JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2013. október 3-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
rendkívüli, nyílt üléséről.

Helye:

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme
(4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Jelen vannak:

Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Cselényi Judit, Kovácsné
Nagy Julianna, Mészáros Lászlóné, Szabó Krisztián és Szabó Zoltánné
képviselők.

Távol maradt:

Sipos Ibolya alpolgármester, Balogh Sándor, Ráduly Zsolt, Szőke Zoltán
és Tündik András képviselők.

Meghívottként részt vettek:
Bundáné Badics Ildikó jegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András
osztályvezető, Csikós László Márk köztisztviselő, Gáll Attila köztisztviselő, Dojcsákné
Pásztor Erika a TISZEK intézményvezető-helyettese, Girincsi Sándor a TISZEK gazdasági
vezetője, Gáll Antalné a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kerekesné
Lévai Erika a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
intézményvezetője, Nácsáné dr. Kalán Eszter és Reznek Istvánné a Tiszavasvári Bölcsőde
vezetője.
Meghívottként távolt maradt:
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Gombás Marianna Építési irodavezető, Makkai
Jánosné a TISZEK mb. intézményvezetője, Czirjákné Szabó Erika a Városi Kincstár
intézményvezető-helyettese és Szabó Zoltán a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és
Kollégium intézményvezetője.
Jegyzőkönyv-vezető: Balázsné Rozgonyi Ildikó és Ládi Zsanett
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 7 fő képviselő volt jelen.
Először kérte, hogy „Egyebek” között vegye fel a testület napirendjére „a védőnői körzetek
utcajegyzékének módosításáról szóló előterjesztést. Ezt követően javasolta, hogy a
meghívóban feltüntetett napirendi pontok közül, a testületi ülésen megjelent vendégekre
tekintettel elsőként a 6. és az „Egyebek”-ben előterjesztett napirendi pontokat tárgyalja a
képviselő-testület, majd az eredetileg meghirdetett sorrendben haladjanak.
A Képviselő–testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok tárgyalásának Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt
sorrendjét.
A meghívóban meghirdetett és Dr. Fülöp Erik polgármester által előzőekben pluszként
meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselőtestület:
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1. Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató
Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde gazdálkodási és étkeztetési feladatainak a Városi
Kincstár Tiszavasvári és a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. által történő
ellátásának vizsgálatáról.
2. Előterjesztés a védőnői körzetek utcajegyzékének módosításáról.
3. Előterjesztés az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-035 kódszámú „Tiszavasvári Város
belterületi vízrendezése” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás
eredményéről.
4. Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1/A pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés érdekében
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
5. Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához
szükséges közbeszerzési eljárás kiírásáról.
6. Előterjesztés a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról.
7. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról.
8. Előterjesztés önkormányzati mezőgazdasági ingatlanok ingyenes használatba adásáról.
9. Egyebek
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Tárgy (1.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgáltató Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde
gazdálkodási és étkeztetési feladatainak a Városi Kincstár
Tiszavasvári és a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. által
történő ellátásának vizsgálatáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Girus András osztályvezető

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
253/2013.(X.3.) Kt. számú
határozata
a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ és a
Tiszavasvári Bölcsőde gazdálkodási és étkeztetési feladatainak a Városi Kincstár
Tiszavasvári és a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. által történő ellátásának
vizsgálatáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Szociális-,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ (továbbiakban: TISZEK) és a
Tiszavasvári Bölcsőde (továbbiakban: TIB) gazdálkodási és étkeztetési feladatainak a Városi
Kincstár, Tiszavasvári (továbbiakban: Városi Kincstár) és a Tiszavasvári Közétkeztetési
Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közétkeztetési Kft.) által történő ellátása lehetőségének
vizsgálatáról az alábbiak szerint határoz:
1. Tekintettel arra, hogy 2013. július 1. nappal a TISZEK és a TIB önkormányzati
fenntartásba került és figyelembe véve azt, hogy 2007. július 1-től a Polgármesteri
Hivatalon kívül az önkormányzati fenntartású intézmények operatív gazdálkodásának
bonyolítását a Városi Kincstár végzi, szükséges a következők végrehajtása. Meg kell
vizsgálni, hogy a TISZEK-től és a TIB-től az adminisztratív, munkaügyi, karbantartási
és takarítási feladatok a Városi Kincstárba kerüljenek, azok előnyeikkel és
hátrányaikkal együtt.
2. Figyelembe véve azt, hogy 2007. július 1-től a közétkeztetési feladatot az oktatási
intézmények esetében a Közétkeztetési Kft. látja el, szükséges a következők
végrehajtása. Meg kell vizsgálni a Közétkeztetési Kft. által történő feladatellátásból
származó előnyöket és hátrányokat a bentlakásos és bölcsődei ellátás étkeztetéssel
kapcsolatos feladatai és a szociális étkeztetés esetében.
3. Az 1-2. pontban előírt vizsgálatok alapján javaslatot kell készíteni a feladatellátás
további módjára vonatkozóan. Felkéri a Polgármestert, hogy a javaslatot a
legközelebbi rendes testületi ülésen terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2013. október 31.

