_____/2018.(X.01.) Kt. határozati javaslat

A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos, Idősek
Otthona bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzései eljárás eredménytelenségéről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Idősek Otthona bővítése és felújítása”
tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont
alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő a szerződés megkötésére képtelenné vált.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Profiter Machine Kft. 5137 Jászkisér, Madách tér 8.
AKVIRON Mélyépítési és Környezetvédelmi, Mérnöki Vállalkozási Kft. 5000 Szolnok,
Hunyadi János utca 24.
5. Szinten Tartó Szolgáltató Szociális Szövetkezet 5091 Tószeg, Várkonyi út 18.
6. Irattár

Kengyel, 2018. október 1.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

_____/2018.(X.01.) Kt. H a t á r o z a t i javaslat
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos, Idősek Otthona
bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadására
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 szociális
alapszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos, Idősek Otthona bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívást jóváhagyja, elfogadja a melléklet szerint.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
3. Irattár

_____/2018.(X.01.) Kt. H a t á r o z a t i javaslat
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 szociális alapszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos, Idősek Otthona
bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 szociális
alapszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos, Idősek Otthona bővítése és felújítása tárgyú közbeszerzési eljárást megindítja.
Az eljárás során az ajánlati felhívást az alábbi gazdasági szereplőknek megküldi:

1.
2.
3.
4.
5.

AKVIRON Kft. (5000 Szolnok, Hunyadi János utca 24.)
Profiter Machine Kft. (5137 Jászkisér, Madách tér 8.)
L-Pristine Kft. (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 25/A. fszt. 1.)
LISZNYAI KFT. (5420 Túrkeve, Szabadság u. 7.)
Szinten Tartó Szolgáltató Szociális Szövetkezet (5091 Tószeg, Várkonyi út 18.)
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
3. Irattár

Kengyel, 2018. október 1.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Kengyel Községi Önkormányzat

EKRSZ_
51370527

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Kengyel

HU322

NUTS-kód:

5083

Ország:

Magyarország

Szabadság Út 10

Egyéb cím adatok:

Nagy

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

polgarmester@kengyel.hu

Telefon:

Szilárd
+36 56583408

Fax:

+36 56583409

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.kengyel.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
43562501

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Debrecen

HU321

NUTS-kód:

4032

Ország:

Magyarország

Poroszlay Út 27

Egyéb cím adatok:

Szopka

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

szopka.daniel@debkoz.hu

Telefon:

Dániel
+36 52502550

Fax:

+36 52502557

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.kengyel.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
45000000-7

Idősek Otthona bővítése és felújítása

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen beszerzés célja Kengyel Idősek Otthona bővítése keretében kapacitás növelése érdekében egy új épület építésének kivitelezése.
A tervezett épület földszintes és egy része tetőtér beépítéses. Az ingatlanon jelenleg 2 épület található. Főbb mennyiségek: Helyszíni
betonacél szerelés: 8916 kg Hegesztett betonacél háló szerelése: 1513,2 t Betonozás: 74,3 m3 Teherhordó és kitöltő falazat készítése,
égetett agyag-kerámia termékekből: 352,9 m2 Válaszfal építése: 183,8 m2 Egyszeres fedés oldalhornyos beton tetőcserepekkel: 470
m2 Padlóburkolat készítése: 221,0 m2 Külső fal homlokzati fal hő- és hangszigetelése: 292,6 m2 Napelem: 2,475kWp Inverter: 1db
2,5kW-os 1 fázisú
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

5083 Kengyel, Kossuth Lajos út 81-83. (Hrsz.: 232)

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma nem teszik célszerűvé a részekre történő megbontást és
a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Idősek Otthona bővítése és felújítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

A teljesítés helye:

