JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 28.
napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Szili Miklós polgármester, Farkasné Szoboszlai Aranka, Kerecsényi

Zsuzsanna, Lagler István, Bercsényi Miklós, képviselők
Dr. Koncz László jegyző

Szili Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent

képviselőket.

Megállapítja,

hogy a képviselő-testület 5 füvei határozatképes, a testületi ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek

javasolja Dr. Koncz László

Farkasné Szoboszlai Aranka

képviselő4

jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek

majd szavazásra teszi fel, aki egyetért a javasolt

személyekkel kézfelemeléssel szavazzon.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
114/2018. (IX. 28.) számú

HATÁROZATA
Jegyzőkönyvvezető

és jegyzőkönyv

hitelesítő

megválasztásáról

Lovasberény Község önkormányzata Képviselő-testülete nyílt ülésén jegyzőkönyv vezetőnek
Dr. Koncz László jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Farkasné Szoboszlai Aranka képviselőt
választja meg.

Felelős:

Szili Miklós polgánnester

Határidő:

azonnal

Szili Miklós polgármester: Ismerteti a rendkívilli ülés napirendi pontjait.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja az ismertetett napirendi
pontokat, kézfelemeléssel jelezze.
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A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat

fogadta el:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
115/2018.(IX. 28.) számú

HATÁROZATA
nyílt ülés napirendjéről
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. szeptember 28.-ai nyílt
ülésén napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Ajánlattételi felhívás kibocsátása közbeszerző kiválasztására

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

1. Ajánlattételi felhívás kibocsátása

közbeszerző

kiválasztására

/az ajánlattételi felhívásokat a jegyzőkönyv 1.-2.-3. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy korábban csak a sportcsarnok energetikai
fejlesztésére lett kiválasztva

közbeszerző,

az orvosi

rendelő

fejlesztésére nem. Tekintettel

arra, hogy a közbeszerzést az orvosi rendelőre is ki kell terjeszteni (a beruházások egyesítése
miatt), ezért pótlólagosan és

sürgősen

el kell indítani a

közbeszerző

lépésként javasolja, hogy az ajánlattételi fellúvás az alábbi

kiválasztását.

ajánlattevő

Első

vállalkozásoknak

legyen megküldve:
DEBKÖZ Közbeszerzés Kft (4032 Debrecen, Poroszlai út 27.)
Vanin Vezetési Tanácsadó Kft. (1028 Budapest, Szabadság u. 29.)

ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. (1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II/13.)
A

határidő

rövidsége miatt az ajánlattételi fellúvás személyes átvétele

Az ajánlattételi

határidő

hétfőn

megtörténik.

2018. október 04. 16,00 óra. Ezt követően a testület 18,00 órakor a

beérkezett ajánlatokat elbírálva dönt a közbeszerző kiválasztásáról.

A testület egyetért a polgármesterrel.
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Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett ajánlattételi
felhívás kibocsátásával a javasolt vállalkozások részére, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
116/2018. (IX. 28.) számú

HATÁROZATA
Feltételes közbeszerzés elindításáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Orvosi

rendelő

épületének energetikai fejlesztése Lovasberényben"

3.2.1-15-FE1-2016-000027

pályázat

közbeszerzésének

című

TOP-

lebonyolítására

ajánlattételi felhívást bocsát ki.

A

Képviselő-testület

az

ajánlattételi

felhívást

az

alábbi

ajánlattevő

vállalkozásoknak küldi meg:
Vanin Vezetési Tanácsadó Kft (1028 Budapest, Szabadság u. 29)
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft (1053 Budapest, Ferenciek tere 2.
Il/13.)
DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. (4032 Debrecen, Poroszlay út 27.)
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Farkasné Szoboszlai Aranka

JELENLÉTI ÍV
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember
28-án 18,00 órakor megtartott

rendkívüli nyílt ülésén
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Lagler István

képviselő

Dr. Szendrei Attiláné képviselő
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Bercsényi Miklós képviselő
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Dr. Varga László képviselő
/

Kerecsényi Zsuzsanna képviselő

Dr. Koncz László jegyző
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Tárgy: Árajánlatkérés, közbeszerzési eljárás lebonyolítására

DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.