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
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Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a védőnői körzetek utcajegyzékének módosításáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Gazdagné dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése:
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra, ezért röviden
ismerteti a tartalmát. A TISZEK intézményvezető-helyettese 2013. október 2. napján kérte a
védőnői körzetek utcajegyzékének módosítását. Az egyes körzetekhez tartozó utcákat még
2005-ben állapította meg a testület, azóta egy alkalommal 2010-ben lett módosítva, de akkor
is csak két körzetre vonatkozóan. A körzetek kialakítása óta eltelt idő alatt a
gyermeklétszámban bekövetkezett változások miatt indokolt a körzetek felülvizsgálata, mely
azért is fontos, mert az OEP akkor adja a maximális finanszírozást, ha az egyes körzetek
létszáma között nincs jelentős eltérés. A körzeteket a határozat–tervezet melléklete
tartalmazza. Felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy az ülésen jelen van Dojcsákné Pásztor
Erika intézményvezető-helyettes, aki a szakmai kérdésekre válaszol, amennyiben a testület
tagjai részéről ilyen felmerül.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
254/2013. (X.3.) Kt. számú
határozata
a védőnői körzetek utcajegyzékének módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. tv. 152.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1.) Tiszavasvári Város védőnői körzeteit a határozat mellékletét képező utcajegyzék szerint
állapítja meg.
2.) Hatályon kívül helyezi a 118/2005. (V.30.) Kt. Számú és 170/2010. (IX.20.) Kt. Számú
határozatokat.
3.) Felkéri a polgármestert a testület döntéséről tájékoztassa a Tiszavasvári Szociális-,
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ vezetőjét.
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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254/2013. (X.3.) Kt. sz. határozat melléklete
Védőnői körzetek utcajegyzéke
I.körzet
Aradi Vértanúk utca 6- valamennyi házszám az utca végégi, Berzsenyi Dániel, Erdő,
Élmunkás, Benczúr Gyula, Fehértói, Gergely Deák, Gyár, Irinyi János, Kabay János, Kelp
Ilona, Keskeny utca 76. számtól valamennyi páros házszám az utca végéig, Keskeny utca
73.számtól valamennyi páratlan házszám utca végéig, Kőrösi Csoma Sándor, Somogyi
Béla, Széles utca 76. számtól valamennyi páros házszám az utca végéig, Vas Gereben,
Szarvas, Vörös Hadsereg, Vasút, Kinizsi utca valamennyi páros házszám, Nánási,
Sporttelep
II. körzet
Pázsit, Tölgyes, Jázmin, Nyárfa, Tavasz, Nyár, Csalogány, Pillangó, Hableány, Nefelejcs,
Margaréta, Hajnal, Tiszavirág, Szellő, Szivárvány, Orgona, Boglárka, Rozmaring, Vasvári
Pál utca páratlan házszámok 1-49-ig, Vasvári Pál utca páros házszámok 2-54-ig,
Városháza tér, Hársfa, Vasas, Kabay József, Ságvári Endre, Vágóhíd, Adria, Úttörő,
Nyírfa, Mártírok, Gyóni Géza, Köztársaság, Bacsó Béla, Február 1, Április 4, Zsdánov,
Kossuth Lajos utca páratlan házszámok 1-37, Bocskai, Krúdy Gyula, Rajk László, Aradi
Vértanúk utca valamennyi házszám 1-5/B, Illés Béla, Kinizsi utca valamennyi páratlan
házszám, Rákóczi, Március 21, Vörös csillag, Munka, Bartók Béla, Október 6, Báthori,
Frankel Leó, Bercsényi, Bethlen, Schönherz Zoltán, Zrínyi, Széles utca páros házszám 22
-54, Keskeny utca páros házszám 34-60, Keskeny utca páratlan házszám 37-59,
Wesselényi, Fenyő
III. körzet
Széles utca páros házszám 54-74, Keskeny utca páros házszám 62-74, Keskeny utca
páratlan házszám 61-71, Madách, Katona József, Vörösvári, Toldi, Őz, Erkel Ferenc,
Béke, Petőfi, Kossuth Lajos utca 26. házszámtól valamennyi páros házszám az utca
végéig, Kossuth Lajos utca 39. házszámtól valamennyi páratlan házszám az utca végéig,
Árpád, Jókai, Ifjúság, Arany János, Szabolcsvezér, Hősök, Táncsics Mihály, Lónyai,
Vörösmarty, Zalka Máté, Gárdonyi, Sopron, Kunfi Zsigmond, Partizán, Babits Mihály,
Gábor Áron, Kiss, Széles utca valamennyi páratlan házszám, Dózsa György, József Attila,
Mátyás Király, Pethe Ferenc, Budai Nagy Antal, Honfoglalás, Honvéd, Dorogi,
Királytelki
IV. körzet
Damjanich, Móricz Zsigmond, Mikszáth Kálmán, Fürst Sándor, Árpád út, BajcsyZsilinszky, Május 1, Kabók Lajos, Nagybecskerek, Tompa Mihály, Csokonai, Vásártér,
Állomás, Egység, Tolbuhin, Makarenkó, Csapó, Mák, Sólyom, Bereznai utca páratlan
házszám 1-13, Bereznai utca páros házszám 2-18, Széles utca páros házszám 10-20,
Keskeny utca páros házszám 10-32, Keskeny utca páratlan házszám 13-35, Bem, Liszt
Ferenc, Akác, Gorkij, Nyíl, Kőkút, Vízmű, Gépállomás, Széchenyi, Kun Béla, Szilágyi,
Esze Tamás,
V.körzet
Lenin, Bereznai utca 15. házszámtól valamennyi házszám az utca végéig, Bereznai utca
20. házszámtól valamennyi házszám az utca végéig, Szél, Déryné, Deák Ferenc,
Salétromkert, Mester, Korondi Béla, Víg, Nagy Sándor, Csillag, Kiss Ernő, Batthyány,
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Eötvös, Iskola, Vasvári Pál 49-utca végéig 54-utca végéig, Temető, Hunyadi, Alkotmány,
Dobó Katalin, Szent István, Egyház köz, Keleti, Gátőrház, Hajózsilip
Józsefháza külterület: Szőnyi, Szabolcska Mihály, Dobó István, Hámán Kató, Polgári,
Szegfű, Dankó tanya, Haladás utca
VI. körzet
Széles utca páros házszám 2-10, Keskeny utca páros házszám 2-8, Keskeny utca páratlan
házszám 1-11, Kárpát, Kálvin, Kossuth Lajos utca páros házszám 2-24, Hétvezér, Garami
Ernő, Lehel, Alkotás, Nép, Révai József
Szorgalmatos ellátási szerződés alapján: Sugár, Közép, Szőlő, Perczel Mór, Körte,
Pacsirta,
Mező,
Munkácsi,
Klapka,
Galamb,
Virág,
Határ
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Tárgy (3.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés
az
ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-035
kódszámú
„Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című pályázattal
kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Csikós László Márk köztisztviselő

