító
Igényelt támogatás Javasolt támogatás
1 Értékek Megmentése a Jövőnek IFA-001-18
1.025.000,-Ft
Alapítványa
2 GYÜSZ-TE Gyomaendrődi
IFA-006-18
600.000,-Ft
Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület
3 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
IFA-009-18
600.000,-Ft
Alapítvány
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
8. döntési javaslat
"2018. évi idegenforgalmi alap B) komponensére benyújtott pályázatok érvényessége"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2018. évi idegenforgalmi alap B) komponensére benyújtott
S.sz.
Pályázó
Pályázati azonosító
1 HALGASZTRONÓMIAI EGYESÜLET
IFA-002-18
2 Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
IFA-003-18
Gyomaendrődi Egyesülete
3 Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör – a KK Országos
IFA-004-18
Szövetség Tagja
4 Suttyomba Alapítvány
IFA-005-18
5 Dél Alföld EU Egyesület
IFA-007-18
6 Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete
IFA-008-18
azonosítójú pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
9. döntési javaslat
"2018. évi idegenforgalmi alap B) komponensére benyújtott pályázat visszavonásának tudomásul vétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2018. évi idegenforgalmi alap B) komponensére benyújtott
Rideg Zoltán ev.
IFA-010-18
pályázat visszavonását tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
10. döntési javaslat
"2018. évi idegenforgalmi alap B) komponensére benyújtott pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága az alábbiakban javasolja 2018. évben támogatni az idegenforgalmi alap B) komponensére
benyújtott támogatási kérelmeket:
S.sz.
Pályázó
Pályázati azonosító
Igényelt támogatás Javasolt támogatás
1 HALGASZTRONÓMIAI
IFA-002-18
480.000,-Ft
EGYESÜLET
2 Mozgáskorlátozottak és
IFA-003-18
53.000,-Ft
Hadirokkantak Gyomaendrődi
Egyesülete
3 Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör – a IFA-004-18
60.000,-Ft
KK Országos Szövetség Tagja
4 Suttyomba Alapítvány
IFA-005-18
700.000,-Ft
5 Dél Alföld EU Egyesület
IFA-007-18
220.000,-Ft
6 Galamb és Kisállattenyésztők IFA-008-18
130.000,-Ft
Egyesülete
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közbeszerzési szabályzat
Pardi László, Dr. Varga Imre ügyvéd
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2018. január 1-én hatályba lépett az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet, mely szerint a 2018. április 15-ét követően induló közbeszerzési eljárásokat már csak elektronikus
formában, az erre a célra kifejlesztett internetes felületen keresztül lehet lebonyolítani. Az elektronikus rendszer
használata a közbeszerzési eljárások adminisztrációját érinti, így a döntéshozatali eljárást nem érinti.
Ezek a jogszabályi változások miatt a jelenleg érvényben lévő közbeszerzési szabályzat módosítása szükséges,
melyhez a tervezetet Önkormányzatunkkal szerződéses viszonyban lévő Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált
közbeszerzési szakértő készített el.
Jelen előterjesztés döntési javaslata tartalmazza a hatályos Szabályzatunkat alapul vevő új Közbeszerzési
Szabályzat tervezetet. Az új szabályzat alapvetően a jelenleg is hatályban lévő szabályzatra épül, de beépítésre
került az elektronikus közbeszerzési rendszer használatára vonatkozó egyedi szabályok.
A szabályzatot a 2018. április 15. után induló közbeszerzési eljárások esetében szükséges alkalmazni, ezzel egy
időben hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 169/2016. (III. 31.) Gye. Kt.
határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat jóváhagyására!
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Szabályzat elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) alapján az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot fogadja el:
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…/2018. (III. 29.) Gye. Kt. határozata

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KÖZBESZERZÉSI
SZABÁLYZATA
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A Közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény
valamint az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19) Korm.rendelet
alapján

Hatályos: 2018. április 15.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) alapján az alábbi Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban:
Szabályzat) az alábbiak szerint fogadja el.
I.
A Szabályzat hatálya
A Szabályzat Hatálya alá tartozik:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) Kbt. hatálya alá tartozó beszerzései.
A Szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat által szerződés alapján ellátott gesztor önkormányzati feladatokkal
kapcsolatos beszerzésekre is, figyelemmel a létrehozó szerződés szerint érvényesülő döntési rendre.
A közbeszerzés értékének meghatározására a Kbt. 15-20 §-ok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre a Kbt. Második Részét, az ezek alatti és
egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre a Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni, kivéve,
ha a Kbt. másként rendelkezik.
II.
A közbeszerzési eljárás fajtái
A közbeszerzési eljárás fajtáiról az alkalmazandó rendelkezések rövid összefoglalójáról, határidőkről szóló
tájékoztatás jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
III.
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Sajátos beszerzési módszerek:
A közbeszerzési eljárás fajtáiról az alkalmazandó rendelkezések rövid összefoglalójáról, határidőkről szóló
tájékoztatás jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.
IV.
A közbeszerzések tervezése, előkészítése, lefolytatása