Debrecen
Poroszlay út 27.
4032

Tisztelt Árajánlattevő!
Kérem, hogy az alábbi feltételek figyelembe vétele mellett szíveskedjen ajánlatot adni az
Árajánlatkérő TOP-3.2.1-15.FEl-2016-00027 kódszámú, „Orvosi rendelő épületének energetikai
fejlesztése Lovasberénybenn." című projektje keretében a „Közbeszerzés lebonyolítása" tárgyban.

1. ÁRAJÁNLATKÉRŐ ADATAI
Az Árajánlatkérő neve:

Lovasberény Község Önkormányzata

Az Árajánlatkérő címe:

8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.

Az Árajánlatkérő képviselője:

Szili Miklós polgármester

Kapcsolattartó neve:

Szili Miklós polgármester

Kapcsolattartó e-mail címe:

szili.miklos@lovasberenv.datatrans.hu

Kapcsolattartó telefonszáma:

06 22 456 024; 06 20 469 4754

2. A

BESZERZÉS TÁRGY A ÉS MENNYISÉGE

A beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelése az alábbiak szerint:

A tárgybeli projekt keretében közbeszerzés lebonyolítása (a továbbiakban: Feladat) a Kbt-ben
rendelkezések szerint.

előírt

Az Árajánlattevőnek a jelen árajánlatkérésben meghatározott tevékenységét a TOP-3 .2.1-15 pályázati
konstrukció felhívásának és egyéb dokumentumainak, valamint a 272/2014. (Xl.5.) Korm. r.
rendelkezésinek figyelembe vételével kell ellátnia.
A lefolytatandó közbeszerzési eljárás becsült értéke: nettó 21.838.778,- Ft

3. A TELJESÍTÉS HELYE, HATÁRIDEJE
A teljesítés helye:

8093 Lovasberény, Rákóczi utca 6. hrsz: 357

A teljesítés határideje:

A Kbt.-ben előírt eljárási

határidők betartásával.

4. AZ AJÁNLATI ÁR KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Az ajánlattevőnek a jelen ajánlatkérés 1.

számű

mellékeltét képező Ajánlati adatlapot kell kitöltenie az

adott információk figyelembe vétele mellett.
Az ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a Feladattal kapcsolatos
valamennyi költséget fedezze.
Az Árajánlattevö az Árajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül egyéb költség és díjigény
elszámolására nem jogosult.

Az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a

szerződésszerű

teljesítés valamennyi

felmerülő -

közvetlen

és közvetett - költségét.
A megajánlott összegen felül Aján lattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt. Az
ajánlati ár a szerződés teljes idöbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár.
Az ajánlatokat nettó+ Áfa = bruttó, HUF pénznemben kérjük megadni.

5. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTLEI
Megbízott 2 (kettő) alkalommal jogosult kiállítani számlát:
1. a közbeszerzési eljárást megindító felhívás megjelenése/megküldése megtörténtekor a
vonatkozó dij 45%-a összegben;
2. a közbeszerzési eljárás lezárását követően, a támogató tartalmú utóellenőrzési jegyzőkönyv
megküldése után, a vonatkozó díj 55%-a összegben.

6. KIZÁRÓ OKOK
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve alvállalkozó olyan gazdasági

szereplő,

aki

a) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítása járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az

b)

e)
d)

e)

ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott;
végelszámolás alatt áll, vonatkozásban csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek. 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.
tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert.
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból szánnazó
támogatások felhasználásának rendéröl szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése
szerint nem mjnősill átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény l. § 4. pontjára.

Igazolási mód: Árajánlattevönek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll a kizáró okok
hatálya alatt.
7. AJÁNLATTEVŐ ALKALMASSÁGA

Feltételek, melyek fennállása esetén alkalmas az ajánlatot
teljesítésére:
•

tevő

szolgáltató a

szerződés

Ajánlattevő

valamely munkavállalója vagy alvállalkozója (a teljesítésben részt vevő
személy) igazoltau S7.erepel a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó (FAKSZ)
névjegyzékben.

Igazolási mód: Árajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel az előírt
alkalmassági feltételeknek.

8. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI
A legjobb ár-minőség.

•
•

A legjobb ár szempont körében vizsgálandó: a legalacsonyabb ellenszolgáltatás.
A legjobb minőség körében vizsgálandó: A teljesítésben részt vevő személy hivatalos
közbeszerzési tanácsadói tevékenységét, illetve a Felelős Akkreditált Közbeszerzési
Szaktanácsadói tevékenységét az árajánlatkérés megküldéséhez viszonyítva 1 évnél
régebben végzi.