Csikós László Márk témafelelős szóbeli kiegészítése:
A 2013. szeptember 30-i testületi ülés eredményeként két ajánlattevő tett érvényes ajánlatot,
ezek a cégek vehettek részt a szerda délelőtt megtartott tárgyaláson. A Colas Alterra Zrt. nem
jelent meg, az RDDC Kft. képviseltette magát, de a korábbi ajánlatát nem kívánta módosítani.
Ezek figyelembevételével tartotta meg 2013. október 3-án a Bíráló Bizottság ülését. A
Bizottság egyhangúlag azt javasolja a döntéshozó képviselő-testületnek, hogy a közbeszerzési
eljárást nyilvánítsa eredményesnek. Mindhárom részajánlat tekintetében az RDDC Kft. tette a
legjobb ajánlatot, ezért a Bizottság javasolta, hogy ez a cég legyen nyertese az eljárásnak. A
Colas Alterra Zrt. ajánlata is a rendelkezésre álló keretösszeg alatt van, ezért a Bizottság
javasolja, hogy második helyezettként kerüljön megjelölésre a cég. Ennek azért van
jelentősége, mert ha az RDDC Kft-vel az Önkormányzat valamilyen okból nem tud szerződést
kötni, akkor nem kell új közbeszerzési eljárást lefolytatni. Ezeknek megfelelően került
elkészítésre egy új határozat-tervezet, amely az ülés előtt kiosztásra került.
Hozzászólások:
Balázsi Csilla képviselő:
Elmondta, hogy utána nézett az előterjesztésben szereplő cégeknek és a nyilvános adatok
alapján megállapította, hogy az RDDC Kft-nek jelenleg nincs egyetlen egy alkalmazottja sem,
ezért megkérdezte, hogy alvállalkozóval szeretné-e megvalósítani a pályázatot.
Csikós László Márk köztisztviselő:
Igen, alvállalkozóval szeretné megvalósítani, melyről nyilatkozatot is tett. 2013. augusztus
elsején döntött a testület az ajánlattételi felhívásról, különböző műszaki, szakmai, pénzügyi,
gazdasági feltételek lettek meghatározva, ezek mindegyikének megfelel az RDDC Kft, tehát
körültekintően át lett nézve a pályázat.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
255/2013. (X.03.) Kt. számú
határozata
Az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-035 kódszámú „Tiszavasvári Város belterületi
vízrendezése” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
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1)

A Tiszavasvári Város Önkormányzata által a „Tiszavasvári Város belterületi
vízrendezése” tárgyban, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárást – a Bíráló Bizottság egyhangú javaslatát
figyelembe véve – eredményesnek nyilvánítja.

2)

A pályázat I. számú részajánlata (Tiszavasvári – Vöröshadsereg úti öblözet: H-Tb-1-0
és H-Tb-1-1 csatorna rekonstrukciója) tekintetében az eljárás nyertese az RDDC Kft.
(3700 Kazincbarcika, Galagonya u. 7.), ajánlata nettó 65.969.303 Ft.
A pályázat I. számú részajánlata (Tiszavasvári – Vöröshadsereg úti öblözet: H-Tb-1-0
és H-Tb-1-1 csatorna rekonstrukciója) tekintetében az eljárás második helyezettje az
Colas Alterra Zrt. (2040 Budaörs, Piktortégla u. 2-4.), ajánlata nettó 65.998.848Ft.