1.) A közbeszerzések előkészítését és megvalósítását, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv., valamint a
közbeszerzésekkel kapcsolatos kormány és miniszteri rendeletek rendelkezései alapján kell végrehajtani.
2.) A közbeszerzések tervezése
Az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról, illetve beszerzésekről az éves költségvetés alapján legkésőbb
minden év március 31-ig a Városüzemeltetési Osztály éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban:
közbeszerzési terv) készít, melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete fogad el. A Közös Hivatal közbeszerzési
éves összesített közbeszerzési tervét a Jegyző fogadja el.
A közbeszerzés tervezésével és előkészítésével kapcsolatban a Városüzemeltetési Osztály ellátja mind a
Gyomaendrőd Város Önkormányzat, mint a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzéssel
kapcsolatos feladatait– Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya – tekintetében is.
A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
a.) a közbeszerzés tárgyát,
b.) a közbeszerzés tervezett mennyiségét,
c.) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet,
d.) a tervezett eljárás fajtáját,
e.) az eljárás megindításának tervezett időpontját,
f.) a szerződés teljesítésének várható időpontját.
Az elfogadott közbeszerzési tervet, illetve a módosításait haladéktalanul közzé kell tenni az EKR-ben. A lefolytatott
közbeszerzési eljárásokról a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 40 §-a szerint éves statisztikai összegzést kell készíteni
és a tárgyévet követő év május 31-ig közzétenni. A közzétételekről a Városüzemeltetési Osztály gondoskodik.
A közbeszerzési terv nyilvános, amelyet legalább 5 évig kell megőrizni. A Közbeszerzési Hatósági vagy a
jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervet az ajánlatkérő köteles
megküldeni vagy rendelkezésre bocsátani, az EKR-ben a hozzáférést biztosítani.
3.) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, valamint a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal Kbt. hatálya alá
nem tartozó beszerzéseinek előkészítését és végrehajtását a beszerzések lebonyolításának szabályzatában foglalt
rendelkezések figyelembevételével kell lefolytatni.
4.) A közbeszerzési eljárás előkészítése:
A közbeszerzési eljárásokat a Kbt. 40 § (1) bek. szerint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló rendelet (EKR) szerint kell előkészíteni és lebonyolítani. Az ajánlatkérő köteles az EKR-ben
regisztrációját kezdeményezni, illetve az adatokban bekövetkezett változások esetén a módosítást
bejelenteni. Az EKR rendszer használatához az önkormányzat városüzemeltetési osztályvezetőjét kell
regisztrálni. A regisztrációt a Közbeszerzési Hatóság hagyja jóvá.
Az EKR alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendjét az ajánlatkérő úgy határozza meg,
hogy a Városüzemeltetési Osztály osztályvezető köteles a www.ekr.gov.hu –n magát és az önkormányzatot
regisztrálni, és szükség esetén a regisztrált személyekben bekövetkező változáskor a regisztrációt
elvégezni. Regisztrációra kötelezett személy a polgármester, a jegyző és a Pénzügyi osztály vezetője is. Az
ajánlatkérő dönt, hogy a jogosultságok hozzáféréséhez ezen kívül ki kerüljön regisztrálásra. A műszaki
osztályvezető felelős az egyes eljárások esetében az EKR-be feltöltendő anyagokért, amennyiben azt nem a
közbeszerzési szaktanácsadó végzi, vagy a szaktanácsadónak nincs az EKR-hez hozzáférése. Amennyiben
szakértő megbízására kerül sor, az EKR-ben végzendő eljárási cselekményeket a szakértő köteles teljesíteni.
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az írásbeli
kommunikáció elektronikus úton az EKR-ben történik. A Kbt. kommunikációra vonatkozó szabályai csak
akkor alkalmazhatók, ha az EKR rendelet szerint az elektronikus kapcsolattartás nem kötelező.
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Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást a beszerzés tárgyára és a becsült értékére tekintettel megfelelő
alapossággal előkészíteni.
A közbeszerzési dokumentumoknak biztosítaniuk kell, hogy a gazdasági szereplők műszakilag megfelelő, fizikailag
megvalósítható és gazdasági szempontból reális ajánlatot tudjanak adni.
Az ajánlatkérő a becsült érték meghatározása céljából köteles külön vizsgálatot végezni és annak eredményét
dokumentálni. Az ajánlatkérő a vizsgálat során az alábbi objektív alapú módszereket alkalmazhatja.
Az ajánlatkérő köteles a becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét
dokumentálni. A vizsgálat során az ajánlatkérő objektív alapú módszereket alkalmazhat. Ilyen módszerek különösen
a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás,
c) igazságügyi szakértő igénybe vétele,
d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,
e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési adatbázis,
f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika,
g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.
h) tervezői költségbecslés
Az ajánlatkérő az eljárás előkészítése körében a becsült érték meghatározása céljából végzett vizsgálatot a
független szakértőkkel, hatóságokkal, piaci részt vevőkkel folytatott előzetes konzultációról készült iratot,
valamint ajánlatok bírálata értékelése során keletkezett dokumentumok (bb. jkv., bírálati lapok) egyszerű
elektronikus másolatát köteles feltölteni az EKR-be.
Az építési beruházások esetében csak a külön jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő tervek
birtokában indítható meg közbeszerzési eljárás. Az ajánlatkérő a verseny tisztaságára, az esélyegyenlőségre és az
egyenlő elbánásra vonatkozó alapelvek figyelembe vétele mellett az eljárás megindítása előtt független
szakértőkkel, hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációt folytathat a gazdasági szereplők
tájékoztatása érdekében.
Az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében nem vehet részt olyan személy vagy
szervezet, amely vagy aki a Kbt. 25. §-a alapján összeférhetetlen.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előkészítésében és lefolytatásában a közbeszerzési szakértelem
biztosítására felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (FAKSZ, továbbiakban: szaktanácsadó),
illetve szakértő szervezetet bízhat meg. Szaktanácsadó megbízása esetén, a szaktanácsadó aláírásával
köteles ellátni:
a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és – a műszaki tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés
kivételével – a közbeszerzési dokumentumokat
b) - elektronikusan benyújtott és felbontott ajánlatok esetén az elektronikus rendszer által generált bontási
jegyzőkönyv kivételével – a bontási jegyzőkönyvet, a bíráló bizottsági munkáról készült jegyzőkönyvet és
c) az összegzést, összegzéseket
A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó
értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.
A Képviselő-testület a Polgármester javaslata alapján létrehozza a legalább 3 tagú Bíráló Bizottságot.
Az ajánlatok szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás megadását követő elbírálására és
értékelésére.
A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az
ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában a Bíráló Bizottság tagjainak, az ajánlatkérő nevében
eljáró, illetve az eljárásba bevont más személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a
közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel.
Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja, aki a közbeszerzési eljárást lezáró döntést hozza meg. A testületi döntéshozatal
esetén a Bíráló Bizottságban képviselő-testület tagja kizárólag tanácskozási joggal vehet részt.
5.) A Bíráló Bizottság feladata:
- pénzügyi, műszaki és piaci paraméterek alapján a beszerzési tárgy jellemzőinek részletes megfogalmazása (IV. 3.
pont figyelembevételével)
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- a lehetséges ajánlattevők alkalmassági/alkalmatlansági ismérveinek részletes összeállítása
- az elbírálás szempontjainak, illetve részszempontjainak és értékelési módszertanának leírása
- részvétel az közbeszerzési dokumentum szakmai részének elkészítésében és a részletes szerződési feltételek
meghatározásában
- ajánlattevőkkel történő kapcsolattartás, helyszíni szemle lebonyolítása
- a beérkezett ajánlatok bontása és értékelése
- az ajánlatok elbírálása
- írásbeli szakvélemény és döntési javaslat készítése az eljárást lezáró döntést meghozó a Képviselő-testület által
létrehozott Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság állandó tagjaiból álló testület (a
továbbiakban: Közbeszerzési Bizottság), illetve a képviselő-testület részére
- szerződés aláírásra való előkészítésében részvétel
- az eljárás során készítendő jegyzőkönyvek, tájékoztatások szakmai részének elkészítése
- előzetes vitarendezési kérelem beérkezése esetén közreműködik a válasz megfogalmazásában
6.) Az ajánlatkérő előkészíti az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és dokumentáció tervezetét,
melyet az uniós értékhatárokat elérő közbeszerzések esetét kivéve a Közbeszerzési Bizottság fogad el.
A Közbeszerzési Bizottság dönt arról, hogy az adott közbeszerzés milyen eljárással kerüljön lefolytatásra,
különösen, hogy:
- az előzetes tájékoztató hirdetmény alapján (közvetlen részvételi felhívással), illetve
- az uniós értékhatár alatti, de a nemzeti értékhatárt elérő eljárás esetén a Kbt. 113 § (1) bekezdés szerinti
összefoglaló tájékoztató közzétételével, vagy a 115 §-ban meghatározott közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívás
szerint, valamint arról is, hogy ír-e elő alkalmassági feltételt az eljárásban.
- a gazdasági szereplők személyéről a Kbt. 115 § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Közbeszerzési
Bizottság az eljárást megindító hirdetmény elfogadásával egyidejűleg dönt.
7.) A közbeszerzési eljárás lefolytatása:
A részvételi, ajánlati felhívás, tervpályázati kiírás legkorábban a részvételi, ajánlatkérési dokumentáció
végleges (rendelkezésre bocsátható állapotú) változata elkészültekor jelentethető meg, a közzétételi
rendeletben meghatározott hirdetmény mintával az EKR rendeletben meghatározott eltérésekkel és
követelménynek megfelelő formában. Az ajánlattételi határidőt munkanapokon, reggel 8,00 és 16,00 óra
közötti időszakra eső időpontban kell meghatározni. A kérelmet és mellékleteit az EKR-ben kell létrehozni és
az EKR-en keresztül kell a Közbeszerzési Hatóságnak megküldeni az ajánlatkérő elektronikus levélcímének
megadásával.
Az ajánlattevők személyéről a Kbt. 115 § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Közbeszerzési Bizottság az
eljárást megindító hirdetmény elfogadásával egyidejűleg dönt a Bíráló Bizottság javaslata alapján. A Bíráló Bizottság
lehetőleg olyan gazdasági szereplők felkérésére tehet javaslatot, amelyek szerepelnek a közhiteles nyilvántartásban
(egyéni vállalkozók nyilvántartása, cégjegyzék) és a tevékenységi körükben szerepel a közbeszerzés tárgya szerinti
tevékenység, valamint az ajánlattétel időpontjában megelőző lezárt üzleti évben a nettó árbevételük meghaladta a
közbeszerzés tárgyának értékét, és az EKR-ben regisztráltak.
Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének feltétele az alábbi
dokumentumok rendelkezésre állása:
·
igazolás a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról,
·
az ajánlattételhez szükséges dokumentáció, a megvalósítandó feladathoz rendelkezésre álló részletes
műszaki leírás (építésügyi, műszaki dokumentációk, engedélyek),
·
szerződés-tervezet,
·
az eljárás megindításához szükséges egyéb információk és dokumentumok.
Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő,
érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az
eljárásra vonatkozóan jelezte.
8.) A közbeszerzési dokumentumot az ajánlattevők részére a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
bocsátja rendelkezésre.
Az ajánlatkérő köteles gondoskodni továbbá arról, hogy a közbeszerzési dokumentáció az ajánlattételi határidő
lejártáig rendelkezésre álljon.
A közbeszerzési eljárást megindító, vagy meghirdető felhívás megküldéséről, hirdetmény közzétételéről, a
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó gondoskodik az EKR rendelet 14 §-ának figyelembevételével.
Uniós eljárás esetén a szaktanácsadó végzi az eljárás lefolytatásával kapcsolatos közbeszerzési
tevékenységeket.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátása - az EKR rendeletnek megfelelően - amennyiben nem külső
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szakértő, illetve szaktanácsadó végzi, a városüzemeltetési osztályvezető feladata. Ahol a Kbt. jegyzőkönyv
megküldését írja elő, a jegyzőkönyvet az EKR-ben kell megküldeni.
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlattételi határidőig új ajánlat benyújtásával módosítja az ajánlatát, az csak
akkor lesz érvényes, ha a korábban benyújtott ajánlatát visszavonja.
A közbeszerzési dokumentáció elektronikus elérhetőségének kötelezettsége az EKR-ben történik, így meg
kell adni a dokumentációban, hogy az milyen elérhetőségen érhető el.
Az ajánlat benyújtásának címeként az EKR-ben folytatott eljárások tekintetében az EKR internet címét kell
érteni.
Az ajánlatok felbontásának helyét a közbeszerzési dokumentumokban csak akkor kell feltüntetni, ha az
ajánlattétel nem elektronikusan történik.
A Kbt. 113. §-ának alkalmazása esetén az összefoglaló tájékoztatót az EKR-ben kell közzétenni. A
Közbeszerzési Hatóságnak megküldeni nem kell. A közzétételt megelőzően kell rögzíteni, hogy mely
gazdasági szereplőknek kívánja saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást megküldeni az
ajánlatkérő.
A Kbt. 115. §-ának alkalmazása esetén az ajánlatkérőnek az EKR-ben kell közzétenni az eljárás
megindításával egyidejűleg az eljárás megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat. Az ajánlatok
bontását követően pedig az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevét, címét, valamint a bontási
jegyzőkönyvet kell az EKR-ben közzétenni.
Az EKR használatával kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek:
a.) az EKR rendszert az a személy használhatja, akit a Közbeszerzési szabályzat megnevez
b.)
a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárások esetében ajánlattételre csak olyan gazdasági
szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben
c.)
amennyiben az ajánlatkérő ajánlattételre olyan gazdasági szereplőt kíván felhívni, aki az EKR-ben nem
regisztrált – ezt a Közbeszerzési Hatóság honlapján kell ellenőrizni -, jogosult az EKR-en kívül előzetesen
felhívni a regisztráció megtételére
d.) az ajánlatkérő a Kbt. hatálya alá tartozáskor bejelentett adataiban történő változást az EKR-ben történő
adatmódosítás útján köteles teljesíteni
e.)
az ajánlatkérő az „In hause” szerződéseket a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket
és a szerződések teljesítését az EKR-ben és a KBA nyilvános elektronikus szerződéstárában köteles
közzétenni
f.)
az ajánlatkérő az EKR-ben űrlapon köteles rögzíteni azt a tényt, ha a szerződés teljesítésére vonatkozó
nyertes ár egységár, az értékelési szempontokat
g.) a jogorvoslati eljárás tényét és a jogorvoslati eljárás eredményét az EKR-ben kell rögzíteni
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplő képviselőjének azt kell tekinteni, aki az EKR-ben hozzáféréssel és
jogosultsággal rendelkezik. Az általuk tett nyilatkozatokat eredeti nyilatkozatnak kell tekinteni.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet és módosítást, az előzetes vitarendezést, az összegezést, a hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás napján a közbeszerzési dokumentációt köteles az EKR-ben közzétenni.
9.) Az ajánlatok benyújtása, bontása
Az ajánlatok részvételi jelentkezések bontását - a határidő lejártának időpontjáig elektronikusan beérkezett
ajánlatokat – az EKR végzi a határidő lejártát követő 2 órával később úgy, hogy a bontás időpontjában az
ajánlatokat az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé teszi. Az ajánlattevők adatait és főbb számszerűsíthető
adatokat, valamint ha az ajánlatkérő az EKR-ben rögzítette, a rendelkezésre álló összeget az EKR a bontás
időpontjában elérhetővé teszi. Az ajánlatkérő az EKR-ben generált jegyzőkönyvben feltüntetheti a fedezet
összegét.
A nem elektronikusan lefolytatott eljárások esetében az ajánlatkérő az ajánlatok, végleges ajánlatok bontásának
megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét, rész ajánlattétel
biztosítása esetén a részenkénti becsült összeget.
A Bíráló Bizottság az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertetheti a rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét is.
Tárgyalásos eljárás esetén a Bíráló Bizottság elnöke vezeti az ajánlati felhívásban meghatározott módon és
szabályokkal a tárgyalást. Amennyiben az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérő nem jelzi, hogy nem
tart tárgyalást, kötelező végleges ajánlat benyújtása. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban minden
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esetben kötelező a végleges ajánlat írásbeli benyújtása.
A Kbt. 103 § (1) bekezdés szerinti kötelezettségnek az EKR-en keresztül kell eleget tenni. A Közbeszerzési
Hatóság döntést az EKR-ben teszi közzé.
10.) Az ajánlatok vizsgálata, értékelése
A Bíráló Bizottság az ajánlatok bontását követően meg kell vizsgálni, hogy az ajánlatok megfelelnek-e
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A Bíráló Bizottság köteles megállapítani, hogy az ajánlat érvényes-e vagy érvénytelen és van-e olyan gazdasági
szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
A Bíráló Bizottság az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a jogszabályban meghatározott kritériumok
előzetes ellenőrzésekor köteles elfogadni az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatokat,
valamint a Kbt. 114 § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
Az ajánlatok megfelelőségének ellenőrzésével kapcsolatosan szükség szerint hiánypótlást, felvilágosítás kérést
bocsájt ki.
Számítási hiba esetében – amennyiben az az értékelésre kihat – az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőt a hiba
kijavítására. A számítási hiba javításának eredményét az ajánlatkérő ellenőrzi. Ha a számítási hiba javítását
nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesíti az ajánlattevő, az ajánlat érvénytelen.
Amennyiben a Bíráló Bizottság ilyen bírálati cselekményeket végez, akkor köteles meggyőződni arról, hogy ezek
teljesítése az megfelel-e a Kbt-ben meghatározott feltételeknek. Amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlást, illetve a
felvilágosítás adást nem teljesítette, vagy nem az előírt határidőben teljesítette, a Bíráló Bizottság kizárólag az
eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során.
11.) A Bíráló Bizottság amennyiben megállapítja, hogy az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára
figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az ár, vagy költség vagy azoknak valamely önálló értékelésre
kerülő elem tekintetében, köteles írásbeli indoklást kérni az ajánlattevőtől a többi ajánlatkérő írásbeli értesítése
mellett.
Az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához ha szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás céljából
a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat.
A Bíráló Bizottság az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ajánlatot csak akkor nyilváníthatja
érvénytelennek, ha írásban előzetes tájékoztatást kért és az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy az állami
támogatást jogszerűen szerezte. Erről az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóságon keresztül az Európai
Bizottságot tájékoztatni.
A Bíráló Bizottság az ajánlatokat a felhívásban megadott szempontok szerint értékeli. Ennek során felelős az
objektív, a Kbt-ben meghatározott szempontok szerinti értékelését.
A Bíráló Bizottság javaslatot tesz az ajánlattevők által benyújtott ajánlatok érvényességére/érvénytelenségére,
valamint az eljárás eredményességére/eredménytelenségére, továbbá megállapítja, hogy melyik ajánlat a
legkedvezőbb a Kbt. 76 - 77 – 78 §-ában meghatározottak figyelembevételével, illetve ha az ajánlattételi felhívás
előírja, sorrendet állít fel az ajánlatok között.
A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy
vagy testület részére. A Bíráló Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a tagok
javaslatát, illetve a Bíráló Bizottság döntését.
A döntési javaslatot a Bíráló Bizottság elnöke terjeszti az eljárást lezáró döntést meghozó Közbeszerzési Bizottság,
a képviselő-testület, illetve a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati hivatal beszerzései esetén a jegyző elé. A
testületi határozathozatal esetén névszerinti szavazást kell tartani.
12.) A közbeszerzési eljárás eredménye
Az eljárás eredményéről a Kbt. 79. §-ában meghatározottak szerinti írásbeli összegezést a Felelős Akkreditált
Közbeszerzési Szaktanácsadó készíti el és legkésőbb 3 munkanapon belül küldi meg az eljárásban részt vett
gazdasági szereplőknek.
Az eredmény közzétételéről a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó gondoskodik. A hirdetmények
ellenőrzése a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet alapján kötelező az ellenőrzési díjat az ajánlatkérő viseli.
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Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzététele, amennyiben nem külső szakértő, illetve
szaktanácsadó végzi, a városüzemeltetési osztályvezető feladatát képezi. Az EKR használatáért az eljárást
megindító felhívás megküldéséig rendszerhasználati díjat kell fizetni az EKR üzemeltetőjének a honlapján
közzétett számlájára átutalással. A közleményben fel kell tüntetni az EKR azonosítóját.
13.) Iratbetekintés
Az ajánlattevő az összegezés megküldését követően kérheti, hogy más gazdasági szereplő ajánlatába
betekinthessen. Az iratbetekintést az ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében a
gazdasági szereplő képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja.
14.) Előzetes vitarendezés
Előzetes vitarendezési kérelem benyújtása esetén, illetve amennyiben azt követően jogorvoslati eljárás indul, vagy
előzetes vitarendezés nélkül közvetlenül a Közbeszerzési Döntőbizottságnál kezdeményezett jogorvoslat esetén a
választ a Kbt-ben, illetve az Ákr-ben meghatározott határidők figyelembe vételével a Bíráló Bizottság
közreműködése mellett a Közbeszerzési Bizottság Elnöke készíti el és a Közbeszerzési Bizottság hagyja jóvá, az
ezzel kapcsolatos közzétételről a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó gondoskodik. A Közbeszerzési
Bizottság dönt arról is, amennyiben jogorvoslat indul és az ajánlatkérő elmarasztalja, hogy a határozat
felülvizsgálatát a bíróságtól kérje az ajánlatkérő. A jogorvoslati eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó, jogtanácsos vagy ügyvédi képviselet kötelező.
15.) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az
Uniós értékhatárt meghaladó, az építési beruházás esetén az 500.M Ft.-ot meghaladó értékű közbeszerzések.
A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás
megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, az építési beruházás esetén az 500 M Ft-ot meghaladó
értékű közbeszerzések esetében az eljárást megindító felhívást, és az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület
fogadja el. Ezekben az eljárásokban a Kbt. 27 § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. A testület legkésőbb az eljárás megindító felhívás elfogadásával egyidejűleg
dönt a szakértő személyéről.
V.
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésekre vonatkozó szabályok
(Kbt. 130 – 140 §)
1.) A közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződés írásban köthető meg a kötelezettségvállalás rendje szerint, a
kötelezettségvállalásról, ellenjegyzésről, érvényesítésről és utalványozásról szóló belső rendelkezésekben foglaltak
szerint, az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás, a közbeszerzési dokumentum és az ajánlat tartalmának
megfelelően, a Kbt. 131 § (5) és (6) bekezdései szerinti időtartamon belül.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kötött szerződések nyilvántartásáról a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal gondoskodik a Kbt. 43 § rendelkezései szerint.
2.) A közbeszerzési szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ában foglaltakra figyelemmel, a Közbeszerzési Bizottság,
illetve a Képviselő-testület előzetes jóváhagyó döntése alapján kerülhet sor.
3.) A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései során legalább három
ajánlat bekérése szükséges, amelytől rendkívüli sürgősség esetén el lehet térni.
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, valamint a Gyomaendrőd Közös Önkormányzatai Hivatal Kbt. hatálya
alá nem tartozó beszerzéseinek előkészítését és végrehajtását a beszerzések lebonyolításának szabályzatában
foglalt rendelkezések figyelembevételével kell lefolytatni.
VI.
A közbeszerzési eljárásban résztvevők felelőssége
1.) Az ajánlatkérő az összeférhetetlenség és a verseny tisztasága sérelmének elkerülése érdekében biztosítja, hogy
az eljárásban ne vegyen részt olyan, aki a Kbt. 25 § szerint összeférhetetlen.
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan
személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen
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gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt
nem képes.
Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha a Kbt. 25
§ (3)–(4) bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel – a közbeszerzési
eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.
Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos
tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e a Kbt.
25 § szerinti összeférhetetlenség.
A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott dolgozók munkaköri leírásában, a közbeszerzési eljárás
lefolytatásával kapcsolatos kötelezettségüket meg kell határozni, valamint utalni kell esetleges károkozásuk esetén a
köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. 160. §-a szerinti kártérítési felelősségükre. A
döntéshozatalban résztvevők felelősségére a helyi önkormányzati képviselők jogállásáról, valamint a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről rendelkező jogszabályok, valamint a döntésükkel esetlegesen okozott kár
megtérítésére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:519 §-a szerinti kártérítési szabályok
alkalmazandók.
2.)Az ajánlatkérő nevében vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban eljáró, illetve a felelős akkreditált
közbeszerzési szakértőt a felelősség a vele kötött szerződés tartalmának megfelelően terheli.
VII.
A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje, belső ellenőrzés
1.) A közbeszerzési eljárásokat azok megindításától a jogorvoslati eljárás jogerős lezárásáig, illetőleg a
közbeszerzési szerződés teljesítéséig terjedően írásban kell dokumentálni. A keletkezett iratokat, szerződéseket,
azzal kapcsolatos jelentéseket, összegezéseket, az EKR-ben szereplő adatokat stb. elektronikus úton rögzített
formában is meg kell őrizni.
2.) A közbeszerzési eljárás során keletkező valamennyi iratot és dokumentumot az ajánlatkérő az iratkezelési
szabályzat előírásai szerint köteles kezelni és őrizni. Amennyiben az Önkormányzat vállalkozási vagy megbízási
jogviszonyban eljáró személlyel vagy szervezettel szerződést köt, úgy a szerződésnek kötelezően tartalmaznia kell
az alábbiakat:
- az ajánlatkérő nevében eljáró, az eljárás lezárultát követően haladéktalanul köteles az ajánlatkérő részére az
eljárás eredeti dokumentumait (ideértve különösen a beérkezett ajánlatok eredeti példányait) iratjegyzék és
teljességi nyilatkozattal együtt hiánytalanul átadni,
- az ajánlatkérő nevében eljáró, felelősséggel tartozik azért, hogy az eljárás során keletkezett dokumentumokhoz
illetéktelen személy nem férhet hozzá, de a Szabályzat szerinti jogosultaknak, annak szabályaival biztosítania kell a
betekintést.
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó alkalmazása esetén pontosan meg kell határozni azokat a
feladatokat, amelyeket a szakértőnek el kell végezni.
3.) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző vagy más illetékes szervek
kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy rendelkezésre bocsátani, az EKR-ben a
hozzáférést biztosítani.
4.) Amennyiben az adott közbeszerzési eljárásban a külön jogszabályban meghatározott illetékes ellenőrző szervek,
a feladat- és hatáskörüknek megfelelően végzett ellenőrzésük során jogsértést tárnak fel, valamint, ha a
Közbeszerzési Döntőbizottság által a Kbt. 145. § (3) bekezdése szerinti eljárásban valószínűsíthető, hogy a
szerződés módosítása a Kbt. 141. §-ba ütköző módon történt, illetőleg a szerződésszegés olyan körülményre
vezethető vissza, amelyekért a közbeszerzési eljárásban résztvevő foglalkoztatási jogviszonyban álló szakértő felel,
úgy soron kívüli vizsgálatot kell lefolytatni a Belső Ellenőrzési Szabályzatban foglaltak szerint.
VIII.
Záró rendelkezések
1.) Jelen Közbeszerzési Szabályzatot a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2018. (II. 29.)
Gye. Kt. határozatával hagyta jóvá és 2018. április 15-én lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően megkezdett
közbeszerzésekre, árajánlat-kérésekre kell alkalmazni.
Hatályát veszti az Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 169/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyott
Közbeszerzési Szabályzata.
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A hatálybalépés előtt megkezdett, és még folyamatban lévő ügyeket a megkezdésükkor hatályos szabályozás
szerint kell befejezni.
A szabályzat előkészítéséért és aktualizálásáért az ajánlatkérő felel.
Gyomaendrőd, 2018. március 29.