Az azonos szalanai tartalmú (minőségű) ajánlatok esetén a kedvezőbb árat ajánló Árajánlattevővel köt
szerződést az Árajánlatkérő.

9. AZ AJÁNLATOK BEADÁSÁNAK MÓDJA, HELYE, IDŐPONTJA

9.1. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:

1. A jelen Árajánlatkérés mellékeltét képező Ajánlati adatlap és Nyilatkozat cégszerűen

aláírva
9.2. Az ajánlat benyújtásának módja:
Az ajánlatot papír alapon (személyesen vagy postai úton) kell benyújtani az alábbi
elérhetőségeken:

Személyesen vagy postai úton :

8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.

Az árajánlatot a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, 1 (egy) eredeti példányban
személyesen vagy postai úton kel megküldeni az ajánlattételi határidőig a f eot megadott címre.

9.3. Az ajánlattételi

határidő:

2018. október {hó) 04. {nap) 16:00 { óra)
10. EGYÉB INFORMÁCIÓK

10.1. Árajánlatkérő tájékoztatja az Árajánlattevöket, hogy jelen beszerzési eljárását ~ a
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szabályai szerint folytatja le.
10.2. Az ajánlatok összeállítása során a hivatkozott pályázati kiírásban foglaltakon túl figyelemmel
kell lenni
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból sz.átmazó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet releváns előírásaira
(különös tekintettel a szokásos piaci ár forgalmára és az ott leírt összeférhetetlenségi szabályok
betartására), valamint

- a „Pénzügyi Elszámolási Útmutató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program,
valamint a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program keretében támogatott projektek
pénzügyi lebonyolításához" tárgyú Útmutató releváns előírásaira (Piaci ár igazolása).

10.3. Az ajánlat érvényességi ideje: a beérkezéstől számított 30 nap.
10.4. Az eljárás nyelve: Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújt.ani. Az ajánlat részét képező idegen
nyelvű dokumentumokat magyar nyelvű fordítás becsatolásával kell az ajánlattevökn.e k benyújtania.
Az Árajánlatkérő hiteles fordítást nem vár el.
10.5. Alternatív ajánlat tétele nem lehetséges. Részajánlattétel nem lehetséges.

10.6. Az Árajánlatkérő hiánypótlásra egy alkalommal biztosít lehetőséget.
10.7. Az Árajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nyilvános bontási eljárást nem tart, az
elkésett ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Az Árajánlatkérötöl a benyújtott ajánlatok nem
igényelhetőek vissza, azokat bizalmasan kezeli és megőrzi.
10.8. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az
ajánlattevőknek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az
Árajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel
kapcsolatban.

10.9. A szerződéskötés pontos időpontjáról és körülményeiről az Árajánlatkérö az ajánlattevőt értesíti.
10.10. Az Árajánlatkérő kiköti, hogy a döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az
eljárást indoklás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő
lejárta előtt az ajánlatkérést visszavonja. Az ajánlattételre való felkérés nem minősül konkrét
szerződéskötési ajánlatnak.

10.11. A nyertes

ajánlattevő

visszalépése esetén a

következő

ajánlatot benyújtó szervezettel (személlyel) köt(het)i meg a

legalacsonyabb összegií érvényes

Megrendelő

10.12. Az árajánlatkérés megküldésének napja: 2018. október 01.

Lovasberény Község Önkormányzata
Képv.: Szili Miklós
polgármester

a szerződést.

Tárgy: Árajánlatkérés, közbeszerzési eljárás lebonyolítására

Vanin Vezetési Tanácsadó Kft.
Budapest
Szabadság u. 29.
1028

Tisztelt Árajánlattcvő!
Kérem, hogy az alábbi feltételek figyelembe vétele mellett szíveskedjen ajánlatot adni az
Árajánlatkérő TOP-3.2.1-15.FEl-2016-00027 kódszámú, „Orvosi rendelő épületének energetikai
fejlesztése Lovasberényben"." című projektje keretében a „Közbeszerzés lebonyolítása" tárgyban.

l. ÁRAJÁNLATKÉRŐ ADATAI
Az Árajánlatkérő neve:

Lovasberény Község Önkormányzata

Az Árajánlatkérő címe:

8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.