3)

A pályázat II. számú részajánlata (Tiszavasvári – „Kállói 1-es mellékág” csatorna
építése, 36-os főút mentén) tekintetében az RDDC Kft. (3700 Kazincbarcika,
Galagonya u. 7.), ajánlata nettó 21.453.964 Ft.
A pályázat II. számú részajánlata (Tiszavasvári – „Kállói 1-es mellékág” csatorna
építése, 36-os főút mentén) tekintetében az eljárás második helyezettje a Colas Alterra
Zrt. (2040 Budaörs, Piktortégla u. 2-4.), ajánlata nettó 21.543.084 Ft.

4)

A pályázat III. számú részajánlata (Hortobágyi főcsatorna rekonstrukciós munkái a
89+796-93+267 km csatorna szelvény között, műtárgy beépítése a 89+920 km
szelvénybe) tekintetében az RDDC Kft (3700 Kazincbarcika, Galagonya u. 7.),
ajánlata nettó 25.919.524 Ft.
A pályázat III. számú részajánlata (Hortobágyi főcsatorna rekonstrukciós munkái a
89+796-93+267 km csatorna szelvény között, műtárgy beépítése a 89+920 km
szelvénybe) tekintetében az eljárás második helyezettje a Colas Alterra Zrt. (2040
Budaörs, Piktortégla u. 2-4.), ajánlata nettó 25.986.912 Ft.

5)

Felkéri a polgármestert, hogy
-

az I., II. és III. részajánlat vonatkozásában az RDDC Kft-vel (3700 Kazincbarcika,
Galagonya u. 7.) a szerződést kösse meg,

-

a döntésről tájékoztassa az Ajánlattevőket.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (4.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés
az
ÉAOP-4.1.1/A
pályázathoz
kapcsolódó
eszközbeszerzés érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gáll Attila köztisztviselő

Gáll Attila témafelelős szóbeli kiegészítése:
Az előterjesztéssel kapcsolatban röviden elmondta, hogy az ajánlattételi felhívást csak 2013.
október 3-án délelőtt kapták kézhez, ezért az előterjesztés csak aznap került kiküldésre, illetve
a képviselő-testületi ülés előtt kiosztásra. Ezt követően elmondta, hogy a Fülemüle óvodában
megvalósított pályázat során az építési munkákra a tervezettnél kevesebb költség keletkezett,
ezért a fejlesztéshez szükséges eszközökre átcsoportosítást kezdeményeztek. Elmondta, hogy
az Irányító Hatóság szeptember hónap végén hagyta jóvá az eszközökre fordítható összeget
bruttó 14.900.491 Ft értékben. A beszerzés költségeinek nagysága miatt a közbeszerzési
törvény 122/A §-a szerinti közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Majd elmondta azt is, hogy a
beszerzendő eszközök sokfélesége miatt egyes részekre is lehetőség van ajánlatot tenni.
Tájékoztatta a testületet, hogy az ajánlattételi felhívásban szereplő dátumok számításánál
azzal kalkuláltak, hogy 2013. október 8-án küldik ki az ajánlattételi dokumentációt a
határozat-tervezet 2. mellékletében felsorolt vállalkozásoknak. Amennyiben az ajánlattételi
dokumentációt csak később tudják megküldeni, a felhívásban szereplő határidők is
értelemszerűen módosulnak.
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
256/2013. (X.03.) Kt. számú
határozata
Az ÉAOP-4.1.1/A pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés érdekében közbeszerzési
eljárás lefolytatásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1.

Elfogadja az Energo Ustron Kft. (4032 Debrecen, Poroszlay u. 35/B.) által elkészített, a
határozat mellékletét képező „Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári
Fülemüle óvodában a minőségi nevelés érdekében” elnevezésű, ÉAOP-4.1.1/A-11-20120006 azonosítójú pályázat keretében megvalósítandó eszközbeszerzéssel kapcsolatos
közbeszerzési ajánlattételi felhívás tartalmát.

2.

Felkéri a polgármestert, hogy
- gondoskodjon az Ajánlattételi felhívás megküldéséről a mellékletben szereplő
vállalkozások részére,
- az eljárás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor
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Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

A 256/2013. (X.03.) Kt. számú határozat 1. melléklete
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Az ÉAOP-4.1.1/A pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés érdekében közbeszerzési
eljárás lefolytatásához

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
[ ] Építési beruházás
[X] Árubeszerzés
[ ] Szolgáltatás megrendelés
[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK )
Hivatalos
Tiszavasvári Város Önkormányzata

név:

Postai
Városháza tér 4.

cím:

Város/Község
Tiszavasvári

Postai
4440

irányítószám:

Ország:
Magyarország

pont(ok):

Telefon:
42/520 - 500

Kapcsolattartási
Címzett:
Dr. Fülöp Erik polgármester
E-mail:
tvonkph@tiszavasvari.hu
Internetcím(ek)
Az
ajánlatkérő
A felhasználói oldal címe (URL):

Fax:
42/275 - 000
(adott
általános

címe

esetben)
(URL):

További információ a következő címen szerezhető be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a
következő címen szerezhetők be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
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[ ] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

[ ] Központi szintű

[ ] Közszolgáltató

[x] Regionális/helyi szintű

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

[ ] Közjogi szervezet

[ ] Egyéb

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK

[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz
szolgáltatások

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [X] nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda
részére játékok, bútorok és egyéb eszközök beszerzése.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
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[ ] Építési beruházás