5083 Kengyel, Kossuth Lajos út 81-83. (Hrsz.: 232)

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen beszerzés célja Kengyel Idősek Otthona bővítése keretében kapacitás növelése érdekében egy új épület építésének kivitelezése.
A tervezett épület földszintes és egy része tetőtér beépítéses. Az ingatlanon jelenleg 2 épület található. Főbb mennyiségek: Helyszíni
betonacél szerelés: 8916 kg Hegesztett betonacél háló szerelése: 1513,2 t Betonozás: 74,3 m3 Teherhordó és kitöltő falazat készítése,
égetett agyag-kerámia termékekből: 352,9 m2 Válaszfal építése: 183,8 m2 Egyszeres fedés oldalhornyos beton tetőcserepekkel: 470
m2 Padlóburkolat készítése: 221,0 m2 Külső fal homlokzati fal hő- és hangszigetelése: 292,6 m2 Napelem: 2,475kWp Inverter: 1db
2,5kW-os 1 fázisú
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok

Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2: A szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítésben szerzett
kivitelezési tapasztalata (db) (min 0 db, max 3 db)

20

3: A kötelezően előírt időtartam felett megajánlott jótállás időtartama (hónap) (
min 0 hónap , max 24 hónap)

10

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
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 információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023

II.2.13) 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

Igen

A kizáró okok felsorolása:
A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt.
74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság
igazolásában részvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem
állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. Az ajánlattevő, az
alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m)
valamint q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. A kizáró okokra 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. A
kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § (2) bekezdés szerint - korábbi közbeszerzési
eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7
. § (1) bekezdés szerint az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok
tekintetében megkövetelt információkat. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a formanyomtatvány I. részében található
adatokat jelen eljárásnak megfelelően frissíteni és a VI. részben található nyilatkozatokat is újból megtenni. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. §
(2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §
alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú
nyilatkozatot is csatolni szükséges. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől
olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott
igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. (424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

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

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem kíván alkalmassági követelményt előírni, figyelemmel arra, hogy
minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő úgy határozta meg az ajánlattételre felkért Ajánlattevők körét, hogy
a cégkivonatban szereplő tevékenységi kör valamint a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ alapján választotta ki azokat a szakcégeket,
akiket a szerződés tárgyának teljesítésére képeseknek ítélt.
III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A kötbérterhes teljesítési véghatáridő késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér mértéke a késedelem
minden naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 0,5 %-a. 30 naptári napot
meghaladó késedelem esetén ajánlatkérő a szerződést jogosult felmondani. Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérő jogosult a szerződést
azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes Ajánlattevő felelősségi körébe eső okból meghiúsul. Ebben
az esetben Ajánlatkérő a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 15 %-ának megfelelő összegű

meghiúsulási kötbért követelhet. Jótállás: Nyertes Ajánlattevőnek a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásától a 181/2003. Kr. alapján
kell teljes körű jótállást vállalnia. Kötbér tekintetében a Ptk. 6:186. § (1) bek. irányadó. A biztosítékok részletes szabályait a
Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg: Nyertes Ajánlattevő legfeljebb a szerződéses összeg 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (8)
bekezdése alapján. Számlázás: A Szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme:
magyar forint. Az ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik. Az ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának
megfelelően 4 (négy) számlát -ideértve a végszámlát is- fogad be. A számlák a szerződés minimum 25%-50%-75%-100%-os teljesítése
esetén állíthatóak ki. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárása. A teljesítés elismerése és az
igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók. A kifizetésre vonatkozó szabályok: 322/2015. Kr.
30-32.§, alvállalkozó igénybevétele esetén a 32/A és 32/B §; Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek.; Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. A fizetési feltételek
részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Igen

