Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. január 31-i ülésén 41/2018. (I. 31.) számon
a következő határozatot hozta:
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
41/2018. (I. 31.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a Hasznosi ivóvíztározóval és a Csörgővölgyi tározó megvalósításával kapcsolatos beruházás előkészítésére vonatkozó javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást ad Dömsödi Gábornak,
Pásztó Város Polgármesterének, hogy az árvízvédelmi biztonság megteremtésére a
Hasznosi ivóvíztározóval kapcsolatban és a Csörgő-völgyi tározó megvalósításával
kapcsolatos lehetséges pénzügyi források felkutatásával, a projekt tervezési és kivitelezési
feladatainak ellátásával kapcsolatban, három meghívásos – nem nyilvános – rendszerben
árajánlatot kérjen be és Pásztó Városi Önkormányzat nevében az ajánlattételi eljárás
befejeztével megbízási jogviszonyt létesítsen az ajánlati felhívás nyertesével.
Az árajánlatkérők maximum 15 millió forint + ÁFA (azaz tizenöt millió forint + általános
forgalmi adó) összegű megbízás alatti értéken kerülhetnek kiküldésre.
Az ajánlattételi felhívást a határozat melléklete tartalmazza.
Az ajánlatkéréseket az alábbi megbízási részfeladatokkal kapcsolatban kell bekérnie Pásztó
Városi Önkormányzat Polgármesterének;
a) Projekt feltételek ellenőrzése – javaslattétel az árvízvédelmi biztonság
megteremtésére a Hasznosi ivóvíztározóval kapcsolatban és a Csörgő–völgyi
tározó megvalósításával kapcsolatos beruházásának előkészítésének vissza nem
térítendő forrásból való támogatására;
b) A kiválasztott előkészítési pályázati konstrukció pályázati kiírásának összeállítása,
mellékleteinek összeállítása;
c) Esetleges Kormányzati engedély előterjesztése, a szükséges dokumentumok
elkészítése, a folyamat kezelése;
d) Az előkészítő pályázatot követő megvalósítási pályázat felkutatása, annak
elkészítése.
e) Javaslattétel közbeszerző kiválasztására;
f) Az adott pályázat megnyerését követően a szerződéskötés előkészítése és az
előleg összegének lehívása;
g) Javaslatétel a kivitelezéshez tervező cég kiválasztására (3 meghívásos
rendszerben) és a folyamat lebonyolítása (szabályzatok alapján);
h) Előleg lehívás dokumentumainak előkészítése;
i) Feladat- és finanszírozási ütemterv szerint előrehaladás koordinálása;
j) Egyeztetések a projektrésztvevőkkel, érintettekkel, közreműködő szervezettel;
k) Tevékenységek ütemterv szerinti előrehaladásának biztosítása;
l) A pályázati feltételek, előírások, támogatási szerződésben foglaltaknak,
projekttartalomnak való megfelelés biztosítása;

m) A műszaki megvalósítás folyamatainak követése, egyeztetés a műszaki
megvalósítókkal;

Felelős: polgármester
Határidő: haladéktalanul, szöveg szerint

Pásztó, 2018. január 31.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Gajdics Gábor
jegyző

Melléklet

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
SZÁMA: ...........................................………………………………….
AZ AJÁNLATKÉRÉS TÁRGYA:
Projekt előkészítési (tervezői, írási, közbeszerzési, kormányzati engedélyezéshez kapcsolódó és
építési munkák előkészítésére vonatkozó), valamint projektmenedzsment feladatok ellátása
Pásztó Városi Önkormányzat által megvalósítani kívánt Záportározóval kapcsolatos előkészítő
felmérések pályázat elkészítéséhez az alábbiak szerint;
1. AZ ELJÁRÁSBAN ÉRINTETT SZERV(EK) (AJÁNLATKÉRŐ)
Az ellenszolgáltatás pénzügyi részét teljesítő tényleges megvalósító (ajánlatkérő):
Pásztó Városi Önkormányzat
Pásztó, Kölcsey utca 35, 3060

Az eljárás mögötti kezességet vállaló, a teljes folyamat ellenőrzésével megbízott:
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Pásztó, Kölcsey utca 35, 3060