[X] Árubeszerzés

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

[ ] Bérlet

[ ] Szolgáltatás megrendelés

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

[ ] Részletvétel
[X] Ezek kombinációja

[ ] Építési koncesszió

A teljesítés helye:
Tiszavasvári Ifjúság u. 8.
NUTS-kód: HU323
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel

[ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés amelynek tárgya I. rész esetén gyermek játékok, II. rész esetén udvari játékok, III. rész esetén
bútorok, IV. rész esetén elektronikai eszközök, V. rész esetén egyéb eszközök beszerzése és szállítása a dokumentációban
részletezettek szerint. Az Ajánlattevő kötelezettsége a termékek helyszínen történő telepítése/beüzemelése és szabvány
szerinti bevizsgálása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 37000000-8

további tárgyak
37520000-9
37510000-6
22100000-1
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37500000-3
37522000-3
37527200-0
39100000-3
39710000-2
39711130-9
32300000-6
39711362-4
39713500-8
42716120-5
39500000-7
39530000-6
39515000-5
39711360-0

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

[ ] egy vagy több részre

[X] valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
I. rész: gyermek játékok: 150 db, 136 doboz
II. rész: udvari játékok összesen 45 db, 1 csomag (100x 1 m2)
III. rész: bútorok összesen 129 db
IV. rész: elektronikai eszközök összesen 7 db
V. rész: egyéb eszközök 112 db
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
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(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a
további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

A (tervezett) időtartam hónapban: 2 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott
esetben)
Ajánlatkérő a szállítás ellenértékét az igazolt és szerződésszerű teljesítést követően hibátlan és hiánytalan módon
benyújtott számla ellenében, a számla kézhezvételét követően a Ptk. 292/B.§ (1) bekezdése és a Kbt. 130. § (1)és (5)- (6)
bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII.
törvény) Art 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire is.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az Art. 36/A. §-ában
foglaltak szerint kell eljárnia. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevőktől nem követeli meg közös gazdasági társaság létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [X] nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel a Kbt. 56. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő)az a gazdasági szereplő aki Kbt. 56. § (2) bekezdésében
meghatározott ok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
- Ajánlattevőnek a Kbt. 122.§ (1) bekezdésének és a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 12.§ - ának megfelelően
nyilatkoznia kell a fenti kizáró okok fenn nem állásáról, Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 4.§ f)
pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell dokumentumot benyújtania.
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- Az ajánlattevő ajánlatában csak nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. (Kbt. 58.§ (3) )

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és
gazdasági alkalmassága igazolható:
- A 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés a)
pontja alapján valamennyi cégkivonatban szereplő
bankszámlára vonatkozóan a számlavezető pénzügyi
intézménytől származó az eljárást megindító felhívás
megküldésének napjától nem régebbi nyilatkozatával, az
ajánlattevő pénzügyi helyzetéről, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak.
A nyilatkozatot az alábbi tartalommal kell csatolni:
- mióta vezeti az ajánlattevő a bankszámláját,
- volt-e a számlájával szemben 30 napot meghaladó sorban
állás az eljárást megindító felhívás megküldésének napja és az
azt megelőző 12 hónap időtartamban.

Az alkalmasság igazolásában részt venni kívánó gazdasági
szereplő (kapacitást nyújtó szervezet) igazolásait kizárólag a
Kbt. 55.§ (5) – (6) pontja szerint fogadja el ajánlatkérő.

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő,
(közös ajánlattevők), amennyiben
- a számlavezető pénzügyi intézményeitől származó
nyilatkozatok alapján, bármely bankszámláján az
eljárást megindító felhívás megküldésének napja és az
azt megelőző 12 hónap időtartamban 30 napot
meghaladó sorban állás volt.
(Sorban állás: A hitelintézetek által vezetett
folyószámlára, bankszámlára érkező jogszerű
rendelkezések (megbízások, megkeresések)
fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben
tartása) és a megbízás várakozási sorba helyezése a
hatályos pénzforgalmi szabályok szerint, a jövőbeni
teljesítés céljából.
Nem tartozik ezen fogalmi körbe azon eljárás, amely
szerint a bankszámlaszerződésben foglaltak alapján a
számlatulajdonos saját elhatározásból, az ütemezett
fizetések céljából, a beérkezett rendelkezések tervszerű
teljesítése érdekében sorba helyezésre ad megbízást a
hitelintézetnek.)

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

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki,
illetve szakmai alkalmassága igazolható:
Valamennyi rész esetén a 310/2011 (XII.23.) Korm rendelet
15.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, az eljárást megindító
felhívás
megküldésétől
visszaszámított
három
év
legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak
ismertetése (részenként) legalább az alábbi tartalommal: a
teljesítés ideje és helye; a szerződést kötő másik fél (neve,
székhelye, referenciáról információt adó személy: neve,
telefonszáma,), a szállítás tárgya, ellenszolgáltatás összege
valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a
310/2011 (XII.23.) Korm rendelet 16.§ (5) bekezdése szerinti
módon igazolva.