………………………….
Toldi Balázs
Polgármester

………………………..
Dr. Uhrin Anna
Jegyző

1. sz. melléklet

A közbeszerzési eljárás fajtái
1.) Nyílt eljárás: A - Kbt. 81 §-a - ajánlati felhívással induló, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben
minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni. Az ajánlattételi határidő
40 nap.
Amennyiben az ajánlatkérő nem biztosítja a közbeszerzési dokumentumok esetében a teljeskörű közvetlen
elektronikus hozzáférést, az ajánlattételi határidő, amennyiben az ajánlatok elektronikusan is benyújthatók, 35 nap.
Amennyiben az ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napját legalább 40 nappal megelőzően, de legfeljebb 12
hónapon belül előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott fel, akkor 20 nap.
Amennyiben az ajánlatkérő biztosítja a közbeszerzési dokumentumok esetében teljeskörű, közvetlen elektronikus
hozzáférést, akkor az ajánlattételi határidők 5 nappal rövidebbek.
A gyorsított nyílt eljárás esetén 15 nap.
Az uniós értékhatár alatti beszerzések esetén az árubeszerzés és szolgáltatás megrendelésnél a határidő 10 nap,
az építési beruházás estén 15 nap.
2.) Meghívásos eljárás – a Kbt. 82-84. §: 2 szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely részvételi felhívással
indul, és amelynek első, részvételi szakasza során az ajánlatkérő a részvételre jelentkezők a szerződés teljesítésére
való alkalmasságáról, vagy alkalmatlanságáról dönt a Kbt. 69 §-ával összhangban. A részvételi határidő a
hirdetmény feladásának napjától számított 30 napnál, gyorsított eljárás esetén 15 napnál rövidebb nem lehet. Az
ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja a részvételi jelentkezések bontását követő 30., építési beruházás
esetén 60. napnál későbbi időpontban nem határozható meg.
A második, ajánlattételi szakaszában kerülnek az ajánlatok benyújtásra, amely alapján az ajánlatkérő dönt. Az
eljárásban nem lehet tárgyalni. A részvételi szakasz eredményességének közlésétől számított 5 munkanapon belül
az írásbeli ajánlattételi felhívást az alkalmasnak minősített jelentkezőknek egyidejűleg meg kell küldeni.
A meghívásos eljárást előzetes tájékoztatató útján is meg lehet hirdetni (Közvetlen részvételi felhívás.)
A Kbt. közvetlen részvételi felhívás megküldését akkor teszi lehetővé, ha a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény
feladásának napját legalább 40 nappal megelőzően, de legfeljebb 12 hónapon belül előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetményt adott fel az Ajánlatkérő. Ebben az esetben az ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb, mint 15 nap. Az
Ajánlatkérő közvetlen részvételi felhívásban legalább 5 ajánlattevőre vonatkozó keretszámot határozhat meg arra,
hogy a részvételre jelentkezők közül az eljárás második szakaszában legfeljebb e keretszámnak megfelelő alkalmas
és érvényes jelentkezést benyújtónak küldi meg az ajánlattételi felhívást. Keretszám meghatározása esetén az
objektív és a Kbt. alapelveivel összhangban álló szempontokat és azt, hogy ennek igazolására milyen okiratok
benyújtását kérik, amely alapján az Ajánlatkérő a rangsorolást elvégzi.
Az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi határidő 35 napnál nem lehet rövidebb.
Az ajánlattételi határidő legalább 30 nap, ha a közbeszerzési eljárás során az ajánlatok elektronikus úton is
benyújthatók.
Gyorsított eljárásban az ajánlattételi határidő 10 nap.
Az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő és az ajánlattételre felhívni kívánt részvételre jelentkezők megállapodásban
rögzíthetik. Amennyiben az alkalmasnak minősített jelentkezőkkel az ajánlatkérő nem tud megállapodni, a határidőt
az ajánlatkérő állapítja meg, amely nem lehet az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított 15 napnál
rövidebb.
Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok elektronikus, korlátlan, teljes körű, térítésmentes
hozzáférhetőségét biztosítja, akkor a gyorsított eljárás kivételével a határidők 5 nappal rövidebbek.
Az uniós értékhatár alatti beszerzések esetén az árubeszerzés és szolgáltatás megrendelésnél a határidő 10 nap,
az építési beruházás estén 15 nap.
3.) Tárgyalásos eljárás – Kbt. 83., 85 – 89 §: 2 szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely akkor alkalmazható,
ha
a) az ajánlatkérő igényeit nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kész megoldások kiigazítása,
16

egyéni igényekhez alakítása nélkül;
b) a közbeszerzés tárgya tervezést vagy innovatív megoldásokat tartalmaz;
c) a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények
vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat;
d) az ajánlatkérő a műszaki leírást nem tudja kellő pontossággal elkészíteni a külön jogszabályban
meghatározottak szerinti szabványok, európai műszaki értékelés, közös műszaki előírások vagy műszaki referenciák
valamelyikére való hivatkozással; vagy
e) megelőzőleg a nyílt vagy meghívásos eljárás azért lett eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlatokat
nyújtottak be, vagy az eljárás a 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján úgy lett eredménytelen, hogy az eljárásban
benyújtott minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.
A tárgyalásos eljárás részvételi felhívással indul, amelyben fel kell tüntetni az eljárás alkalmazásának jogcímét.
Amennyiben a tárgyalásos eljárást az ajánlatkérő előzetes tájékoztató útján hirdeti meg, (Kbt. 82 § (3) bekezdés) az
ajánlattevő keretszámát legalább 3 ajánlattevőben is meghatározhatja.
A közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő meghatározhatja, hogy a műszaki leírás és a szerződéses
feltételek mely elemei jelentik azokat a minimum követelményeket, amelyekről nem fog tárgyalni. Ezeket olyan
pontossággal kell megadni, hogy a gazdasági szereplők megállapíthassák a beszerzés tárgyát, jellegét és
dönthessenek arról, hogy kívánnak-e részvételi jelentkezést benyújtani.
Az ajánlattételi határidő alatt az első ajánlat benyújtásának határidejét kell érteni.
Az ajánlattételi felhívásnak tartalmazni kell a tárgyalás lefolytatásának menetét, és az ajánlatkérő által előírt
szabályait, valamint az első tárgyalás időpontját.
Az első ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő meghatározására a Kbt. 84 § (4) – (8) bekezdését kell
alkalmazni. (Ld. A jelen szabályzat 2. pont szerinti: Meghívásos eljárásban meghatározott határidőket.)
4.) Versenypárbeszéd: a Kbt. 90 – 94. § szerint szabályozott közbeszerzési eljárás, amelyet az ajánlatkérő a 85 §
(2) bekezdésben foglalt esetekben (Megegyezik a 3. pont szerinti Tárgyalásos eljárás eseteivel) alkalmazhat azzal,
hogy legalább az ajánlatkérő által kiválasztott legalább három részvételre jelentkezővel kell a párbeszédet lefolytatni.
5.) Innovatív partnerség: a Kbt. 95 – 97 §. Olyan sajátos közbeszerzési eljárás, amelynek célja egy innovatív
termék, szolgáltatás vagy építési beruházás kifejlesztése és ezek beszerzése.
Az innovációs partnerség két szakaszra tagolódik:
a) az e törvényben szabályozott eljárásrend szerint kerül sor az innovációs partnerségi szerződés vagy
szerződések megkötésére (eljárási szakasz), majd
b) a fejlesztési folyamat és a beszerzés az innovációs partnerségi szerződésben szabályozott feltételek szerint
történik (szerződéses szakasz).
Az innovatív partnerségi szerződés megkötésére a fenti §-okban foglalt eltérések figyelembevételével a tárgyalásos
eljárás szabályait kell alkalmazni.
6.) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás: Kbt. 98 – 103 §
Az egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amely kivételes esetekben, a fenti §-okban meghatározott esetekben
alkalmazható.
Ajánlattétel felhívás megküldésével, illetve tárgyalási meghívó megküldésével kezdődik.
Az eljárás megkezdésének napján az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatósághoz az ajánlattételi felhívást,
továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőkre vonatkozó adatokat, a beszerzés becsült értékét,
valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást.
2. sz. melléklet

Sajátos beszerzési módszerek
1.) Keretmegállapodások: a Kbt. 104 - 105. § szerint szabályozott közbeszerzési eljárás.
Az ajánlatkérő, amennyiben közbeszerzését keretmegállapodás útján valósítja meg, a Kbt-ben foglaltaknak
megfelelően közbeszerzési eljárás lefolytatásával keretmegállapodást köt, majd beszerzését a keretmegállapodás
alapján a fenti §-ok figyelembevételével valósítja meg.
2.) A dinamikus beszerzési rendszer: Kbt. 106 – 107 §.
Az ajánlatkérő a gyakran felmerülő közbeszerzései megvalósítása érdekében dinamikus közbeszerzési rendszert
hozhat létre. Ezt a rendszert elektronikus folyamatként kell működtetni, amelyben az ajánlatkérő és az ajánlattevő
között minden kommunikáció elektronikusan történik, és ahhoz bármely olyan gazdasági szereplő csatlakozhat,
amely megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági feltételeknek.
Az ajánlatkérő dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételre a meghívásos eljárás részvételi szakaszának
szabályai, a beszerzés megvalósítására, a meghívásos eljárás ajánlattételi szakaszának szabályait alkalmazza a
fenti §-ok figyelembevételével.
3.) Elektronikus árlejtés: Kbt. 108 §
Az ajánlatkérő, ha azt a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előzetesen jelezte, a nyertes ajánlattevő
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kiválasztása érdekében elektronikus árlejtést kezdeményezhet, amennyiben:
a) a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásban, ha a közbeszerzési dokumentumok tartalma, különösen a
műszaki leírás pontosan meghatározható,
b) a 105. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti keretmegállapodás felei közötti verseny újranyitása esetén,
c) a szerződéseknek a 106. § szerinti dinamikus beszerzési rendszer keretében való odaítélése esetén.
Az eljárást megindító felhívásban az árlejtésnek kizárólag az alábbi ajánlati elemek valamelyikén kell alapulnia:
a) kizárólag az árakon, ha az ajánlatok értékelése kizárólag az ár alapján történik;
b) az árakon, illetve az eljárásban alkalmazott más értékelési szempontokon, ha az ajánlatok értékelésére a
legjobb ár-érték arányt vagy a legalacsonyabb költséget megjelenítő szempontok alapján kerül sor.
Az elektronikus árlejtés lefolytatásának részletes szabályait külön jogszabály határozza meg.
4.) Elektronikus katalógusok: Kbt. 109 §.
Az ajánlatkérő előírhatja valamely kapcsolattartási forma alkalmazását, amely azonban nem sértheti a gazdasági
szereplők esélyegyenlőségét.
A kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattétel a központi beszerző szerv eljárásán kívül a dinamikus
beszerzési rendszer, az elektronikus árlejtés alkalmazása és az elektronikus katalógus esetén követelhető meg az
ajánlattevőtől.
Ha egy közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő kötelezővé teszi az elektronikus kommunikációs eszközök
használatát, az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell
benyújtani vagy, hogy az ajánlattevőnek elektronikus katalógust kell csatolnia az ajánlatához.
Ha az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, az ajánlatkérő köteles:
a) ezt az eljárást megindító felhívásban vagy – ha előzetes tájékoztatót alkalmaz eljárást meghirdető felhívásként – a
közvetlen részvételi felhívásban közölni;
b) a közbeszerzési dokumentumokban feltüntetni a külön kormányrendelet szerinti, az elektronikus katalógus
formátumával, a felhasznált elektronikus eszközökkel és a csatlakozás műszaki szabályaival és leírásával
kapcsolatos valamennyi szükséges információt.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2018. évi közbeszerzési terv
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A jelenleg hatályban lévő Közbeszerzési Szabályzatunk 2.) pontja alapján minden év március 31-ig a Közbeszerzési
Csoport éves összesített közbeszerzési tervet készít, melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete fogad el.
A Közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
- a közbeszerzéseket tárgy szerinti bontásban,
- a közbeszerzéseket az eljárás rendje szerint csoportosítva,
- a közbeszerzési eljárás típusát,
- lefolytatásának tervezett időpontját,
- a beszerzés becsült értékét.
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 42. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)
bekezdésében meghatározott ajánlatkérők (Önkormányzatunk az 5. § (1) bek. c) pontja szerinti Ajánlatkérőnek
minősül) a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a
továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről, mely közbeszerzési terv
nyilvános. A (3) bekezdés szerint a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat a
módosításra vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével.
Mindezeken felül az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója honlapján közzétenni a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul.
A Közbeszerzési Csoport elkészítette a 2018. évi közbeszerzési terv tervezetét.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Közbeszerzési terv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a 2018. évi Közbeszerzési Tervet az alábbiak
szerint:
1)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.
3.
4.
5.
2)

A közbeszerzés tervezett mennyisége
Eljárás rendje
Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

Építési beruházás - Piackorszerűsítés
Gyomaendrődön
Piac csarnok építés 701,86 m2
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. december
2019. szeptember

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

Építési beruházás - Fejlesztés a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Csemetekert
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Óvoda feladatellátási helyén
150 m2-es tornaszoba építése
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
3)
1.
2.

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2018. december
2019. szeptember

Közbeszerzési eljárás tárgya
A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

Építési beruházás - Fűzfás zugi áteresz felújítása
1 db áteresz építés
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

4.
5.
4)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
5)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2018. június
2019. május

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

Építési beruházás - A Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskola Fő úti telephelyének komplex
energetikai korszerűsítése

3.