Nyílt eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
1)Az ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációt EKR-en keresztül teljes körűen, közvetlenül, korlátlanul, térítésmentesen,
elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától. 2)A nyertes ajánlattevőnek a 322/
2015. Kr. 26. § alapján a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan legalább 10 millió Ft/év és 5 millió Ft/kár
értékhatárig terjedően. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra is.
Abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt
felelősségbiztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4)
alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 3)Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére és a
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján ajánlatához felolvasólapot kell csatolnia a
Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal. 4)Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi
órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a pontos időt a http://pontosido.info/
oldalon ellenőrzi. 5)Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Közös
ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek közös ajánlattételi megállapodást kell csatolni a dokumentációban
részletezett tartalommal, amelyben meg kell jelölni a vezető céget, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell
vállalniuk. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 6)Ajánlattevő a Kbt.
44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló
funkciót köteles alkalmazni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése) 7)Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Továbbá ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. Korm.
Rendelet 20. § (6) bekezdésére. 8)A közbeszerzési eljárásban a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Kerekes
Ferenc (00140). 9)Értékelési szempontok részletes szabályait a Dokumentáció tartalmazza. 10)Ajánlatok benyújtása: Az
ajánlatok benyújtása EKR-ben elektronikus úton történik. 11)Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell
eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 12)Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a
Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (jelen felhívásban a megnevezése rövidítve:
EKR) igénybevételével történik. Az elektronikus közbeszerzési rendszer igénybe vételének feltételeiről az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. Rendelet rendelkezik. 13)Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez,
de Ajánlattevő a helyszínt az I.1) pontban megadott elérhetőségen előre egyeztetés után, nem konzultációs jelleggel,
megtekintheti. 14)Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja. A részletes indoklást a Dokumentáció tartalmazza.
15)Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplő bevonásakor.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

Előterjesztés
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.10.01-i ülésére

Az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesülethez történő csatlakozásról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület egy évek óta működő szervezet, amelynek fő
célja, többek között, a helyi turizmus fejlesztése, a térségi turisztikai fejlesztések
összehangolása, a turizmusban érdekelt vállalkozások tevékenységének támogatása,
érdekképviselete, a turisztikai célú pályázatok figyelése, kezdeményezése, turisztikai
szolgáltatások közvetítése.
Az Egyesület önálló jogi személyként, Szolnok székhellyel működik, melynek jelenleg 38
tagja van.
Megítélésünk szerint Kengyel község szempontjából mindenképpen hasznos lenne ehhez az
egyesülethez csatlakozni, melyhez egy tagfelvételi kérelmet kell benyújtani. A felvételi
kérelem benyújtásával a kérelmező elfogadja az Egyesület Alapszabályában foglalt
rendelkezéseket, egyetért annak céljaival és belső szabályaival.
Az éves tagdíj összege Kengyel esetében 200.000.-ft. lenne, amely a költségvetést csak igen
kis mértékben terhelné, viszont a tagság révén sokkal nagyobb előnyökre tehetne szert a
település a turisztikai fejlesztések, a turisztikai együttműködések területén.
Javaslom tehát a Képviselő-testületnek, hogy a Kengyel Községi Önkormányzat nyújtsa be a
tagfelvételi kérelmét az Egyesületbe.
Kengyel, 2018. 09. 27.

Nagy Szilárd
polgármester

Kengyel Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2018. (X. 01.) határozati javaslata

Az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesülethez történő csatlakozásról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni kíván
az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesülethez.
Felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a tagfelvételi kérelem benyújtásával és a
csatlakozással kapcsolatos dokumentumok elkészítésére és aláírására.
Határidő: 2018. október 30.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Értesülnek:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
3. Pozsa Sándorné gazdaságvezető
4. Képviselő-testület tagjai helyben
5. Irattár

Kengyel, 2018. szeptember 27.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző

„Alföld szíve” Térségi Turisztikai Egyesület

TAGFELVÉTELI KÉRELEM

Alulírott …………………………………………..….………………………………….., mint
a…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
(szervezet/önkormányzat neve, címe, e-mail címe és telefonszáma) képviselője ezúton
kérelmezem az általam képviselt szervezet/önkormányzat
tagfelvételét
az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesületbe.
Az Egyesület Alapszabályát megismertem, az abban foglalt célokkal egyetértek,
rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek elfogadom.
Az Egyesület 11/2016.(X.6.) számú határozatának megfelelően évi 200.000 Ft tagdíj
befizetését vállalom.

Kelt:……………………………………

P.H.

………..………………………………………….
cégszerű aláírás

Kijelölt kapcsolattartó (amennyiben más mint a szervezet vezetője) neve:
…………………………………………………………………………………………………..
E-mail címe: …………………………………………………………………………………….
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………..