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást
megindító
felhívás
megküldésétől
visszaszámított három évben legalább:
I. rész esetén 1.500.000.- Ft,
II. rész esetén: 1.000.000 Ft,
III. rész esetén 3.000.000 Ft,
IV. rész esetén 150.000.- Ft,
V. rész esetén 100.000.- Ft nettó összértékű a
közbeszerzés részenkénti tárgya szerinti szállítási
referenciával továbbá ha a teljesítés nem az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

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

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

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

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

[x] Nyílt

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos,
alkalmazásának indokolása:

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

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

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és
tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve
a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem
IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
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[x] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
[ ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

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

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/10/24. (év/hó/nap ) Időpont: 11.00
A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [X] nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/10/24. (év/hó/nap) Időpont: 11.00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve
[ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i):
[ ] Egyéb:
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[x] Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/10/24. (év/hó/nap) Időpont: 11.00
Hely: Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal; Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [X] nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
[X] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
ÉSZAK- ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM keretében
Pályázati kódszám: ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való
részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció az eljárást megindító felhívással együtt valamennyi ajánlattevő részére megküldésre kerül. A
dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezésre kerülő alvállalkozónak át kell
vennie. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
[x] igen [ ] nem
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Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. és a III.2.3.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [x] nem
V.4) Egyéb információk:
1.) Az ajánlatot a Kbt. 60. § (1) bekezdésének megfelelően, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban határozott
tartalmi, és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtani:
Az ajánlatokat 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által)
aláírva, papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint
tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt csomagolásban benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti"
megjelölésnek.
Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy
DVD) is be kell nyújtani a papír alapú ajánlattal közös csomagolásban 1 példányban. Eltérés esetén az eredeti jelöléssel
ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak.
Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson a következő szövegnek kell szerepelni: „Ajánlat eszközbeszerzésre a Fülemüle
Óvoda részére.” „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárata előtt.”
- A postai úton feladott ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére. A postázási
késedelem kockázatát ajánlattevő viseli. A határidő után érkezett ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.
- Az ajánlat – lehetőleg tartalomjegyzéket követő – első oldalaként a felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az
ajánlattevő nevét, címét/székhelyét valamint azokat a számszerűsíthető adatokat amelyek az értékelési szempont alapján
értékelésre kerülnek.

2.) Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-ban foglaltaknak megfelelően lehetőséget biztosít a hiánypótlásra.

3.) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltakra. A nemleges
nyilatkozatot is csatolni kell.

4.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60.§ (3), illetve (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.

5.) Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

6.) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek egyenként) illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az
ajánlatához csatolnia kell az ajánlatot illetőleg annak részét képező bármely iratot aláíró személy vagy személyek aláírási
címpéldányát másolati példányban.
Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
7.) Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a
közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó
megállapodást (konzorciumi megállapodás) a Kbt. 25.§ figyelembe vételével minimálisan az alábbi tartalommal:
- Ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalása,
- a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők által végzett feladatok meghatározása,
- a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők vezetőjének a kijelölése és a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők
képviseletére történő meghatalmazása,
- a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) megnevezése és
meghatalmazása.
A Kbt. 25.§ (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
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8.) Amennyiben Ajánlatevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján kíván eljárni, ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 55. § (5) és
(6) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatokat és igazolásokat.

9.) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek egyenként), illetőleg pénzügyi intézménytől származó igazolással kapcsolatos
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek, beleértve az alvállalkozót is, cégszerűen (képviseletre jogosult
által) aláírva nyilatkoznia kell, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta a pénzügyi alkalmasság igazolására
előírt banki nyilatkozatot és ezeken kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet.
10.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. § - ában és a 28. § (1) bekezdésében előírtakra.
11.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 77. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés
időpontjára a Kbt. 124. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2013/10/08. (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET

További címek és kapcsolattartási pontok
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE
Hivatalos
Energo Ustron Kft.

név:

Postai
Poroszlay u. 35./B.

cím:

Város/Község
Debrecen

Postai
4032

irányítószám:

Kapcsolattartási

pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
06/30-395-83-11

Címzett:
Dr. Éles J. Viktória
E-mail:
drelesviki@t-email.hu

Fax:

Internetcím (URL):
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK
Hivatalos
Energo Ustron Kft.

név:

Postai
Poroszlay u. 35/B

cím:

Város/Község
Debrecen

Postai
4032

irányítószám:

Kapcsolattartási

pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
06/30-395-83-11

Címzett: Dr. Éles J. Viktória
E-mail:
drelesviki@t-email.hu

Fax:

Internetcím (URL):
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK , AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
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Postai cím:
Város/Község

Postai

Kapcsolattartási

irányítószám:

Ország:

pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) --------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 1 ELNEVEZÉS: Gyermekjátékok beszerzése

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS: Szállítási szerződés amelynek tárgya gyermek játékok beszerzése és szállítása a
dokumentációban részletezettek szerint.
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
37500000-3
37520000-9
37510000-6
22100000-1
3) MENNYISÉG(adott esetben, csak számokkal)
fejlesztő játékok 150 db
fejlesztő játékok 2: 136 doboz
gyermek könyvek 20 db,
bábok 20 db,

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA
FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

VAGY

KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE

Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
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VONATKOZÓ