Az Árajánlatkérő képviselője:

Szili Miklós polgármester

Kapcsolattartó neve:

Szili Miklós polgármester

Kapcsolattartó e-mail címe:

szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu

Kapcsolattartó telefonszáma:

06 22 456 024; 06 20 469 4754

2. A

BESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE

A beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelése az alábbiak szerint:

A tárgybeli projekt keretében közbeszerzés lebonyolítása (a továbbiakban: Feladat) a Kbt.-ben
rendelkezések szerint.

előírt

Az Árajánlattevönek a jelen árajánlatkérésben meghatározott tevékenységét a TOP-3 .2.1-15 pályázati
konstrukció felhívásának és egyéb dokumentumainak, valamint a 272/2014. (Xl.5.) Korm. r.
rendelkezésinek figyelembe vételével kell ellátnia.

A lefolytatandó közbeszerzési eljárás becsült értéke: nettó 21.838.778,- Ft
3. A TELJESÍTÉS HELYE, HATÁRIDEJE

A teljesítés helye:

8093 Lovasberény, Rákóczi utca 6. hrsz: 357

A teljesítés határideje:

A Kbt.-ben előírt eljárási határidők betartásával.

4. AZ AJÁNLATI ÁR KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Az ajánlattevőnek a jelen ajánlatkérés 1. számú mellékeltét képező Ajánlati adatlapot kell kitöltenie az
adott infonnációk figyelembe vétele mellett.
Az ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kelJ meghatároznia, hogy
valamennyi költséget fedezze.

az a Feladattal kapcsolatos

Az Árajánlattevő az Árajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül egyéb költség és díjigény
elszámolására nem jogosult.

Az ellenszolgáltatás összege tartalmazz.a a szerződésszerű teljesítés valamennyi felmerülő - közvetlen
és közvetett - költségét.
A megajánlott összegen felül Ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt. Az
ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár.

Az ajánlatokat nettó +Áfa = bruttó, HUF pénznemben kérjük megadni.

5. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTLEI
Megbízott 2 (kettő) alkalommal jogosult kiállítani számlát:
1. a közbeszerzési eljárást megindító felhívás megjelenése/megküldése megtörténtekor a
vonatkozó díj 45%·a összegben;
2. a közbeszerzési eljárás lezárását követően, a támogató tartalmú utóellenőrzési jegyzőkönyv
megküldése után, a vonatkozó díj 55%-a összegben.

6. KIZÁRÓ OKOK

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki
a) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítása járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget. kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
meg fizetésére halasztást kapott;
b) végelszámolás alatt áll, vonatkozásban csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, 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.
e) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
d) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert.
e) a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendéről szóló 2011. évi CXCV, törvény 41. § (6) bekezdése
szerint nem minősül átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény 1. § 4. pontjára.

Igazolási mód: Árajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll a kizáró okok
hatálya alatt.
7. AJÁNLATTEVŐ ALKALMASSÁGA

Feltételek, melyek fennállása esetén alkalmas az ajánlatot
teljesítésére:
•

tevő

szolgáltató a

szerződés

Ajánlattevő

valamely munkavállalója vagy alvállalkozója (a teljesítésben részt vevő
személy) igazoltan szerepel a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó (F AKSZ)
névjegyzékben.

Igazolási mód: Árajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel az előírt
alkalmassági feltételeknek.

8. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI
A legjobb ár-minőség.
•

A legjobb ár szempont körében vizsgálandó: a legalacsonyabb ellenszolgáltatás.

•

A legjobb minőség körében vizsgálandó: A teljesítésben részt vevő személy hivatalos
közbeszerzési tanácsadói tevékenységét, illetve a Felelős Akkreditált Közbeszerzési
Szaktanácsadói tevékenységét az árajánlatkérés megküldéséhez viszonyítva 1 évnél
régebben végzi.

Az azonos szakmai tartalmú (minőségű) ajánlatok esetén a kedvezőbb árat ajánló Árajánlattevövel köt
szerződést az Árajánlatkérő.

9. AZ AJÁNLATOK BEADÁSÁNAK MÓDJA, HELYE, IDŐPONTJA
9.1. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:

1. A jelen Árajánlatkérés mellékeltét képező Ajánlati adatlap és Nyilatkozat cégszerűen
aláinra
9.2. Az ajánlat benyújtásának módja:

Az ajánlatot papír alapon (személyesen vagy postai úton) kell benyújtani az alábbi
elérhetőségeken:

Személyesen va gy postai úton:

8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.