Eljárás rendje

4.
5.
6)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
7)
1.
2.

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2018. június
2019. június

Közbeszerzési eljárás tárgya
A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

Építési beruházás - Csókási zugi áteresz felújítása
1 db áteresz
Kbt.
115. § szerinti nyílt eljárás

4.
5.
8)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2018. december
2019. június

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
9)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

2018. augusztus
2019. május
Építési beruházás - Belvízrendezés Gyomaendrődön a
Kodály Zoltán - Hídfő utca között
1651 m csapadék csatorna építés
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. április
2018. december
Építési beruházás - Endrődi háziorvosi rendelő
energetikai korszerűsítése
Energetikai fejlesztés 358 m2 alapterületen
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Építési beruházás - Gyomaendrőd endrődi városrész
központjának rehabilitációja
4022 m2 zöldterület megújítás
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. március
2018. október
Építési beruházás - Mechanikai földút stabilizáció
Öregszőlőben
19500 m2 földút stabilizálása
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
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4.
5.
10)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
13)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.
3.
4.
5.
11)
1.
2.
3.
4.
5.

A közbeszerzés tervezett mennyisége
Eljárás rendje
Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja
Közbeszerzési eljárás tárgya
A közbeszerzés tervezett mennyisége
Eljárás rendje
Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.
3.
4.
5.
12)

A közbeszerzés tervezett mennyisége
Eljárás rendje
Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2018. június
2018. november
Építési beruházás - Belterületi utak építése és
felújítása
2000 m2 közúti kátyúzás
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. május
2018. augusztus
Árubeszerzés - Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának út és zöldterület karbantartó
eszközbeszerzése
1 db traktor és kiegészítő berendezések beszerzése
2018. május
2018. augusztus
Árubeszerzés - Villamosenergia beszerzés 2019.
1.017.000 kWh villamosenergia beszerzése
2018. szeptember
2019. december
Szolgáltatás megrendelése - Teljes körű orvosi ügyelet
ellátása
24 hónap
2018. május
2020. augusztus
Szolgáltatás megrendelése - Szúnyoggyérítési
szolgáltatások a Körös-völgyi Konzorcium
tagtelepülései részére – 2017.
(Tagtelepülések meghatalmazásával, tagtelepülések
nevében eljáró gesztor Gyomaendrőd Város
Önkormányzata)
Szúnyog gyérítés 932 ha területen
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. március
2018. december

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tulipános Nonprofit Kft. kérelme családi bölcsőde támogatásával
kapcsolatban
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 19/2015. (I. 29.) Gye. Kt. határozatával úgy döntött, hogy a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit
Kft. fenntartásában működő családi napközit támogatásban részesíti. A testületi döntés értelmében a támogatói
szerződés határozatlan időtartamra megkötésre került.
A döntés alapján a családi napközi gyermekenként – maximum 7 fő – 4.000.-Ft támogatásban részesült.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2017. január 1. napjával
hatályba lépő módosítása átalakította a bölcsődei feladatellátás rendszerét. A módosítás megszüntette a családi
napközi ellátási formát, a korábbi családi napközi 2017. január 1. napjától családi bölcsődeként működhetett tovább.
A Kft vezetője, akkor azt kérte, hogy az önkormányzat a családi bölcsődét ugyanolyan formában, ugyanazokkal a
feltételekkel támogassa, mint a családi napközit.
A családi bölcsőde miatti átalakulás tekintetében módosításra került a 2015-ben megkötött támogatói szerződés,
azonban a szerződés 3.) pontja, mely a gyermekenként járó támogatást szabályozza, nem került módosításra,
továbbra is a 4.000,-Ft/hó/gyermek összegben került biztosításra.
2018. február 22-én kelt beadványában Giricz Annamária a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft képviselője
megkereste az Önkormányzatot azzal, hogy mivel a családi bölcsőde a bölcsődével egyenrangú, szeretnék
megkapni a másik két bölcsődéhez hasonlóan a bölcsődei támogatás maximális összegét.
Kérelmében megfogalmazza, hogy a családi bölcsődében egy fő teljes állású alkalmazott van, melynek bérét az
éves normatíva nem fedezi, mivel a családi bölcsőde állami támogatása alacsonyabb, mint a bölcsődéké.
A támogató szerződés 3) pontja rögzíti, hogy „….Működtető 2016. január 1-től kezdődően a tárgyévre vonatkozó
támogatási igény módosítását tárgyév január 15-ig nyújthatja be írásban. A kérelemben meg kell jelölni az étkezési
térítési díj változásának okát.”
A Gyermekliget Bölcsőde 157.560,-Ft, a Vásártéri Bölcsőde 182.760,-Ft, (mely összegből 25.200,-Ft bérleti díj
visszatérítés) önkormányzati támogatásban részesül. Mindkét bölcsőde 24 férőhelyes, így egy gyermek
vonatkozásában az önkormányzati támogatás 6.565,-Ft/hó.
A Tulipános Óvoda családi bölcsődéjében a másik két bölcsődéhez hasonlóan 6.565,-Ft/hó/gyermek összegre
történő emelés havi szinten 17.955,-Ft éves szinten 215.460,-Ft többlettámogatást jelentene.
Tekintettel arra, hogy a bölcsődei feladat-ellátás az önkormányzat kötelező feladat-ellátási körébe tartozik, valamint
arra, hogy a Kft. a település szegregált, külterületi részén hátrányos helyzetű gyermekek, családok élnek javaslom a
támogatás további megállapítását a Kft. részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslat szerint
elfogadni:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Tulipános Nonprofit Kft. kérelme családi bölcsőde támogatásával kapcsolatban"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelmének
helyt adva, 2018. január 1. napjától a családi bölcsőde szolgáltatáshoz - a családi napközi szolgáltatáshoz biztosított
támogatás feltételei szerint -önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás biztosításához szükséges a 2015.
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február 1. napján kötött szerződést az alábbiak szerint módosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs
polgármester a szerződés aláírására.
SZERZŐDÉS
a 2015. február 1. napján kötött szerződés 2018. évi 1. módosítása
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. adószáma:
15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525; államháztartási egyedi azonosítója: 735122; képviseli Toldi
Balázs polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely cím: 5502 Gyomaendrőd,
Sugár út 59/1 ;adószám: 21904363-1-04; KSH szám: 21904363-8010-571-04; képviseli Giricz Annamária ügyvezető
továbbiakban: Működtető) között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 19/2015. (I. 29.) Gye. Kt. határozatával támogatást biztosított a Tulipános
Óvodai Oktató Nonprofit Kft. részére családi napközi szolgáltatáshoz. A családi napközi 2017. január 1. napjával a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása okán családi bölcsőde
ellátási formává alakult át.
A Kft ügyvezetőjének kérelmére az egy gyermekre nyújtott önkormányzati támogatás összeg változás miatt
szükséges a szerződés módosítása.
A támogatási összeg változása miatt a szerződés 3.) pontjának gyermekenkénti támogatása 6.565,-Ft-ra
módosul 2018. január 1. napjával.
A támogatói szerződés egyéb pontjai változatlan formában hatályban maradnak.
A felek által a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban, az Áht-ban valamint a Gyvt.-ben foglaltak
az irányadóak.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 3 példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2018. április …...

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Giricz Annamária
ügyvezető

Jogi ellenjegyző: ……………………………..…………..
Pénzügyi ellenjegyző: ……………………………………
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Szociális ellátás visszafizetésére kötelezettek egy éven túli tartozásainak
törlése
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2017. október 19. napján kelt I/2/2017. iktatószámú, követeléskezelés a helyi adó és egyéb önkormányzati
kintlévőségek vonatkozásában tárgyú belső ellenőrzési jelentés a szociális ellátások hátralék állományával
kapcsolatban az alábbiakat állapította meg:
„Szociális rendszer keretében nyújtott hátralék állománya több évre nyúlik vissza.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 14. § szerint A szociális hatáskört
gyakorló szerv által a szociális igazgatási eljárásban hozott kötelezettséget megállapító határozat jogerőre
emelkedésétől számított egy év eltelte után nincs helye végrehajtásnak."
Javaslom a szociális ellátás visszafizetésére kötelezettek tartozását törölni.”
A hivatal intézkedési ütemtervet készített a belső ellenőrzési jelentés végrehajtására:
„A szociális ellátás visszafizetésére kötelezettek tartozásai tekintetében a belső ellenőrzési jelentés kiemelte, hogy a
szociális igazgatási eljárásban hozott kötelezettséget megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év
eltelte után nincs helye végrehajtásnak, e rendelkezés alapján a belső ellenőrzési jelentés az egy éven túli
tartozások törlésére tett javaslatot.
Tekintettel arra, hogy ez több mint száz egyedi ügyet érint az alábbi intézkedési terv alapján javaslom a törlést
végrehajtani:
intézkedés
határidő
Képviselő-testületi döntés a behajthatatlan
2018. márciusi
követelések kivezetéséről
testületi ülés
Aktív korúak ellátásából és jövedelempótló
támogatásból valamint az előlegből adódó hátralékok,
2018.04.01. –
mint behajthatatlan követelések törlése – egyedi törlő
2018.07.31.
határozatok meghozatala
Köztemetésből adódó hátralékok, mint behajthatatlan
2018.04.01. –
követelések törlése – egyedi törlő határozatok
2018.07.31.
meghozatala
Adósságcsökkentési támogatásból adódó hátralékok,
2018.04.01. –
mint behajthatatlan követelések törlése – egyedi törlő
2018.07.31.
határozatok meghozatala

felelős
Keresztesné Jáksó Éva
osztályvezető
Balázs Róbert
ügyintéző
Fagyas Dóra
ügyintéző
Omiliákné Csikós Anikó
ügyintéző

A szociális ellátásokból 2018. február 28. napján fennálló tartozásokat az alábbi táblázat tartalmazza:
szociális
ellátás
megnevezése/hátralékos személyek
száma
szociális ellátások – előleg/ 46 fő
rendszeres szociális segély/ 12 fő
aktív korúak rendszeres szociális
segélye/ 125 fő
munkanélküliek jövedelempótló
támogatása/ 4 fő
adósságcsökkentési támogatás/ 29
fő
köztemetés/ 30 fő
összes hátralékos személy

hátralék összege (Ft)

24

kamat összege(Ft)

215 872
1 373 974

0
154 695

7 458 292

551 786

38 119

0

2 148 820

0

1 756 455

81 568

12 991 532

788 049

246 fő
mindösszesen fennálló hátralék

13 779 581

A belső ellenőrzési jelentés kiemelte, hogy szociális ellátások esetében 1 éven belül lehet végrehajtási eljárást
lefolytatni. A végrehajtásra rendelkezésre álló egy év alatt sajnos a hátralékos személyek csak igen kis százaléka
kerül olyan élethelyzetbe, hogy végrehajtható jövedelemmel rendelkezzenek, ezért érdemi végrehajtási
intézkedéseket az egy év alatt is csak nagyon kevés esetben tudott a hivatal kezdeményezni.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Szociális ellátás visszafizetésére kötelezettek egy éven túli tartozásainak törlése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 2018. február 28. napján fennálló, a
szociális ellátórendszer keretében nyújtott hátralék állomány törléséhez:
szociális ellátás
megnevezése/hátralékos személyek
száma
szociális ellátások – előleg/ 46 fő
rendszeres szociális segély/ 12 fő
aktív korúak rendszeres szociális
segélye/ 125 fő
munkanélküliek jövedelempótló
támogatása/ 4 fő
adósságcsökkentési támogatás/ 29
fő
köztemetés/ 30 fő
összes hátralékos személy
246 fő
mindösszesen fennálló hátralék

hátralék összege (Ft)

kamat összege(Ft)

215 872
1 373 974

0
154 695

7 458 292

551 786

38 119

0

2 148 820

0

1 756 455

81 568

12 991 532

788 049
13 779 581

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Uhrin Anna jegyzőt, hogy az intézkedési terv
alapján a végezzék el az egyedi hatósági ügyekben a fennálló tartozás törlését a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 14. §-a alapján.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

XX. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál szervezéséről
tájékoztatás
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ mb. intézményvezetője benyújtotta tájékoztatását a 2018.
április 27-29 között megrendezésre kerülő XX. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál szervezésének
folyamatáról.
A tájékoztatás az előterjesztés mellékletében található.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület a tájékoztató tudomásul vételére.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"XX. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál szervezéséről tájékoztatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Kállai Ferenc Kulturális Központ mb.
intézményvezetője által adott tájékoztatást a XX. Gyomaendrődi Sajt- és Túrófesztivál szervezéséről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
e-mail: kfkk.gyomaendrod@gmail.com
tel: +36 (66) 283-524

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Tárgy: Tájékoztatás
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester úr!

A Kállai Ferenc Kulturális Központ 2017 novemberében benyújtotta a XX. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál előzetes programtervezetét, tematikáját. Az intézmény november óta
folyamatosan szervezte a szórakoztató programokat, kiegészítő eseményeket. A megrendelések és
szükséges szerződések megkötése folyamatos.
A Nemzeti Kulturális Alaphoz beadott pályázatunk sajnos elutasításra került, de 2018. évben egy
másik pályázat került benyújtásra a szakmai program megvalósításának támogatására.
A szakmai hátteret biztosító KKASE-vel történt egyeztetést követően folyamatban van a szakmai
program összeállítása, melynek köszönhetően biztosított a látványsajt készítés, valamint 2018 évben
is szeretnénk túrógombócot készíteni a rendezvényre kilátogatóknak.
A rendezvény népszerűsítésre szolgáló reklámok összeállítása is megtörtént, hamarosan láthatók és
hallhatók lesznek. Az idei évben ismét a Duna Televízió népszerűsíti a fesztivált két gasztronómiai
műsor (Gasztro Angyal, Ízőrzők) között.
Több támogatóval is folynak tárgyalások, melyek kimenetele pozitív hatást gyakorol a rendezvény
költségeinek anyagi megsegítésére. A rendezvény bevétel és kiadás tervezete jelenleg egyensúlyban
van, de vannak olyan költségek, melyeknek összegét a rendezvény előtt csak az előző évi költség
összegével számoltuk.