KÜLÖNBÖZŐ

IDŐPONTOK

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ---------------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 2 ELNEVEZÉS: Udvari játékok beszerzése

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS: Szállítási szerződés amelynek tárgya udvari játékok beszerzése és szállítása a
dokumentációban részletezettek szerint.
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
37500000-3
37522000-3
37527200-0
39711360-0
3) MENNYISÉG (adott esetben, csak számokkal)
fa babakocsi 6 db,
fa húzható szekér 6 db,
fa bicikli 12 db,
fa autó (lábbal hajtható) 6 db
fa talicska 10 db
fa mászóka csúszdával 1 db,
fa babaház terasszal 1 db,
fakettős vár rámpával 1 db,
görgős járó 1 db,
udvari kemence 1 db,
ütéscsillapító talaj 1 db (100 db elemből 100X 1 m2)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA
FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

VAGY

KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE

VONATKOZÓ

KÜLÖNBÖZŐ

Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------
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B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 3 ELNEVEZÉS: bútorok beszerzése

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS: Szállítási szerződés amelynek tárgya bútorok beszerzése és szállítása a dokumentációban
részletezettek szerint.
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
39100000-3

3) MENNYISÉG (adott esetben, csak számokkal)
nevelői szék 3 db,
nevelői asztal 1 db,
óvodai galéria 1 db,
játék konyhabútor szett 1 db,
játék polc 2 db,
szekrénysor 1 db,
öltözőszekrény 30 db,
raktár bútorzata 1 db,
ételszállító kocsi 6 db,
udvari játéktároló szekrény 1 db,
irodabútor 1 db
gyermekszék 30 db,
fektető 30 db,
trapéz alakú asztal 10 db,
óvodai fektetőtartó 2 db,
fapad 3 db,
fa hulladékgyűjtő 2 db,
kerti faasztal 4 db
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA
FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

VAGY

KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE

VONATKOZÓ

KÜLÖNBÖZŐ

Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ---------------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 4 ELNEVEZÉS: elektronikai eszközök beszerzése
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1) RÖVID MEGHATÁROZÁS: Szállítási szerződés amelynek tárgya elektronikai eszközök beszerzése és szállítása a
dokumentációban részletezettek szerint.
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
39710000-2
39711130-9
32300000-6
39711362-4
39713500-8
42716120-5
3) MENNYISÉG (adott esetben, csak számokkal)

mosógép 1 db,
vasaló 1 db,
porszívó 1 db,
televízió 1 db,
hűtőszekrény 1 db,
pattogató gép 1 db,
mikrohullámú sütő 1 db

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:
és között Pénznem:
4) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA
FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

VAGY

KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE

VONATKOZÓ

KÜLÖNBÖZŐ

Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ---------------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 5 ELNEVEZÉS: egyéb eszközök beszerzése

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS: Szállítási szerződés amelynek tárgya egyéb eszközök beszerzése és szállítása a
dokumentációban részletezettek szerint.
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
39500000-7
39530000-6
39515000-5
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3) MENNYISÉG (adott esetben, csak számokkal)
függönykarnis 4 db,
játéktároló kosár 10 db,
szőnyeg 2 db,
függöny 10 db, (össz10 fm)
sötétítőfüggöny 10 db, (össz. 10 fm)
textil tányéralátét 60 db,
asztalterítő 10 db,
napos kötény 6 db

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA
FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

VAGY

KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE

VONATKOZÓ

KÜLÖNBÖZŐ

Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------
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A 256/2013. (X.03.) Kt. számú határozat 2. melléklete
CÍMJEGYZÉK
Az ÉAOP-4.1.1/A pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés érdekében közbeszerzési
eljárás lefolytatásához

1. Kórik László egyéni vállalkozó
4440 Tiszavasvári, Táncsics Mihály u. 15/a.
Adószám: 51834524-2-35
e-mail cím: korikmuhely@freemail.hu

2. Kerezsi Zita egyéni vállalkozó
4450 Tiszalök, Kossuth u. 50.
Adószám: 60461999-2-35
e-mail cím: tafika@freemail.hu

3. Jáger András egyéni vállalkozó
4440 Tiszavasvári, Bocskai u. 6.
Adószám: 63038206-1-35
e-mail cím: jagerandrea@gmail.hu

4. Csikós István egyéni vállalkozó
4440 Tiszavasvári, Hősök u. 50.
Adószám: 51743477-2-35
e-mail cím: csikosnea@freemail.hu

5. Rock FM Kft.
4440 Tiszavasvári, Kálvin u. 1.
Adószám: 23517435-2-15
e-mail cím: rockfm@t-online.hu

6. Alex Fémbútor Kft.
2072 Zsámbék, Magyar út 21-23.
Adószám: 11893389-2-13
email: info@alexbutor.hu

7. Csige és Csige Bt.
4030 Debrecen, Szepesi u. 28.
Adószám: 21848005-2-09
e-mail cím: gyorgy@csigeescsige.com
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8. Hobla Hungary Kft.
8474 Csabrendek, Szőlőskert u. 3.
Adószám: 13185114-2-19
e-mail cím: hoblahu@hobla.eu