Az árajánlatot a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, 1 (egy) eredeti példányban
személyesen vagy postai úton kel megküldeni az ajánlattételi határidőig a fent megadott címre.

9.3. Az ajánlattételi határidő:
2018. október (hó) 04. (nap) 16:00 (óra)
10. EGYÉB INFORMÁCIÓK

10.1. Árajánlatkérő tájékoztatja az Árajánlattevőket, hogy jelen beszerzési eljárását ~ a
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szabályai szerint folytatja le.
10.2. Az ajánlatok összeállítása során a hivatkozott pályázati kiírásban foglaltakon túl figyelemmel
kell lenni
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes europat uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet releváns előírásaira
(különös tekintettel a szokásos piaci ár forgalmára és az ott leírt összeférhetetlenségi szabályok
betartására), valamint

- a „Pénzügyi Elszámolási Útmutató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program,
valamint a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program keretében támogatott projektek
pénzügyi lebonyolításához" tárgyú Útmutató releváns előírásaira (Piaci ár igazolása).
10.3. Az ajánlat érvényességi ideje: a

beérkezéstől

számított 30 nap.

10.4. Az eljárás nyelve: Az ajánlatot magyar nyelven kell beny4jtani. Az ajánlat részét képező idegen
dokumentumokat magyar nyelvű fordítás becsatolásával kell az ajánlattevőknek benyújtania.
Az Árajánlatkérő hiteles fordítást nem vár el.

nyelvű

10.5. Alternatív ajánlat tétele nem lehetséges. Részajánlattétel nem lehetséges.
10.6. Az Árajánlatkérő hiánypótlásra egy alkalommal biztosít lehetőséget.
10.7. Az Árajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nyilvános bontási eljárást nem tart, az
elkésett ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Az Árajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok nem
igényelhetőek vissza, azokat bizalmasan kezeli és megőrzi.
10.8. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az
kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az
Árajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel
kapcsolatban.
ajánlattevőknek

10.9. A szerződéskötés pontos időpontjáról és körülményeiről az Árajánlatkérő az ajánlattevőt értesíti.
10.10. Az Árajánlatkérő kiköti, hogy a döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az
eljárást indoklás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi batá1idő

lejárta

előtt

az ajánlatkérést visszavonja. Az ajánlattételre való felkérés nem
szerződéskötés i ajánlatnak.

minősül

konkrét

10.11. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő legalacsonyabb össz.egű érvényes
ajánlatot benyújtó szervezettel (személlyel) köt(het)i meg a Megrendel ő a szerződést.
10.12. Az árajánlatkérés megküldésének napja: 2018. október 01.

Lovasberény Község Önkormányzata
Képv.: Szili MJklós
polgármester

5.

Tárgy: Árajánlatkérés, közbeszerzési eljárás lebonyolítására

ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
Budapest
Ferenciek tere 2. , II.em. 13.
1053

Tisztelt Árajánlattevő!
Kérem, hogy az alábbi feltételek figyelembe vétele mellett szíveskedjen ajánlatot adni az
Árajánlatkérő TOP-3.2.l-lS.FEl-2016-00027 kódszámú, "Orvosi rendelő épületének energetikai
fejlesztése Lovasberényben"." című projektje keretében a „Közbeszerzés lebonyolítása" tárgyban.

1. ÁRAJÁNLATKÉRŐ ADATAI

Az Árajánlatkérő neve:

Lovasberény Község Önkormányzata

Az Árajánlatkérő cúne:

8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.

Az Árajánlatkérő képviselője:

Szili Miklós polgármester

Kapcsolattartó neve:

Szili Miklós polgármester

Kapcsolattartó e-mail címe:

szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu

Kapcsolattartó telefonszáma:

06 22 456 024; 06 20 469 4754

2. A

BESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE

A beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelése az alábbiak szerint:

A tárgybeli projekt keretében közbeszerzés lebonyolítása (a továbbiakban: Feladat) a Kbt.-ben
rendelkezések szerint.

előírt

Az Árajánlattevőnek a jelen árajánlatkérésben meghatározott tevékenységét a TOP-3 .2.1-15 pályázati
konstrukció felhívásának és egyéb dokumentumainak, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. r.
rendelkezésinek figyelembe vételével kell ellátnia.
A lefolytatandó közbeszerzési eljárás becsült értéke: nettó 21.838.778,- Ft
3. A TELJESÍTÉS HELYE, DATÁRIDEJE

A teljesítés helye:

8093 Lovasberény, Rákóczi utca 6. brsz: 357

A teljesítés határideje:

A Kbt.-ben

előírt eljárási határidők

betartásával.