Kapcsolattartási pontok: Pásztó, Kölcsey utca 35, 3060
Címzett: Dömsödi Gábor polgármester
Telefon: +36/32‐460‐155
E‐mail: forum@paszto.hu
2. A BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE, MINŐSÉGE, TELJESÍTÉS HELYE:
Feladatok;
a) Pályázati feltételek ellenőrzése – javaslattétel a az árvízvédelmi biztonság
megteremtésére a Hasznosi ivóvíztározóval kapcsolatban és a Csörgő–völgyi tározó
megvalósításával kapcsolatos beruházásának előkészítésének vissza nem
térítendő forrásból való támogatására
b) A kiválasztott előkészítési pályázati konstrukció pályázati kiírásának
összeállítása, mellékleteinek összeállítása
c) esetleges Kormányzati engedély előterjesztése, a szükséges dokumentumok
elkészítése, a folyamat kezelése.
d) Az előkészítő pályázatot követő megvalósítási pályázat felkutatása, annak
elkészítése
e) Javaslattétel közbeszerző kiválasztására.

f) Az adott pályázat megnyerését követően a szerződéskötés előkészítése és az
előleg összegének lehívása.
g) Javaslatétel a kivitelezéshez tervező cég kiválasztására (3 meghívásos
rendszerben) és a folyamat lebonyolítása (szabályzatok alapján)

3. MEGVALÓSÍTÁS SORÁN FELMERÜLKŐ PROPJEKTMENEDZSERI FELADATOK
ELLTÁSA:
a)
b)
c)
d)
e)

Előleg lehívás dokumentumainak előkészítése.
Feladat‐ és finanszírozási ütemterv szerint előrehaladás koordinálása.
Egyeztetések a projektrésztvevőkkel, érintettekkel, közreműködő szervezettel.
Tevékenységek ütemterv szerinti előrehaladásának biztosítása.
A pályázati feltételek, előírások, támogatási szerződésben foglaltaknak,
projekttartalomnak való megfelelés biztosítása.
f) A műszaki megvalósítás folyamatainak követése, egyeztetés a műszaki
megvalósítókkal.

4. TELJESÍTÉS HELYE:
Pásztó és a nyertes ajánlattevő székhelye, telephelye.
5. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA
Megbízási szerződés
6. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA:
A szerződés aláírásától a műszaki átadásig.
7. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS KIEGYENLÍTÉSÉNE MÓDJA:
Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítés átvétele után az ajánlattevő által
postai úton megküldött átutalásos számla alapján 15 napos fizetési határidővel történik
ajánlatkérő költségvetési forrásból, 2 fizetési ütemben;
1. előkészítési folyamatok befejezését követően, (várható ideje: 2018. szeptember
30.). Megállapodás összegének 70 %‐a.
2. Lezárt projektmenedzsmenti munkákat követően, a megállapodás összegének 30
%‐a.
Ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy csak a rendelkezésére bocsátandó beruházási
összeg erejéig köt szerződést, illetőleg annak visszavonása esetében a szerződéskötéstől
elálljon.

Megbízási díjra a megbízott kizárólag akkor tarthat igényt, amennyiben a
Beruházási Előkészítő Alap jóváhagyja a nevesített program előkészítés
finanszírozását.

8. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:
Az ajánlatkérő azzal az ajánlattevővel köt szerződést, akinek az ajánlata a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazza.
9. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKKÖTELMEK:
Késedelmi kötbér: alapja a megbízott bruttó (ÁFÁ‐val növelt) megbízási díja. A kötbér
mértéke ennek 1 %‐a naponta a késedelembe esés időpontjától a teljesítésig.
Meghiúsulási kötbér: alapja a megbízott bruttó (ÁFÁ‐val növelt) megbízási díja. A
kötbér mértéke ennek 15% ‐a. A meghiúsulási kötbér a Megbízó elállásának közlésével
egy időben esedékes.
Hibás teljesítés miatti kötbér: Alapja a hibás teljesítés elszámolás értékének bruttó
(ÁFÁ‐val növelt) összege. A kötbér mértéke napi 1%. A hibás teljesítési kötbérre a hibás
teljesítés időpontjától, vagy ha a hiba kijavítására a Megbízó a Megbízottnak határidőt
tűzött, a határidő eredménytelen elteltéből a hiba kijavításáig jogosult a Megbízó.
10. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ:
2018. év február hónap 9. nap 12 óra 00 perc.

11. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME ÉS MÓDJA:
Az ajánlatokat a forum@paszto.hu email címre kérjük elektronikusan PDF
formátumban benyújtani.
A tárgyat kérjük megjelölni: „AJÁNLAT ZÁPORTÁROZÓRA” fel kell tűntetni.
12. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE:
Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani.
13. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK HELYE, IDEJE:
Ajánlatkérő Pásztó, Kölcsey utca 35. szám alatt található /Polgármesteri Hivatal/
hivatalos irodahelységben, 2018. év február hónap 9 nap 13 óra 00 perc.
14. AZ EREDMÉYNHIRDETÉS TERVEZETT IDŐPONTJA
Az ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, az ajánlattevők tájékoztatása az eljárás
eredményéről az ajánlattételi határidőtől számított 10 munkanapon belül, írásban
történik.

15. SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA:
Az ajánlattevők tájékoztatását követően a nyertes ajánlattevővel egyeztetett időpontban.
Amennyiben a győztes ajánlattevő írásban visszalép, úgy ajánlatkérő a sorban második
összességében legjobb ajánlattevővel kötheti meg a szerződést.

16. TÖBB VÁLTOZATÚ AJÁNLAT TÉTELÉNEK LEHETŐSÉGÉT AJÁNLATKÉRŐ KIZÁRJA.
17. AZ AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉGE AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐTŐL
SZÁMÍTOTT 90 NAP.
18. EGYÉB INFIORMÁCIÓK
a) Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a kapcsolódó
jogszabályok, valamint belső rendelkezések, szabályzók vonatkozó előírásai az
irányadók.
b) Ajánlatkérő jelen eljárás kiírásával nem vállal kötelezettséget arra, hogy az
eljárás során a legjobb ajánlatot tett ajánlattevőjével szerződést köt. Amennyiben
ugyanis annak ajánlati ára gazdaságtalanul magas mértékű lenne az ajánlatkérő
számára, akkor az eljárást ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő
e döntését ajánlattevő nem kifogásolhatja, illetve semmilyen igénnyel nem lép fel.
Ajánlattevő az eljárás eredményét nem kifogásolhatja, jogorvoslattal nem élhet.
c) Az ajánlat elkészítésének költsége ajánlattevőt terheli.
d) Az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel/ személlyel)/köthető meg a szerződés.
e) Az ajánlattételi felhívásnak nem megfelelő, vagy hiányos ajánlatokat az
ajánlatkérő jogosult a beszerzési eljárásból kizárni.
f) Az ajánlattevőnek jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészíteni és benyújtani.
g) Amennyiben ajánlattevő ajánlatot tesz, az jelen ajánlatkérés/beszerzési eljárás
szabályainak egyidejű elfogadását jelenti.
PÁSZTÓ ,2018. JANUÁR 31.

TISZTELETTEL;

……………………………………………………………
……
PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
DÖMSÖDI GÁBOR

Polgármester

Az ajánlatkérés a vonatkozó előírásoknak megfelel:

1. számú melléklet a………… számú ajánlatkéréshez.

ÁRAJÁNLAT

Az ajánlattevő(k) neve:

Ajánlatevő címe, székhelye, adószáma,
telefon, fax száma, elektronikus
levelezőcíme:

Kapcsolattartó neve, telefonszáma, fax
száma, elektronikus levelezőcíme:

A bírálati részszempontokra tett megajánlások (elsődleges ajánlat):

Szempont

Megajánlás

Ajánlati ár (nettó) forintban megadva:

…………………., …………………. év …………………. hónap …………………. nap

2. számú melléklet a ……………… számú ajánlatkéréshez:
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓAN
Alulírott ……………….., mint a(z) ……………………………. cégjegyzésre jogosult képviselője
büntetőjogi felellőségem tudatában
NYILATKOZOM,
hogy a ……………………. (cég megnevezése) ajánlattevő
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétették, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a
gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes
joga
szerint
hasonló
helyzetben
van;
b)
tevékenységét
felfüggesztette
vagy
akinek
tevékenységét
felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntettet előélethez fűződő hátrányok alól
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §.a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a
bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét
más
bíróság
hasonló
okból
és
módon
jogerősen
korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó‐, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerint ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatást jogerősen
megállapították,
a
jogerősen
megállapított
időtartam
végéig;
g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén
a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §‐a
alapján két évnél nem régebbi jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata
esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre
kötelezéssel, vagy az idegenerdészeti hatóság által harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott
jogszabálysértést
követett
el;
h) a 2013. június 30‐ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is ‐, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag
kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy
pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII.
Fejezetben meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is ‐ , hűtlen kezelés, hanyag kezelés,
költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló
bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
…………., 2018. év ……………… hónap ……………. nap.
……………………………………………………….
cégszerű aláírás