2018. 04. 27. péntek
Szórakoztató programok
17.00 „Gyomaendrőd
Szeretlek”
20.00 Fáklyás felvonulás
Hajómodellezők a
Hantoskerti Holtágon
21.00 Aggi élő koncert

Szakmai programok
10.00 Szakmai Wokshop

Kiegészítő programok

14.00 Házi praktikák a
Sajtkészítésben
16.00 Sajt vásár

2018. 04. 28. szombat
Szórakoztató programok

Szakmai programok

Kiegészítő programok

8.00 Sajtverseny
11.00 Rezesbanda

10.00 Sajtvásár

13.00 Manó Magic

14.00-19.00 Látvány
sajtkészítés

14.00 Napsugár Bábszínház
előadása
15.00 FolkParádé a
testvérvárosok világnapja
alkalmából
17.00 Langaléta
Garabonciás
18.00 Zaporozsec élő
koncert
21.00 Ocho Macho élő
koncert

9.00 Dr. Tóth Elek Kertbarát
Kör (bor-pálinka verseny)
9.00 Kirakodó Vásár

15.00-17.00 Sajtpróba

2018. 04. 29. vasárnap
Szórakoztató programok
10.00 – 12.00
Élő kívánságműsor a Rádió
1-el
Street Art origami
Kézműves foglalkozás
12.00 Nótaszó
Puj Ferenc és Népi
zenekarával

Szakmai programok
8.00-12.00 Sajtos- Túrós
ételek Főzőversenye

Kiegészítő programok
9.00 Kirakodó Vásár - Bemutató

10.00 Sajtvásár
10.00-14.00 Sajtpróba

2018 Túrógombóc készítés

13.00 Szelle Szilárd műsora
14.00 Nagyotmondó Tóbiás
gyermekműsor
15.00 Eredményhirdetés
16.00 Idenézz!
17.00 Tűzzsonglőr
18.00 „Pataki Művek
21.00 EDDA - élő koncert

Kérem a tisztelt Képviselő- testületet a tájékoztatás tudomásul vételére.
Gyomaendrőd, 2018. március 9.
Tisztelettel:

Weigertné Gubucz Edit
mb intézményvezető sk

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – pályázat benyújtása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 135/2015 (III. 26) Gye. Kt számú határozatával
döntött a Helyi Kábítószerügyi egyeztető Fórum létrehozásáról.
A KEF létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása korábban a Térségi Szociális Gondozási
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát kérte fel. Képviselő-testületi döntés alapján 2017. január 1-től a
család-és gyermekjóléti központ fenntartója Gyomaendrőd Város Önkormányzata lett, és a KEF működését az
önálló intézményként működő Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ látja el.
Az intézmény pályázatot kíván benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság KAB-KEF-18-A kódszámú Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési
feltételeinek biztosítására kiírt pályázati program keretében.
A pályázat célja a már működő vagy új/újjá alakuló KEF-ek folyamatos működésének támogatása, a koordinációs
feladatok biztosítása, valamint a helyi drogpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódó programok támogatása.
A pályázat lehetőség biztosít már működő KEF-eknek, hogy a már elkészült, elfogadott drogellenes stratégiában és
a hozzá kapcsolódó cselekvési tervben meghatározott célok alapján, az egyes szolgáltatási területekhez
kapcsolódóan programok kezdeményezését, kidolgozását, összehangolását és lebonyolításuk koordinálást
megvalósítsák.
2018-ban már negyedik alkalommal kerül benyújtásra a pályázat, az eddigi pályázatok mind támogatottak voltak. A
2016. évi nyertes pályázat 2017-ben került megvalósításra, melynek keretében került meghívásra Dr. Zacher Gábor
az ország leghíresebb toxikológus főorvosa és teltházas előadásokat tartott a Varga Lajos Sportcsarnokban. A 2017.
évi nyertes pályázat megvalósítása folyamatban van, melynek keretében többek között részeg szemüveg
beszerzése, színházi előadás középiskolásoknak, a Nagyszénási Rehabilitációs intézet gyógyultjainak előadása
általános iskolásoknak, kisebb beszerzések, autogén tréningek szerepelnek.
Az igényelhető támogatás legalább 1.000.000,-Ft és legfeljebb 1.500.000,-Ft. A pályázó által kötelezően
biztosítandó önrész mértéke 10%.
A támogatás elnyerése esetén a megvalósításhoz maximum 150.000,-Ft önerő biztosítását kérné a Központ.
Az Intézmény megkeresését az előterjesztéshez mellékeltük.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a döntési javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – pályázat benyújtása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 150.000,-Ft támogatást biztosít a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum működtetésével megbízott Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ részére a KAB-KEF-18-A
kódszámú pályázat önerejének biztosításához.
A támogatás forrása Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.)
önkormányzati rendelet 7. melléklet 37. sorában biztosított rendkívüli feladatokra elkülönített keret.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaközszolg Nonprofit Kft. kérelme önkormányzati tartozásai
visszafizetési határidejének ismételt módosítására
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2016. évben két alkalommal, 2017. évben további egy alkalommal
biztosított kölcsönt a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. részére. A Kft. részéről fennálló tartozás összege mindösszesen
16.065.517 Ft. A Kft. a kapott kölcsön összegét a Regionális Hulladékkezelő Kft-vel szemben fennálló tartozásának
rendezésére, továbbá munkabérek, járulékok, üzemanyag költség és az Áfa határidőben történő megfizetésére
fordította. A szerződésekben a kölcsönök visszafizetési határideje két alkalommal már módosítva lett. Az utolsó
módosításra a Képviselő-testület 22/2018. (I.25.) Gye. Kt. határozatával került sor, melyben a kölcsönök
visszafizetési határideje 2018. március 31-ében lett meghatározva.
A hulladékgazdálkodásban kialakult bizonytalan helyzet, az ellátott feladat után járó bevételek realizálódásának több
hónapos csúszása a Kft. napi működésében továbbra is problémákat, finanszírozási nehézségeket okoz.
2018. március 12-én újabb kérelem érkezett a Gyomaközszolg Kft. ügyvezető igazgatójától, melyben jelezte, hogy
bár megtörtént az NHKV Zrt. és az FBH Nonprofit Kft. között a 2017. III. negyedévi időszak elszámolása, de a
Gyomaközszolg Kft. az 54 millió Ft összegű követeléséből mindössze 20 millió Ft-ot kapott meg, így a napi működés
finanszírozása mellett már nem tudja a tulajdonosi kölcsönt határidőben visszafizetni.
A Gyomaközszolg Kft. ügyvezető igazgatója kéri a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a 3 kölcsön
visszafizetési határidejének 2018. szeptember 30-ára történő módosításához.
2018. március 13-án a Gyomaközszolg Kft. ügyvezető igazgatója írásbeli tájékoztatást kért mind az FBH Nonprofit
Kft-től, mind a DAREH Bázis Zrt-től a tartozásuk fizetési ütemezéséről. A fizetési ütemezésről kapott tájékoztató a
megérkezést követően a bizottsági, de legkésőbb a Képviselő-testületi ülésen kerül ismertetésre.
A felvázolt külső körülmények likviditási nehézséget okoznak a cég életében, így javasoljuk a Képviselő-testületnek
a kérelem támogatását és a kölcsönszerződések visszafizetési határidejének módosítását 2018. szeptember 30-ára.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"A Gyomaközszolg Kft. önkormányzati tartozásai visszafizetési határidejének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. önkormányzattal
szemben fennálló 3.156.017 Ft, 4.000.000 Ft, valamint 8.909.500 Ft összegű tartozásainak visszafizetési határidejét
2018. szeptember 30. napjára módosítja. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szerződés módosításához kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére,
aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 09. 30.
Felelős: Toldi Balázs
28

Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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10.napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 2500 m2 alatti telek és termőföld ingatlanok értékesítése nyílt árverésen
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról [ 543/2017.(XI.30.) önkormányzati
határozat], hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 2500 m2 alatt alábbiakban felsorolt ingatlanokat nyílt árverésen
értékesíti.
1.

Belterületi telkek

Ssz.

Helyrajzi
szám

1.

1045

Terület
nagysága
( m2 )
1238

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1302/32
1388/2
1390/1
1390/2
1391/1
1391/2
1391/3
1391/4
3424/2
5475
5723
6552
6553
6554
6555
6556
6557
7507
7523

311
289
81
268
343
343
339
417
1250
592
1066
745
675
632
638
573
514
1191
1162

2.

Cím, egyéb jellemző

Értékbecslés alapján
javasolt vételár (Ft)

Kert, gyomai településrész, Révlapos, árvízvédelmi
töltéshez közel. Bérleti jogviszonnyal terhelt 2018.
szeptember 30.-ig.
Körös sor 17/2.
Kert, Kálvin és Keleti utca között
Kert, Kálvin és Keleti utca között
Kert, Kálvin és Keleti utca között
Kálvin J. 14.
Kert, Kálvin és Keleti utca között
Kert, Kálvin és Keleti utca között
Kert, Kálvin és Keleti utca között
Újkert sor, beépítetlen terület
Juhász Gy. u. 19.,telek
Polányi u. 71.
Vadász u., telek
Vadász u., telek
Vadász u., telek
Vadász u., telek
Táncsics u., telek
Táncsics u., telek
Vasútsor 11. ( Nagylapos )
Mester u. 10. ( Nagylapos )

619 000
1 244 000
57 800
8 100
53 600
68 600
68 600
67 800
83 400
312 500
414 400
1 066 000
74 500
67 500
63 200
63 800
57 300
51 400
297 750
290 500

Termőföldek

Ssz.

Helyrajzi
szám

Művelési ág

Min.
osztály

Terület
( ha )

1.
2.

02724
02765/6

szántó
szántó

4
4

3.
4.
5.
6.
7.
8.

13444
13485
13510
15060/3
8652
9040

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

4
4
4
6
4
3

AK érték

A terület elhelyezkedése

0,0130
0,2431

0,29
5,49

0,2216
0,1543
0,1622
0,2268
0,1857
0,2021

5,01
3,49
3,66
2,77
4,19
6,85

Madarásztanya, Koplaló
Tövishát, csatorna szélén,
gyepmesteri telep
Újkert - sor
Újkert - sor
Újkert - sor
Bónom-zug külső, út mellett
Öregszőlő
Bónom - zug, nem vízp., töltés
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Értékbecslés
alapján javasolt
vételár (Ft)
7 000
200 000
180 000
104 000
109 000
70 000
125 000
274 000

9.

9186

szántó

4

0,2438

5,51

10.

02229/9

2

0,2381

3,71

11.

02426/17

2

0,0280

0,44

Vitéz düllő

12.

10078

gyep
(legelő)
gyep
(legelő)
gyümölcsös

mellett
Bónom - zug, nem vízp., töltés
mellett
Szennyvíztelephez közel

2

0,0352

0,92

220 000
129 000
11 000

Endrőd, belterület Polányi út
23 000
mellet
13.
14051
gyümölcsös
2
0,0647
1,69
Keleti utca, töltés mellett
42 000
14.
13743
kert
2
0,0223
0,58
Csepüskert
12 000
15.
14008/2
kert
2
0,0266
0,69
Keleti utca, töltés mellett
14 000
16.
15057/4
kert
2
0,0836
2,18
Pap - zug, nem vízparti,
54 000
töltés, mellett
17.
15632
kert
2
0,0807
2,11
Dan - zug, nem vízpari
53 000
18.
15653
kert
2
0,0915
2,39
Dan - zug, nem vízpari
60 000
19.
8083
kert
2
0,0874
2,28
Öregszőlő
570 000
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról [ 545/2017.(XI.30.) önkormányzati
határozat], hogy a 9621 hrsz.-ú zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű, 274 m2 területű ingatlant nyílt
árverésen értékesíti. Az ingatlan értékesítésére az értékbecslés alapján javasolt vételár nettó 2.720.000,-Ft
Az ingatlanokról elkészült az értékbecslés, amelyek az alábbi linkeken megtekinthetők.

http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/20180329/2500_m2_alatti_kulteruleti_ingatlanok_ertekbecsles_201803

http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/20180329/2500_m2_alatti_belteruleti_ingatlanok_ertekbecsles_201803
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/20180329/templom-zug_9621_hrsz_ertekbecsles.pdf
Az ingatlan tulajdonjogát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható
szervezet, természetes személy, illetve több társaság vagy természetes személy együttesen szerezheti meg.
A termőföldek esetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban:
földforgalmi törvény) 10. § szabályozza a tulajdonszerzési jogosultságot.
Ha a törvény másként nem rendelkezik, a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár
szerezheti meg.
A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezheti meg a föld
tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem
haladja meg az 1 hektárt.
A földforgalmi törvény 36. §(1) b) bekezdése értelmében nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása
az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez.
Az ingatlanok elidegenítése Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (1) alapján
versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű ajánlat értékelési szempontja alapján történik.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Belterületi ingatlanok árverési kiírása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező a 2500 m2 alatt
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lévő telek ingatlanok értékesítésére egyfordulós, nyílt árverést hirdet az alábbi felhívás szerint.
ÁRVERÉSI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
a Gyomaendrőd, 1302/32; 1388/2; 1390/1; 1390/2; 1391/1; 1391/2; 1391/3; 1391/4; 3424/2; 5475; 5723; 6552;
6553; 6554; 6555; 6556; 6557; 7507; 7523 és 9621 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésre nyílt érverést hirdet
Az árverést kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Az árverés célja: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő–testülete által kijelölt ingatlanok értékesítése
egyfordulós nyilvános árverésen.
Az árverést vezeti: Csényi István a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja.
Az árverés kiírása, meghirdetése
A megkötendő szerződés típusa: Adásvételi szerződés
Az árverésen részt vehet:
1. Természetes személy,
2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1)
pontjában meghatározott átlátható szervezet,
3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében az
ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.
Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a
versenytárgyaláson. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási
címpéldányt és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával a
versenytárgyaláson kell igazolni.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe
helyezésre került.
1. Kikiáltási ár, induló licit, licitlépcső, az ingatlanok adatai, és egyéb információk:
1.1
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)

Gyomaendrőd, belterület, Kert, gyomai településrész, Révlapos,
árvízvédelmi töltéshez közel
1045
1238 m2
1/1
Kivett
Beépítetlen terület
Tehermentes
Révlaposon helyezkedik el a töltéshez közel, hasznosítása Kertként
jellemző. Bérleti jogviszonnyal terhelt 2018. szeptember 30.-ig.
Kertes mezőgazdasági terület övezete (Mk). A telken gazdasági épület
helyezhető el.
619 000
5 000

1.2
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Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)

Gyomaendrőd, Körös sor 17/2.
1302/32
311 m2
1/1
Kivett
Beépítetlen terület
E.ON vezetékjog 70 m2 területre
Vízparttal rendelkezik a Hantoskerti holtágra
„Üh” jelű Hétvégi házas üdülőterület. Nem beépíthető. Mobil építmény
helyezhető a telken.
1 244 000
10 000

1.3
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:

Gyomaendrőd, belterület, Kert, Kálvin és Keleti utca között
1388/2
289 m2
1/1
Kivett
Beépítetlen terület
E.ON vezetékjog
Sűrű növényzettel benőtt terület, vízállásos, hasznosítása korlátozott.

Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.4
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.5
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti a besorolása:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.6
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:

„Lf” jelű falusias lakóterület,
57 800
1 000
Gyomaendrőd, belterület, Kert, Kálvin és Keleti utca között
1390/1
85 m2
1/1
Kivett
Beépítetlen terület
E.ON vezetékjog
Sűrű növényzettel benőtt terület, vízállásos, hasznosítása korlátozott
„Lf” jelű falusias lakóterület,
8 100
500
Gyomaendrőd, belterület, Kert, Kálvin és Keleti utca között
1390/2
268 m2
1/1
Kivett
Beépítetlen terület
Tehermentes
Sűrű növényzettel benőtt terület, vízállásos, hasznosítása korlátozott
„Lf” jelű falusias lakóterület,
53 600
1 000
Gyomaendrőd, belterület, Kálvin J. u. 14.
1391/1
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Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.7
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.8
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.9
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.10
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:

343 m2
1/1
Kivett
Lakóház, udvar
E.ON vezetékjog
Az épület már korábban lebontásra került., vízállásos, hasznosítása
korlátozott
„Lf” jelű falusias lakóterület,
68 600
1 000
Gyomaendrőd, belterület, Kert, Kálvin és Keleti utca között
1391/2
343 m2
1/1
Kivett
Beépítetlen terület
Tehermentes
Sűrű növényzettel benőtt terület, vízállásos, hasznosítása korlátozott
„Lf” jelű falusias lakóterület,
68 600
1 000

Gyomaendrőd, belterület, Kert, Kálvin és Keleti utca között
1391/3
339 m2
1/1
Kivett
Beépítetlen terület
Tehermentes
Sűrű növényzettel benőtt terület, vízállásos, hasznosítása korlátozott
„Lf” jelű falusias lakóterület,
67 800
1 000
Gyomaendrőd, belterület, Kert, Kálvin és Keleti utca között
1391/4
417 m2
1/1
Kivett
Beépítetlen terület
Tehermentes
Sűrű növényzettel benőtt terület, vízállásos, hasznosítása korlátozott
„Lf” jelű falusias lakóterület,
83 400
1 000
Gyomaendrőd, belterület, Újkert sor, beépítetlen terület
3424/2
1250 m2
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Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.11
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.12
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.13
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.14
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:

1/1
Kivett
Beépítetlen terület
Tehermentes
Általános mezőgazdasági terület övezete (Má),
312 500
5 000
Gyomaendrőd, Juhász Gy. u. 19.
5475
592 m2
1/1
Kivett
Lakóház, udvar
Tehermentes
Az épület korábban lebontásra került
„Lf” jelű falusias lakóterület,
414 400
5 000
Gyomaendrőd, Polányi M. u. 71.
5723
1066 m2
1/1
Kivett
Lakóház, udvar
Tehermentes
Az épület korábban lebontásra került
„Lf” jelű falusias lakóterület,
1 066 000
10 000
Gyomaendrőd, Vadász u. 10.
6552
745 m2
1/1
Kivett
Lakóház, udvar
Tehermentes
Az épület korábban lebontásra került.
„Lf” jelű falusias lakóterület,
74 500
1 000
Gyomaendrőd, Vadász u. 9.
6553
675 m2
1/1
Kivett
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Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.15
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.16
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.17
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.18
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:

Lakóház, udvar
E.ON vezetékjog
Az épület korábban lebontásra került.
„L”f jelű falusias lakóterület,
67 500
1 000
Gyomaendrőd, Vadász u. 8.
6554
632 m2
1/1
Kivett
Lakóház, udvar
E.ON vezetékjog
Az épület korábban lebontásra került.
„Lf2 jelű falusias lakóterület,
63 200
1 000
Gyomaendrőd, Vadász u. 7.
6555
638 m2
1/1
Kivett
Lakóház, udvar
E.ON vezetékjog
Az épület korábban lebontásra került.
„Lf” jelű falusias lakóterület,
63 800
1 000
Gyomaendrőd, Táncsics u. 19.
6556
573 m2
1/1
Kivett
Lakóház, udvar
Tehermentes
Az épület korábban lebontásra került.
„Lf” jelű falusias lakóterület,
57 300
1 000
Gyomaendrőd, Táncsics u. 17.
6557
514 m2
1/1
Kivett
Lakóház, udvar
E.ON vezetékjog
Az épület korábban lebontásra került.
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Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.19
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.20
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.21
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)

„Lf” jelű falusias lakóterület,
51 400
1 000
Gyomaendrőd, Vasútsor 11.
7507
1191 m2
1/1
Kivett
Lakóház, udvar
Tehermentes
Az épület korábban lebontásra került.
„Lf” jelű falusias lakóterület,
297 750
3 000
Gyomaendrőd, Mester u. 10.
7523
1162 m2
1/1
Kivett
Beépítetlen terület
Tehermentes
Az épület korábban lebontásra került.
„Lf” jelű falusias lakóterület,
290 000
3 000
Gyomaendrőd, zártkert, Templom-zug, vízparti
9621
274 m2
1/1
Zártkert
Zártkerti művelés alól kivett terület
Tehermentes
Az ingatlanon egy kétszintes 50,97 m2 alapterületű „hétvégi” ház
található. Az ingatlan áramközművel ellátott
„Üh” jelű Hétvégiházas üdülőterület.,
2 700 000
50 000

Minden egyes ingatlanra külön kell licitálni.
2. Az árverés
2.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
2.2 Ideje: 2018. április 24. 1000 óra.
3. Árverési biztosíték
3.1 A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő árverési biztosíték utalását – legkésőbb 2018. április 24.én 9 óráig - el kell indítani az Békés Takarék Szövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak
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bizonylat másolatát az ajánlatához kell csatolni.
3.2 Az árverés során azon licitálók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az eredmény
megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes licitáló döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy
annak beszámítását a vételárba.
4. Szerződéskötés feltételei
4.1 Az árverés nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
4.2 Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
4.3. Az adásvételi szerződés elkészítése, az ügyvédi költség, valamint a földhivatali eljárás díjai a vevőt terhelik.
5. A szerződéskötés egyéb feltételei
5.1. Ha az árverés nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul,
vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a
szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő licitálóval – azonos feltételek mellett –
szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.
5.2. A nyertes licitáló helyébe lépő licitálóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) az árverési kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) az árverés eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt licitálót erről külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 5.1 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása
esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.
6. Az árverési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján ( www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.
7. Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlanok a helyszínen megtekinthetők, a 9621 hrsz.-ú
ingatlan esetében időpont egyeztetése szükséges.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Külterületi ingatlanok árverési kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező a 2500 m2 alatt
lévő termőföldek értékesítésére egyfordulós, nyílt árverést hirdet az alábbi felhívás szerint.
ÁRVERÉSI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
a Gyomaendrőd, 02724; 02765/6; 13444; 13485; 13510; 15060/3; 8652; 9040; 9186; 02229/9; 02426/17; 10078;
14051; 13743; 14008/2; 15057/4; 15632; 15653; és 8083 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésre nyílt érverést hirdet
Az árverést kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Az árverés célja: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő–testülete által kijelölt ingatlanok értékesítése
egyfordulós nyilvános árverésen.
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Az árverést vezeti: Csényi István a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja.
Az árverés kiírása, meghirdetése
A megkötendő szerződés típusa: Adásvételi szerződés
Az árverésen részt vehet:
1. Természetes személy,
2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1)
pontjában meghatározott átlátható szervezet,
3. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: földforgalmi törvény) 10. §
szabályozza a tulajdonszerzési jogosultságot.
Ha a törvény másként nem rendelkezik, a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár
szerezheti meg.
A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezheti meg a föld
tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem
haladja meg az 1 hektárt
Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a
versenytárgyaláson. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási
címpéldányt és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával a
versenytárgyaláson kell igazolni.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe
helyezésre került.
1. Kikiáltási ár, induló licit, licitlépcső, az ingatlanok adatai, és egyéb információk:
1.1.
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Külterület, Madarásztanya, koplaló
02724
130 m2, 0,29 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdon
Szántó, 4. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
7 000
100

1.2
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Külterület, Tövishát, csatorna szélén
02765/6
2431 m2, 5,49 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdon
Szántó, 4. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
200 000
1 000

1.3
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Újkert-sor
13444
2216 m2, 5,01 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Szántó, 4. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
180 000
1 000

1.4
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:

Gyomaendrőd, Újkert-sor
13485
39

Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

1543 m2, 3,49 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Szántó, 4. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
104 000
1 000

1.5
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Újkert-sor
13510
1622 m2, 3,66 AK
2160/4320 önkormányzati tulajdoni hányad
Szántó, 4. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
109 000
1 000

1.6
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Bónom-zug külső, út mellett
15060/3
2268 m2, 2,77 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Szántó, 6. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
70 000
500

1.7
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Öregszőlő
8652
1857 m2, 4,19 AK
1857/3290 önkormányzati tulajdoni hányad
Szántó, 4. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
125 000
1 000

1.8
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Bónom - zug, nem vízparti töltés mellett
9040
2021 m2, 6,85 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Szántó, 3. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
274 000
1 000

1.9
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Bónom - zug, nem vízparti töltés mellett
9186
2438 m2, 5,51 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Szántó, 4. minőségi osztály
E.ON vezetékjog
220 000
1 000

1.10
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):

Gyomaendrőd, Külterület, szennyvíztelephez közel
02229/9
2381 m2, 3,71 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdon
Gyep (legelő), 2. minőségi osztály
Vezetékjog középnyomású földgázelosztó vezetékre 1266 m2 biztonsági
övezetére
129 000
40

Licitlépcső (Ft):

1 000

1.11
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Külterület, Vitéz düllő
02426/17
280 m2, 0,44 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdon
Gyep (legelő), 2. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
11 000
100

1.12
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Endrőd belterület Polányi út mellet
10078
352 m2, 0,92 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Gyümölcsös, 2. minőségi osztály
E.ON vezetékjog
23 000
100

1.13
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Keleti utca, töltés mellett
14051
647 m2, 1,69 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Kert, 2. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
42 000
500

1.14
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Csepüskert
13743
223 m2, 0,58 AK
76/200 önkormányzati tulajdoni hányad
Kert, 2. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
12 000
100

1.15
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Keleti utca, töltés mellett
14008/2
266 m2, 0,69 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Kert, 2. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
14 000
100

1.16
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Pap - zug, nem vízparti, töltés mellett
15057/4
836 m2, 2,18 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Kert, 2. minőségi osztály
Vízügyi szolgalmi jog
54 000
500

1.17
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:

Gyomaendrőd, Dan - zug, nem vízparti
15632
41

Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

807 m2, 2,11 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Kert, 2. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
53 000
500

1.18
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Dan - zug, nem vízparti
15653
915 m2, 2,39 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Kert, 2. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
60 000
500

1.19
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Öregszőlő
8083
874 m2, 5,49 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdon
Szántó, 4. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
570 000
1 000

Minden egyes ingatlanra külön kell licitálni.
2. Az árverés
2.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
2.2 Ideje: 2018. április 25. 1000 óra.
3. Árverési biztosíték
3.1 A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő árverési biztosíték utalását – legkésőbb 2018. április 25.én 9 óráig - el kell indítani az Békés Takarék Szövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak
bizonylat másolatát az ajánlatához kell csatolni.
3.2 Az árverés során azon licitálók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az eredmény
megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes licitáló döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy
annak beszámítását a vételárba.
4. Szerződéskötés feltételei
4.1 Az árverés nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
4.2 Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
4.3. Az adásvételi szerződés elkészítése, az ügyvédi költség, valamint a földhivatali eljárás díjai a vevőt terhelik.
4.4. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. Törvény 21. § értelmében (továbbiakban:
földforgalmi törvény) a föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot egységes
okiratba foglalt szerződésbe (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak – a felek
aláírásától számított 8 napon belül – közölnie kell e törvényen, valamint más törvényen, illetve a megállapodáson
alapuló elővásárlási jog jogosultjaival. Az adásvételi szerződést – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben
meghatározottak szerint – az elővásárlásra jogosultakkal a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni, azzal, hogy a tulajdonosnak az adásvételi szerződést a más törvényen,
és a megállapodáson alapuló elővásárlásra jogosultakkal közvetlenül is közölni kell. Az adásvételi szerződésnek a
vevő részéről tartalmaznia kell a 13–15. §-ban előírt nyilatkozatokat is, ennek hiányában azokat a 13–15. §-ban
előírt alakszerűségi előírásoknak megfelelően az adásvételi szerződéshez csatolni kell.
4.5. A földforgalmi törvény 21. szakaszában foglaltak alapján az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő
közlése a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati hivatal (a továbbiakban
együtt: polgármesteri hivatal) esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati
hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik azzal, hogy a szerződésben
felismerhetetlenné kell tenni az eladó és a vevő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán
kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot.
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A közlés kezdő napja az adásvételi szerződésnek a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztését
követő nap. Az elővásárlási jog jogosultja a közlés kezdő napjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet
az adásvételi szerződésre elfogadó, vagy az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot. Az elővásárlásra jogosult
– ide nem értve a földalapkezelő szervezetet – a jognyilatkozatát a jegyző részére személyesen adja át. A
földalapkezelő szervezet a jognyilatkozatát a jegyzőnek megküldi, vagy a földalapkezelő szervezet képviseletében
eljáró személy átadja a jegyzőnek. Az elővásárlási jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az elővásárlásra
jogosult az e bekezdésben meghatározott határnapig nem nyilatkozik.
4.6 A földforgalmi törvény 36. §(1) b) bekezdése értelmében nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv
jóváhagyása az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez.
5. A szerződéskötés egyéb feltételei
5.1. Ha az árverés nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul,
vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a
szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő licitálóval – azonos feltételek mellett –
szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.
5.2. A nyertes licitáló helyébe lépő licitálóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) az árverési kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) az árverés eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt licitálót erről külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 5.1 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása
esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.
6. Az árverési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján ( www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.
7. Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlanok nem körülzártak, a helyszínen
megtekinthetők.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő – testülete
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrődi Ipari Parkban lévő építési területből ingatlanrész
értékesítése
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Glencore Gabonatároló és Logisztikai Kft. kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. A társaság a Gyomaendrődi
Ipari Park területén lévő (3741/38 hrsz.) telephelyét kívánja bővíteni az előterjesztéshez mellékelt változási vázrajzon
feltüntetett módon. A vázrajz adatai alapján a telephely 5083 m2-el kerülne kiegészítésre. A telephely bővítése csak
telekhatár-rendezéssel történhet, mert az önkormányzati tulajdonú 3741/52 hrsz.-ú ingatlanból nem alakítható ki a
vázrajzon feltüntetett módon önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan. A társaság a területrész megvásárlására
nettó 700 Ft/m2 összegben tett ajánlatot, amely összesen nettó 3.558.100,-Ft.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának az ipari park létrehozásával az volt a célja, hogy a településen területet
biztosítson a helyi vállalkozások, és természetesen más befektetők részére a tevékenységük, valamint a fejlesztési
elképzeléseik megvalósítására. Az ipari parkban a területrész értékesítését követően az Önkormányzatnak, valamint
a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nek összesen közel 14 ha szabad terület marad, amely értékesíthető fejlesztési céllal.
Az önkormányzat kataszteri nyilvántartásában a 3741/52 hrsz.-ú ingatlan az üzleti vagyon részét képezi, amely
forgalomképes. Az ingatlan területe 11 ha 4200 m2 , művelési ága kivett építési terület és árok.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanra az „Gk” jelű
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet előírásai vonatkoznak.
Az ipari park területén lévő fejlesztési céllal értékesíthető 3741/40 és 3741/52 hrsz.-ú ingatlanokról független
szakértői véleményt kértünk, amely 6 hónapnál nem régebben készült. A szakértői vélemény az ingatlanok becsült
forgalmi értékét összesen nettó 80,445 millió Ft összegben határozta meg. A szakértői vélemény az ingatlanok nettó
fajlagos telek árát 555 Ft/m2 összegben határozta meg. A szakvélemény a Városüzemeltetési Osztályon
megtekinthető.
A szakértői vélemény alapján a megvásárolni kívánt 5083 m2 nagyságú terület becsült forgalmi értéke: nettó
2.821.065,- Ft. A társaság a területrészér megvásárlására tett ajánlata 737.035 Ft-tal több a szakvéleményben
megállapított értéknél.
Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja
alapján forgalmi adó köteles.
A társaság által kért terület a fent már említett okok miatt csak a földrészletek telekhatár-rendezésével értékesíthető.
A területrész értékesítésére javasolt nettó ár nem éri el a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény
(továbbiakban: Nvtv.) 11. § (16) bekezdése szerint meghatározott értékhatárt (jelenleg nettó 25.000.000,-Ft), így
nem kötelező a versenyeztetés.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10.§(2) bekezdés d) pontja értelmében mellőzhető a
versenyeztetés a telek-kiegészítésként történő ingatlanértékesítés esetén, amennyiben a telekrészlet kizárólag egy
önálló ingatlanhoz csatolható, a telekrész egyedi forgalmi értéke nem éri el a nettó 5 millió Ft-ot, és annak nagysága
nem haladja meg az egész ingatlan területének 20%-át.
Az Nvtv. 14. §-a alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden
más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A Magyar Állam 5 millió forintig nem él az elővásárlási jogával.
Javasoljuk az előterjesztéshez mellékelt a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala 236/2017
számon záradékolt változási vázrajz szerint a 3741/38 hrsz.-ú ingatlanhoz telekhatár-rendezés jogcímén kerülő 5083
m2 terület értékesítését nettó 3.558.100,-Ft összegben a Glencore Gabonatároló és Logisztikai Kft. részére az
alábbi feltételek mellett.
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1. Az adásvételi szerződés, valamint a kapcsolódó telekhatár-rendezésről készített változási vázrajzok benyújtása az
illetékes földhivatalhoz a Vevő kötelezettsége.
2. A Vevőt terhelik az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyeztetés eljárás költségei, az adásvétellel kapcsolatosan
felmerülő költségek és illetékek, valamint az adásvételi szerződés elkészíttetése.
3. Az ingatlan birtokba adására a teljes vételár megfizetését követően kerül sor.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Területrész értékesítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról
és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati
rendelet 10.§ (2) bekezdés d) pontja alapján telekhatár-rendezés jogcímén elad a gyomaendrődi 3741/52 hrsz.-ú
ingatlanból 5083 m2 nagyságú területet nettó 3.558.100,-Ft vételáron a Glencore Gabonatároló és Logisztikai
Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipari Park).
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 3741/38 és 3741/52
hrsz.-ú földrészletek telekhatár-rendezéséhez, valamint az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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A terület-kiegészítés formája