4. AZ AJÁNLATI ÁR KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Az ajánlattevőnek a jelen ajánlatkérés 1. számú mellékeltét képező Ajánlati adatlapot kell kitöltenie az
adott információk figyelembe vétele mellett.
Az ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a Feladattal kapcsolatos
valamennyi költséget fedezze.

Az .Árajánlattevö az Árajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül egyéb költség és díjigény
elszámolására nem jogosult.
Az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a
és közvetett - költségét.

szerződésszerű

teljesítés valamennyi

felmerülő

- közvetlen

A megajánlott összegen felül Ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt. Az.
ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár.
Az ajánlatokat nettó+ Áfa= bruttó, HUF pénznemben kérjük megadni.

5. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTLEI
Megbízott 2 (kettő) alkalommal jogosult ki.állítani számlát:
1.

a közbeszerzési eljárást megindító felhívás megjelenése/megküldése megtörténtekor a
vonatkozó díj 45%-a összegben;
2. a közbeszerzési eljárás lezárását követően, a támogató tartalmú utóellenőrzési jegyzőkönyv
megküldése után, a vonatkozó díj 55%-a összegben.

6. KIZÁRÓ OKOK

Az eljárásban nem lehet ajánlattevli, illetve alvállalkozó olyan gazdasági

szereplő,

aki

a) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítása járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az

b)

e)
d)
e)

ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott;
végelszámolás alatt áll, vonatkozásban csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, 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.
tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselelanény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert.
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendéről szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése
szerint nem minősül átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény 1. § 4. pontjára.

Igazolási mód: Árajánlattevönek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll a kizáró okok
hatálya alatt

7. AJÁNLATTEVŐ ALKALMASSÁGA
Feltételek, melyek fennállása esetén alkalmas az ajánlatot
teljesítésére:

El

tevő

szolgáltató a

szerződés

Ajánlattevő valamely munkavállalója vagy alvállalkozója (a teljesítésben részt vevő
személy) igazoltan szerepel a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó (FAKSZ)

névjegyzékben.
Igazolási mód: Árajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel az előírt
alkalmassági feltételeknek.

8. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI
A legjobb ár-minőség.

íl A legjobb ár szempont körében vizsgálandó: a legalacsonyabb ellenszolgáltatás.
íl A legjobb minőség körében vizsgálandó: A teljesítésben részt vevő személy hivatalos
közbeszerzési tanácsadói tevékenységét, illetve a Felelős Akkreditált Közbeszerzési
Szaktanácsadói tevékenységét az árajánlatkérés megküldéséhez viszonyítva 1 évnél
régebben végzi.
Az azonos szakmai tartalmú (minőségű) ajánlatok esetén a kedvezőbb árat ajánló Árajánlattevővel köt
szerződést az Árajánlatkérő.

9. AZ AJÁNLATOK BEADÁSÁNAK MÓDJA, HELYE, IDŐPONTJA
9.1. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:

1. A jelen Árajánlatkérés mellékeltét képező Ajánlati adatlap és Nyilatkozat cégszerűen
aláírva

9.2. Az ajánlat benyújtásának módja:
A:z. ajánlatot papír alapon (személyesen vagy postai úton) kell benyújtani az alábbi
elérhetőségeken:

Személyesen vagy postai úton:

8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.

Az árajánlatot a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, 1 (egy) eredeti példányban
személyesen vagy postai úton kel megküldeni az ajánlattételi határidőig a fent megadott címre.

9.3. Az ajánlattételi határidő:
2018. október (hó) 04. (nap) 16:00 (óra)
10. EGYÉB INFORMÁCIÓK
10.1. Árajánlatkérő tájékoztatja az Árajánlattevöket, hogy jelen beszerzési eljárását nem a
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szabályai szerint folytatja le.
10.2. Az ajánlatok összeállítása során a hivatkozott pályázati kiírásban foglaltakon túl figyelemmel
kell lenni

- a 2014-2020 programozási

időszakban

az egyes európai uniós alapokból származó

támogatások felhasználásának. rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet releváns előírásaira
(különös tekintettel a szokásos piaci ár forgalmára és az ott leírt összeférhetetJenségi szabályok
betartására), valamint
- a „Pénzügyi Elszámolási Útmutató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program,
valamint a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program keretében támogatott projektek
pénzügyi lebonyolításához" tárgyú Útmutató releváns előírásaira (Piaci ár igazolása).
10.3. Az ajánlat érvényességi ideje: a beérkezéstől számított 30 nap.
10.4. Az eljárás nyelve: Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlat részét képező idegen
dokumentumokat magyar nyelvű fordítás becsatolásával ke11 az ajánlattevőknek benyújtania.
Az Árajánlatkérő hiteles fordítást nem vár el.

nyelvű

10.5. Alternativ ajánlat tétele nem lehetséges. Részajánlattétel nem lehetséges.
10.6. Az Árajánlatkérő hiánypótlásra egy alkalommal biztosít lehetőséget.
10.7. Az Árajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nyilvános bontási eljárást nem tart, az
elkésett ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Az Árajánlatkérőtől a ben~jtott ajánlatok nem
igényelhetőek vissza, azokat bizalmasan kezeli és megőrzi.
10.8. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az
kell viselnie. A:z eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az
Árajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel
kapcsolatban.
ajánlattevőknek

10.9. A szerződéskötés pontos időpontjáról és körülményeiről az Árajánlatkérő az ajánlattevőt értesíti.
10.10. Az Árajánlatkérő kiköti , hogy a döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az
eljárást indoklás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illen·e az ajánlattételi határidő
lejárta előtt az ajánlatkérést visszavonja. Az ajánlattételre való felkérés nem minősül konkrét
szerződéskötési ajánlatnak.
10.11. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő legalacsonyabb összegű érvényes
ajánlatot benyújtó szervezettel (személlyel) köt(het)i meg a Megrendelő a szerződést.
10.12. Az árajánlatkérés megküldésének napja: 2018. október 01.

Lovasberény Község Önkormányzata
Képv.: Szili Miklós
polgármester

1. számú melléklet
AJÁNLATI ADATLAP
TOP-3.2.l-15-FEl-2016-00027 kódszámú, „Orvosi rendelő épületének
energetikai fejlesztése Lovasberényben" című projektje keretében a „Közbeszerzés lebonyolítása"
tárgyban
Á ra1an
··itt
'
a evo„ ada ta1:
Árajánlattevő neve:
Árajánlattev() székhelye:
Árajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Képviselő neve, beosztása:

Aka1pcsol attarto• a datai:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy telefon vagy
mobil száma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
Azon

számszerűsíthető

adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

1. Ár szempont:

Megnevezés

Mennyiség

Mértékegység

közbeszerzési
szakértői
tevékenység elvégzése és a
szükséges
közbeszerzés
lebonyolítása

l

db

Összesen:
2.

Minőségi

Nettó

ÁFA(27 o/o)

Bruttó

,- Ft

,- Ft

,-Ft

,-Ft

,- Ft

,-Ft

szempont:

Alulírott ...•..., mint a(z) ..........•. „ •• (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője
ezennel nyilatkozom, hogy a teljesítésben részt vevő személy hivatalos közbeszerzési tanácsadói
tevékenységét az árajánlatkérés megküldéséhez viszonyítva 1 évnél régebben végzi.
Az árajánlat érvényessége 30 nap.
Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és jogosultságokkal
rendelkezünk (vagy alvállalkozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket,
foltételekct elfogadjuk.
Keltezés
(cégszerű

1

aláírás)

2. számú melléklet
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT ALKALMASSÁGRÓL
TOP-3.2.1-15-FEl-2016-00027 kódszámú, „Orvosi rendelő épületének
energetikai fejlesztése Lovasberényben" című projektje keretében a „Közbeszerzés Iebonyolftása"
tárgyban
Alulírott ••.•.• „ mint a(z) •••••••••••.•.•• (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője a ,,Közbeszerzés lebonyolítása" tárgyú Árajánlatkérés során ezennel felelősségem
tudatában
nyilatkozom,
hogy
Társaságunkkal szemben az Árajánlatkérésben előírt kizáró okok nem állnak fenn;
Társaságunk átlátható és az Árajánlatkérőtől független szervezet;
a szerződés teljesítésében részt vevő legalább 1 (egy) fő szakember szerepel a Felelős
Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadók (F AKSZ) névjegyzékében.

Keltezés
cégszerű aláírás

2