12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2018. évi útkarbantartási terv
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2018. februári Képviselő-testületi ülésen történt tájékoztatás szerint összegyűjtöttük a városüzemeltetési osztályra
beérkezett lakossági, intézmény vezetői és képviselői útfelújítási és útépítési kéréseket és javaslatokat.
A beérkezett kérések megvalósításának műszaki tartalma pontosan nem került kidolgozásra, így költségbecslés sem
készült hozzá.
A beérkezett javaslatok az alábbiak:
Besenyszegi utca aszfaltozása a gáttól a Fő útig
A meglévő leromlott aszfalt út újra aszfaltozása 455 m hosszú és 4 m szélességben. A Korábban elkészült útalapra
új aszfalt réteg kiépítése 240 m hosszan és min 3 m szélességben. Építési engedély köteles tevékenység,
engedélyezési terv készítése szükséges.
Németzugi sor közepe
A Németzugi sor középső szakaszán 70 m hosszúságban még nem nincs kiépítve útalap.
Október 6 ltp. garázssorhoz vezető út a Selyem út felől
150 m hosszú és 3 m széles útalap építés a Selyem úttól a garázssor végéig
Október 6 ltp. Lidl felé eső rövid útszakasza
36 m hosszú és min. 4 m széles aszfalt burkolat építés a meglévő útalapra.
Építési engedély köteles tevékenység, engedélyezési terv készítése szükséges.
Korányi utca-Décsi utca kereszteződése
Csatlakozó ívek szélesítése
Kenderáztató utca
A 2017-ben kiépített aszfalt burkolat folytatásaként 79 m új aszfaltburkolat készítése.
Deák utca-Blaha utca kereszteződésénél parkoló kialakítása. Építési engedély köteles tevékenység, engedélyezési
terv készítése szükséges.
Blaha Lujza út, Szent Antal Népház környezetében parkoló kialakítása. Építési engedély köteles tevékenység,
engedélyezési terv készítése szükséges.
Fő út 56/1 szám alatti Lottózó környezetében parkoló építés
Kis Bálint utcában a szennyvíz nyomvonal javítás 380 méteren átlagosan 1,2 m szélességben
Toldi Miklós utca folytatásában a 9. számú ingatlanig útalap építése 170 m hosszúságban 3 méter szélességben
Téglagyári út teljes kátyúzás
Hantoskerti úton a meglévő aszfalt burkolatú út és a töltéslábnál lévő földút között új feljáró/sárrázó építése
megközelítőleg 60 m2 felületen
Mirhóháti utca 8. számú ingatlan (Idősek Otthona) környezetében parkoló építése Építési engedély köteles
tevékenység, engedélyezési terv készítése szükséges.
Orgona utca 11-13. között új aszfalt burkolatú út építése. Építési engedély köteles tevékenység, engedélyezési terv
készítése szükséges.
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Blaha út és a Korányi utca csatlakozásánál a kanyarodó ív kibővítése. Megközelítőleg 20 m2
Dózsa György úton, a Posta oldalában új parkoló építése. Építési engedély köteles tevékenység, engedélyezési
terv készítése szükséges.
Damjanich utca teljes hosszában történő felújítása. 419 m hosszúságban és 3 m szélességben új aszfalt burkolat
építés.
A Peresi -holtág Simai -zug részén 02738 hrsz-ú út töltéstől a hídig terjedő kb. 112 m-es, és a híd utáni kb. 100 mes szakaszon szórt út készítése. A híd bal lábánál az út beszakadt a víz kimosta.
(A helyi gazdákkal és a Peresi-Holtág Környezetvédelmi Egyesülettel egyeztetve, a nagyobb területtel rendelkező
gazdák felajánlották, hogy a gépi földmunkát elvégeznék, ill. 20 000Ft/ha hozzájárulást fizetnének.)
02763 hrsz (Gyepmesteri telep előtt elhaladó) út javítása. A meglévő szórt út kátyúinak feltöltése.
Olajosok útja teljes szakaszának kátyúzása.
Gyomaendrőd belterületén a korábbi évekhez hasonlóan 2.000 m2 kátyúzás. (becsült költség: bruttó 16 millió
forint)
Templom-zugi út (Bárka látogató központ) javítása. A meglévő összetőrt beton burkolat felújítása 140 m
hosszúságban.
Kossuth Lajos út 45. szám előtt parkoló építés. Rendelkezésre áll az építési engedély és a tervdokumentáció.
Kossuth Lajos út 7. szám (Óvoda) előtt parkoló építés. Építési engedély köteles tevékenység, engedélyezési terv
készítése szükséges.
Hősök út 45 számú (Szakrendelő) ingatlan előtt található parkoló burkolatának és vízelvezetésének felújítása.
Selyem úthoz csatlakozó Szent Gellért Általános Iskola parkolójából új kivezető út építése és új járdakapcsolat
kialakítása. Építési engedély köteles tevékenység, engedélyezési terv készítése szükséges.
Dr. Pikó Béla u. 3. szám alatti orvosi rendelő udvarán parkoló építés.
Fő út 3. szám alatti orvosi rendelő udvarán parkoló építés
Közfoglalkoztatáson belül betervezett fejlesztések:
Selyem út Tamási Áron utca és a József Attila utca közötti szakaszán parkoló építés
Ipartelep út Fő út és Selyem út közötti szakaszán járda építés
A 2018. évi költségvetésben „Külterületi utak felújítására” 10 millió forint és „Út és parkoló építésre” további 10 millió
forint került elkülönítésre, melyhez további 20 millió forint csoportosítható a „Belterületi utak fenntartás” szakfeladat
terhére.
A fenti előterjesztés az összes beérkezett igényt tartalmazza. A rendelkezésre álló források figyelembe vételével
kijelenthető, hogy az igények töredéke valósítható meg többlet forrás kijelölése nélkül. Az előkészítő munka
folytatásához kérjük a Képviselő-testületet, hogy a további kidolgozásra szánt munkálatok listáját állítsa össze, mely
alapján az áprilisi ülésre beterjesztésre kerülhet a végleges, becsült költségekkel ellátott 2018 évi építési és felújítási
terv.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Karbantartási terv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
a Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2018. évi út és parkoló építési valamint útfelújítási munkálatok
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előkészítése során további kidolgozásra az alábbi helyszíneket jelölje ki:
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 04. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. március 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Járási start közmunka 2018.-2019. évi elfogadott
mintaprogramjairól
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Közfoglalkoztatási Irodája elkészítette a Járási start közmunka
mintaprogramok 2018-2019. évi tervezetét, melyet a Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszer (rövidítve: Ktk.)
elektronikus rendszerébe feltöltött. A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztálya a feltöltött tervezetet ellenőrizte, és felterjesztette elfogadásra a BM részére. A BM elfogadta a felterjesztett
mintaprogramokat, melynek eredményeképpen megkötésre kerültek a hatósági szerződések. A kistérségi járási
startmunka programok az elmúlt évekhez hasonlóan 2018.-2019.-évben is 7 mintaprogramból állnak. A
mintaprogramokban dolgozók tervezett bérköltsége az érintett időszakban összesen (bér+járulék) bruttó
200.999.820.-Ft, mely 100%-ban támogatott. A programokhoz kapcsolódó összes dologi és beruházási költség
pedig 53.676.318.-Ft, melyhez 3.931.073.-Ft önerő biztosítása szükséges. A részletes beszámolót az előterjesztés
melléklete tartalmazza.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Járási start közmunka 2018.-2019.-évi
elfogadott mintaprogramjairól szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Beszámoló a Járási start közmunka 2018‐2019. évi elfogadott
mintaprogramjairól

Gyomaendrőd Város Önkormányzata elkészítette a Járási start közmunka mintaprogramok
2018-2019. évi tervezetét, melyet a Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszer (rövidítve: Ktk.)
elektronikus rendszerébe feltöltött. A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya a feltöltött tervezetett ellenőrizte, és felterjesztette elfogadásra a BM részére.
A BM elfogadta a felterjesztett mintaprogramokat, melynek eredményeképpen megkötésre kerültek a
hatósági szerződések.
A programelemekhez kapcsolódó létszám 269 főről 181 fő-re változott (csökkent), melynek kapcsán
változtak a programokhoz kapcsolódó bérköltségek, beruházási-dologi költségek is.
Már a 2017.-es évet is jelentős létszámhiány jellemezte, ami megnehezítette a mintaprogramban vállalt
feladatok végrehajtását. Viszont a nehézségek ellenére az összes mintaprogramban vállalt feladatot
teljesíteni tudta az Önkormányzat. A jelentős létszámcsökkenésnek az-az oka, hogy a
versenyszférában jelentős béremelések zajlottak, így a dolgozók egy jelentős része talált munkahelyet.
A tendencia 2017. tavaszán kezdődött, és 2017. év végére a ténylegesen foglalkoztatottak létszáma
200 fő környékére csökkent. A 2018.-2019. évi mintaprogramok tervezésénél a tendenciát, valamint az
akkor rendelkezésre álló dolgozók létszámát, és a Kormányhivatal állásfoglalását figyelembe véve
állapította meg az Önkormányzat a foglalkoztatni kívánt 181 fő-s létszámot, ami így is 32,8 %-os
csökkenést jelent az előző évhez képest.
A létszámcsökkenésnek megfelelően a mintaprogramok tervezetében vállalt feladatokat is csökkenteni
kellett, hiszen kevesebb dolgozóval kevesebb feladatot lehet megvalósítani, másrészt csökkentek a
támogatott beruházási-dologi költségek is.
Mindemellett nem elhanyagolható tény az is, hogy a vállalkozásoknál elhelyezkedett dolgozók azok,
akik munkájuk révén, vállukon vitték a korábbi években a közfoglalkoztatási programokat, valamint
az hogy a programok tervezésénél közfoglalkoztatási béremeléssel nem tervezhettünk.
A mintaprogramok mellett egy huzamosabb idejű (hagyományos) közfoglalkozatási program
(általános karbantartó (6 fő), van folyamatban, melynek futamideje 2017. december 11.-től 2018.
szeptember 30.-áig tart, és vannak tanfolyamos programok, melyből 14 fő részvételével a szociális
gondozó, és ápoló tanfolyam 2017. december 11.-én elindult, és 2018. szeptember 10.-éig fog
várhatóan tartani. Az év folyamán további 4 tanfolyam (gyógynövénygyűjtő, bio-és zöldhulladék
hasznosítás, komposztálás, konyhai kisegítő, textiltermék összeállító) elindítását várja a
Kormányhivatal tanfolyamonként 12 fő részvételével.
A kistérségi járási startmunka programok az elmúlt évekhez hasonlóan 2018.-2019. évben 7
mintaprogramból állnak, melyek az alábbiak:
1.
2.
3.
4.
5.

helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás
mezőgazdaság
belterületi közutak karbantartása
belvízelvezetés
bio-és megújuló energia felhasználás,

6. mezőgazdasági földutak karbantartása
7. Illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása

Az összes mintaprogram 2018.03.01. és 2019.02.28. közötti időszakra vonatkozik.

1. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás mintaprogram
A helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatási programunkban dolgozó közfoglalkoztatottak létszáma
2018.‐ban a korábbi 30 fő‐ről 21 főre csökkent, mely 17 fő segédmunkásból, 3 fő kiemelt
brigádvezetőből, és 1 fő adminisztrátorból tevődik össze. A 2018‐as évben a közfoglalkoztatottakkal
az alábbi feladatokat kívánjuk megvalósítani:
Az asztalos műhelyben a korábbi években beszerzett eszközökkel kültéri szemeteseket, kukákat,
nyílászárókat, valamint bútorokat is szeretnénk készíteni. A nyílászárókat Önkormányzati tulajdonú
épületek felújításánál használnánk fel.
Utcai szeméttárolók további készítése, a tisztább
környezetért, mindenképp szükséges. Mindezek mellett a tavalyihoz hasonlóan további 3 db mobil
árusító faház elkészítését is tervezzük, melyet az adventi vásárokon, fesztiválokon fel tudnánk állítani,
a közfoglalkoztatásban előállított termékek árusítására, valamint az endrődi piactéren a lakosság is
használhatja. A program keretében az összes játszótér karbantartását, festését is tervezzük. A
programban továbbra is szeretnénk a Hármas Körös folyó partján lévő túraútvonalat takarítani,
tisztán tartani, valamint a korábbi években kirakott bútorok karbantartását, festését elvégezni. A
mezőgazdasági területünkön megtermelt cirokból továbbra is seprűkötés folytatását is tervezzük,
mely révén a közmunkaprogramban felhasznált seprűk beszerzését, és különböző intézmények seprű
igényét ki tudjuk elégíteni, így gazdaságosabbá válik programunk, valamint a fölös mennyiséget
értékesíteni kívánjuk.
Mivel fejlesztési célú beruházásra, illetve nagyértékű eszköz, berendezés beszerzésére, csak a helyi
sajátosság mintaprogramban volt lehetőség, így ebben a programban kerül beszerzésre egy nagy
légteres hűtő, amely a mezőgazdasági mintaprogramunkban megtermelt homoktövis bogyó tárolását
szolgálná. Továbbá a mintaprogram keretében kerülne feldolgozásra a homoktövis bogyó, melyből a
tavalyi évhez hasonlóan ivólevet készítetnénk. Az elkészült ivólevet értékesítve 50%.kal magasabb
árbevételre tehetünk szert, mintha csak a bogyót értékesítenénk.

A programban dolgozók tervezett bérköltsége az érintett időszakban összesen (bér+járulék) bruttó
24.148. 596.‐Ft, mely 100%ban támogatott. A programhoz kapcsolódó összes dologi és beruházási
költség pedig 6.150.047.‐Ft, melyhez 175.716.‐Ft önerő biztosítása szükséges.
A programban szereplő tárgyak elkészítésével összességében több milliós (kb.: 3.000.000.‐Ft)
összeget takarítunk meg az Önkormányzatnak, valamint néhány tárgy (bútorok), illetve a jelentős
mennyiségű ivólé eladásával az elmúlt évekhez hasonlóan jelentős (kb. 3.000.000.‐Ft) árbevételt is
tervezünk, mely természetesen fedezetet nyújt a program önerejére is.

nyílászárók készítése

faházak készítése

elkészült üdvözlőtábla

2. Mezőgazdaság mintaprogram
A 2018. évi mintaprogramban összesen 81 fő‐t, ebből 70 fő segédmunkás, 2 fő adminisztrátor, 7 fő
brigádvezető, 1 fő gépkezelő, valamint 1 fő kiemelt brigádvezető foglalkoztatását terveztük. A
szántóföldi növénytermesztést tekintve a tavalyi 74,97 ha‐ról 59,74 ha‐ra csökkent a programba
bevonható termőföld nagysága. A bevont területeken belül 2,13 ha kender vetését tervezzük,
magtermesztés céljából, a kender szárát pedig felaprítva szeretnénk hasznosítani. Az elmúlt évek
sikeres cirok termesztése révén továbbra is tervezünk seprűcirkot vetni 0,94 ha‐on, és továbbra is a
seprűkötés révén, az önellátáson felül az értékesítés a cél. A sikeres homoktövis termesztés terén a
tavalyi évben nagyot léptünk előre, ugyanis 5 ha‐on telepítettünk homoktövist. Ebben az évben pedig
további 5‐ral növelnénk a beültetett területet a Torzsási ültetvényünkön. A körömvirág termesztését
is folytatnánk 0,59 ha‐on, melyből több százezer forintos bevételt várunk. A fennmaradó területeken
31,59 ha‐on napraforgót, 9,46 ha‐on búzát vetését tervezzük bevételképzés céljából, melyből
származó bevétel fedezetet nyújthat a programban nem elszámolható költségekre, illetve az önerőre.
A korábban 3,04 ha‐on telepített gyümölcsöst továbbra is fenntartjuk, folyamatos gondozásuk
szükséges. A programban működtetett kertészetben továbbra is egynyári‐kétnyári virágok előállítását
terveztük meg, melyeket továbbra is városunk köztereinek virágágyásaiba helyezünk majd ki, illetve
egy részét értékesíteni is fogjuk. Nagyértékű gépek beszerzésére, fejlesztési célú beruházások
támogatására nem lehetett pályázni, csak a korábbi években beszerzett eszközök, gépek javítására,
karbantartására, illetve üzemeltetésére nyújtottak támogatást. Viszont támogatásban részesültek a
védőruha beszerzéseinek költségei, a mezőgazdasági szolgáltatások költségeinek jelentős része,

valamint a gazdálkodás során felhasznált input költségek (műtrágya, növényvédőszer, virágmag stb.)
is.

A programban dolgozók tervezett bérköltsége az érintett időszakban összesen (bér+járulék) bruttó
89.186.340.‐Ft, mely 100%ban támogatott. A programhoz kapcsolódó összes dologi és beruházási
költség pedig 28.899.560.‐Ft, melyhez 3.639.201.‐Ft önerő biztosítása szükséges.
A program keretében terveztük a legnagyobb árbevételt (kb. 10.000.000.‐Ft), de jelentős (kb.
25.000.000.‐Ft) megtakarítással is számítani kell. Például a kertészetben előállított, és a város
köztereire kiültetett virágok értéke idén is eléri majd a 7.000.000.‐Ft‐ot.

cirok termesztés

körömvirág termesztés

körömvirág szárítása

kender betakarítása

virágosítási program

3. Belterületi közutak karbantartása mintaprogram
A programban résztvevő közfoglalkoztatottak száma a tavalyi 37 főről 15 főre csökkent, melyből 12
segédmunkással, 1 fő brigádvezetővel, 1 fő adminisztrátorral, 1 fő járművezetővel terveztük a
programot. Fő célunk, és feladatunk a program keretében továbbra is járdák építése, parkolók
építése, mely hasznos a település számára, és igazodik a helyi igényekhez. A program indokoltsága,
hogy a városban még mindig vannak olyan utcák ahol járdát szükséges építeni, illetve vannak olyan
helyek, ahol parkolók építése szükséges.
Mivel a programban résztvevők száma jelentősen csökkent, így az elvégzendő feladat, illetve a
támogatás nagysága is jelentősen csökkent. Ebben a mintaprogramban azért ilyen jelentős a létszám
csökkenés, mert a programban dolgozó férfiak száma csökkent le drasztikusan. Ennek ellenére a
2018.‐2019. évi programban 120 méter hosszan új járdaszakasz építése fog megvalósulni az
Ipartelepi úton közlekedők számára. Az érintett szakasz a Fő út kerékpárúttól a Selyem utcai
kereszteződésig fog tartani, és csatlakozni fog az előző évi program keretében megvalósult 657 méter
hosszú 2 méter széles járdaszakaszhoz. Evvel a beruházással az Ipartelepi úton a lakosság részére, egy
biztonságos járda fog rendelkezésre állni, a Fő úttól az Ipari parkban működő vállalkozásokig.
Továbbá a program részeként a Selyem úti óvoda iránt egy 75 m2 alapterületű parkoló fog
megvalósulni, mivel az érintett szakaszon csak egy 4‐5 férőhelyes parkoló található. A program
keretében új eszközök, nagy értékű gépek beszerzésére nem lehetett pályázni, csak a beruházások
megvalósulásához szükséges alapanyagok beszerzésére nyújtottak támogatást. A munkálatok a
korábbi években beszerzett eszközök segítségével valósulnak meg.
A fent szereplő beruházások mellett a közfoglalkoztatottak önkormányzati tulajdonú utak patkázását,
takarítását, illetve széleinek cserjézését, kaszálását is el fogják látni.
A programban dolgozók tervezett bérköltsége az érintett időszakban összesen (bér+járulék) bruttó
16.873.044.‐Ft, mely 100%ban támogatott. A programhoz kapcsolódó összes dologi és beruházási
költség pedig 3.286.906.‐Ft, melyhez önerő biztosítása nem szükséges.
A programban árbevétel nem képződik, viszont a megépítésre kerülő járda, illetve parkoló révén,
illetve a cserjézési, kaszálási feladatok elvégzése révén az Önkormányzat jelentős (kb. 6.000.000.‐Ft)
megtakarítást fog elérni.

Ipartelep úti járdaépítés

járdaépítési munkálatok

4. Belvízelvezetés mintaprogram
A program keretében évek óta az Önkormányzat tulajdonában lévő kül‐ és belterületi belvízelvezető
csatornák karbantartása, cserjézése, és iszapeltávolítása, átereszek kitakarítása, lejtésviszonyok
felülvizsgálata, csatornák mélyítése az elsődleges feladat. A programban részvevő
közfoglalkoztatottak száma a tavalyi 56 főről 15 főre csökkent, melyből 12 fő segédmunkással, 2 fő
brigádvezetővel és 1 fő adminisztrátorral indítottuk újra a programot. A létszám jelentős
csökkenésének az oka ebben a programban is a férfiak számának drasztikus csökkenése. Mivel a
programban résztvevők száma jelentősen csökkent, így az elvégzendő feladat, illetve a támogatás
nagysága is jelentősen csökkent. A programban dolgozók 2 brigádra oszlanak, és egy brigád egy nap
átlagosan 50‐60 fm‐nyi csatornaszakaszt, és annak környékét tudja kitakarítani, felújítani. A program
folytatását a város rendkívül hosszú csatornahálózatának folyamatos karbantartásának
szükségessége indokolja, valamint vannak a városban olyan csatornaszakaszok, melyeket burkolni
szükséges. A Blaha utca (szarvasi út) járdás oldalában lévő csatorna nagyon meredek rézsűvel
rendelkezik, mivel a csatorna részére szűk a hely. Az elmúlt években folyamatos problémát jelentett,
hogy a csatorna rézsűje gyakran megcsúszott, beomlott. Az egyetlen megoldás a csatorna burkolása,
U profilú betonelemek lerakása, mely hosszú évekre biztosítaná a víz lefolyását, valamint a fent
említett omlásokat meg tudja akadályozni. Ennek megfelelően a program keretében az érintett
szakaszon 125 méter hosszan kerül kiburkolásra a csatorna. E mellett a beruházás mellett több, a
városban található csatorna kitakarítását, bejárók átereszeinek kitisztítását fogják elvégezni a
közfoglalkoztatottak. Nagyértékű eszközök beszerzésére ebben a programban sem lehetett pályázni,
csak az elmúlt években a programban beszerzett eszközök karbantartására, javítására, a csatornázási
munkálatok során néhány támfal, illetve beszakadt áteresz cseréjéhez szükséges anyagköltségre
(zsalukő, áteresz, sóder, cement) nyújtottak támogatást. A program célja, hogy a városban egy jól
működő csatornahálózat legyen, mellyel a város belvíz veszélyeztetettsége minimálisra csökkenthető.
A brigádok tevékenységei a téli időszakban külterületi csatornák cserjézésével is kiegészül. Az így
kitermelt nyersanyagot részben fűtőanyagként fogjuk hasznosítani, részben a zöldhulladék lerakóban
komposztálnánk. A fóliában használt vegyes tüzelésű kazánjainkhoz kitűnő energiaforrásként tudjuk
hasznosítani a kitermelt cserjéket.
A közfoglalkoztatottak a nyári‐őszi időszakban, nagyban hozzájárulnak a parlagfű‐mentesítési
feladatok ellátásához is.
A programban dolgozók tervezett bérköltsége az érintett időszakban összesen (bér+járulék) bruttó
16.651.128.‐Ft, mely 100%ban támogatott. A programhoz kapcsolódó összes dologi és beruházási
költség pedig 3.508.872.‐Ft, melyhez önerő biztosítása nem szükséges.
A program keretében árbevétellel ugyan nem számolhatunk, viszont a program keretében felhasznált
anyagok beépítésével, az elvégzett munkálatokkal, több milliós (kb.: 7.000.000.‐Ft) megtakarítást ér
el az Önkormányzat.

csatorna profilozás

5. Bio‐és megújuló energia felhasználás mintaprogram
A programban 12 fő segédmunkás, 2 fő brigádvezető, valamint 1 fő adminisztrátor foglalkoztatására
van lehetőség. A program célja az elmúlt évekhez hasonlóan a város kül‐ és belterületén található
önkormányzati tulajdonú területek cserjézése során keletkezett ágak, gallyak, valamint más
programokban kitermelt faanyag – gallyak felaprítása, illetve brikettálása. Az így nyert tüzelőanyagot
továbbra is a közfoglalkoztatásba bevont épületek, fóliák fűtésére, valamint a fölös mennyiség
értékesítésére használjuk fel. A korábbi programban létesített tárolószín lehetőséget nyújt a darálék,
brikett tárolására is. A korábbi években a program keretében egy ágdaráló gép, és egy brikettáló gép
is beszerzésre került, melyek működtetésére lehetett pályázni. Nagyértékű gépek, illetve fejlesztési
célú beruházások megvalósítására ebben a programban sem lehetett pályázni. A programban
támogatható költségek csak a védőruhák költségei, a darálék tárolásához időnként szükséges zsákok,
fóliák beszerzési költségei, valamint a gépek javítási, illetve működtetéséhez szükséges üzemanyag
költségek voltak.
A programban dolgozók tervezett bérköltsége az érintett időszakban összesen (bér+járulék) bruttó
16.651.128.‐Ft, mely 100%ban támogatott. A programhoz kapcsolódó összes dologi és beruházási
költség pedig 3.508.600.‐Ft, melyhez önerő biztosítása nem szükséges.
A fent leírtaknak megfelelően a programban a tavalyi évhez hasonlóan számolunk (kb. 500.000.‐Ft)
árbevétellel, valamint (kb. 3.000.000.‐Ft) megtakarítással is.

A programban dolgozó közfoglalkoztatottak a nyári‐őszi időszakban, nagyban hozzájárulnak a
parlagfű‐mentesítési feladatok ellátásához is.

gallyak darálása

6. Mezőgazdasági földutak karbantartása mintaprogram
A programban 14 fővel, 13 segédmunkással, illetve 1 brigádvezetővel folytatnánk az előző évekhez
hasonlóan a mezőgazdasági földutak karbantartását. A program folytatását, a végzett tevékenységek
folyamatosságát a város rendkívül nagy külterülete, és annak földúthálózata indokolja.
A programban elvégzendő feladatok közé tartozik a földútszakaszok helyreállítása, gréderezése, a
csapadékos időszakokat követően, valamint az estlegesen az útra kidőlt fák eltávolítása, az útra
belógó cserjék kivágása. A kivágott fákat, cserjéket pedig a „bio mintaprogram” keretében fel tudjuk
használni, a közfoglalkoztatásban használt épületek fűtésére, illetve értékesítésre. Ebben a
programban is a dolgozók védőruháinak beszerzésére, védőital biztosítására, és a korábbi években
beszerzett eszközök, karbantartására, javítására, működtetésére lehetett pályázni. A program során
tovább folytatjuk a Vitéz dűlőként ismert önkormányzati földút, valamint a gyepmesteri dűlő
önkormányzati földút szélének rendezését, száraz veszélyes fák kivágását, a bozótos cserjézését,
ritkítását, belógó gallyak levágását, valamint egyes szakaszokon fák ültetését. A Torzsás zugba vezető
kisgát tetején lévő leromlott állapotú szórt út javításához szükséges anyagbeszerzésre viszont
nyertünk a pályázatban támogatást. Az út javítása pedig szorosan összefügg a „Mezőgazdasági
mintaprogram” keretében működtetett homoktövis ültetvény megközelíthetőségével, ugyanis az út
javítás révén az ültetvény csapadékos időben is könnyen megközelíthetővé válik.

A programban dolgozó közfoglalkoztatottak a nyári‐őszi időszakban, nagyban hozzájárulnak a
parlagfű‐mentesítési feladatok ellátásához is.
A programban dolgozók tervezett bérköltsége az érintett időszakban összesen (bér+járulék) bruttó
15.140.136.‐Ft, mely 100%ban támogatott. A programhoz kapcsolódó összes dologi és beruházási
költség pedig 3.675.789.‐Ft, melyhez önerő biztosítása nem szükséges.
A program keretében árbevétellel ugyan nem számolhatunk, viszont a program keretében
megvalósuló útjavításokkal, illetve a földutak szélének rendezésével több milliós (kb. 5.000.000.‐Ft)
megtakarítást ér el az Önkormányzat.

földút szélének rendezése

7. Illegális hulladék‐lerakóhelyek felszámolása mintaprogram

A programban dolgozó közfoglalkoztatottak száma a tavalyi 32 főről 20 főre csökkent, melyből 16 fő
segédmunkás, 2 fő brigádvezető 1 fő adminisztrátor, illetve 1 fő járművezető foglalkoztatásával
folytatnánk a hulladékgyűjtést a város kül‐és belterületén. Az elmúlt években nagyon sok illegális
lerakó megszüntetésre került sor, bár még mindig vannak olyan területek, ahol sajnos újratermelődik
a szemét, és ez indokolja a program további működtetését. A program célja, hogy szinte teljes
egészében felszámolásra kerüljenek a lerakók, és ezzel egy gondozott, tiszta város legyen
Gyomaendrőd. A programban dolgozók feladata a kerékpárutak, önkormányzati utak mellett eldobált
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