9. Famászóka Kft.
8154 Polgárdi, Munkácsy lakótelep 3. 1. ép
Adószám: 14289163-2-07
e-mail cím: famaszoka.kft@gmail.com

10. Szatmár Bútorgyár Kft.
4700 Mátészalka, Ipari u. 18.
Adószám: 13189228-2-150
e-mail cím: iroda@szatmarbutorgyar.hu

11. Tóthné Kenéz Szilvia
1223 Budapest, Gyep tér 2.
Adószám: 65764235-2-43
e-mail cím: kompan@kompankepviselet.hu

12. Tob-Fur Bt.
4751 Kocsord, Árpád u. 67.
Adószám: 24386618-2-15
e-mail: tobfurbt@gmail.com
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Tárgy (5.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet
vállalkozásba adásához szükséges közbeszerzési eljárás kiírásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 2 tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
257/2013. (X.3.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához közbeszerzési
eljárás kiírása
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:
1./ A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárására irányuló ajánlattételi
felhívást a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal határozza meg.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlattételi felhívásnak a határozat 2.
számú mellékletében megnevezett ajánlattevőknek való megküldéséről.
3./ Hatályon kívül helyezi a Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához
közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló 233/2013. (IX.12.) Kt. sz. határozatát.
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

4./ Felkéri továbbá a polgármestert, hogy az ajánlatok beérkezését követően a döntés
meghozatalához szükséges információkat terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: esedékességkor

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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257/2013. (X.3.) Kt. sz. határozat melléklete

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
[ ] Építési beruházás
[ ] Árubeszerzés
[x] Szolgáltatás megrendelés
[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK )
Hivatalos
Tiszavasvári Város Önkormányzata

név:

Postai
Városháza tér 4.

cím:

Város/Község
Tiszavasvári

Postai
4440

irányítószám:

Ország:
Magyarország

pont(ok):

Telefon:
42/520 - 500

Kapcsolattartási
Címzett:
Dr. Fülöp Erik polgármester
E-mail:
tvonkph@tiszavasvari.hu
Internetcím(ek)
Az
ajánlatkérő
A felhasználói oldal címe (URL):

Fax:
42/275 - 000
(adott
általános

címe

esetben)
(URL):

További információ a következő címen szerezhető be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a
következő címen szerezhetők be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

[ ] Központi szintű

[ ] Közszolgáltató

[x] Regionális/helyi szintű

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

[ ] Egyéb

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK

[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz
szolgáltatások

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és
kitermelése

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község felnőtt-, és háziorvosi körzeteire kiterjedő illetékességgel központi orvosi
ügyeleti szolgálat megszervezése és működtetése.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
[ ] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

[ ] Bérlet
[ ] Részletvétel
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[x] Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 25

[ ] Ezek kombinációja

[ ] Építési koncesszió

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:
Tiszavasvári és Szorgalmatos közigazgatási területe illetve a Tiszavasvári, Kossuth út 10.
NUTS-kód: HU323
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel

[ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Megbízási szerződés Tiszavasvári központtal működő, Tiszavasvári és Szorgalmatos Önkormányzatok illetékességi
területére kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004
(V.ll.) ESzCsM. rendelet szerint működő központi háziorvosi ügyelet ellátására.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 85121100-4
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség
szerint több példányban is használható)
[ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
[ ] egy részre

[ ] egy vagy több részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
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[ ] valamennyi részre

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Tiszavasvári és Szorgalmatos Önkormányzatok felnőtt-, és háziorvosi körzetre kiterjedő illetékességi területére
vonatkozó központi háziorvosi ügyelet (felnőtt, gyermek) ellátásában érintett teljes lakosság 14282 fő + 5 %
(Tiszavasvári 13273 fő, Szorgalmatos 1009 fő);
A szolgáltatást munkanapokon 18.00 órától- másnap 7.30 óráig, munkaszüneti napokon 08.00 órától- másnap 8.00 óráig
kell ellátni.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a
további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

A (tervezett) időtartam hónapban: 6 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott
esetben)
Ajánlatkérő a megbízási szerződés hatálya alatti időszakra nézve hozzájárul ahhoz, hogy az ügyelet ellátására nyújtott
OEP finanszírozási összeg közvetlenül az Ajánlattevő bankszámláján kerüljön jóváírásra. Az orvosi ügyelet ellátásának
OEP finanszírozáson felüli részét Ajánlattevő havonta közvetlenül számlázza az Ajánlatkérőnek, aki az OEP
finanszírozást meghaladó összegről kiállított és leigazolt számlákat a Ptk. 292/B.§ (1) bekezdése és a Kbt. 130. § (1)és
(5)- (6) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi
XCII. törvény) Art 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az Art. 36/A. §-ában
foglaltak szerint kell eljárnia.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevőktől nem követeli meg közös gazdasági társaság létrehozását.
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III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
Az Egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM
rendelet;
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet;
Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11) ESzCsM.
rendelet.
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről;
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról;
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól;
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel a Kbt. 56. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő)az a gazdasági szereplő aki Kbt. 56. § (2) bekezdésében
meghatározott ok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
- Ajánlattevőnek a Kbt. 122.§ (1) bekezdésének és a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 12.§ - ának megfelelően
nyilatkoznia kell a fenti kizáró okok fenn nem állásáról, Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 4.§ f)
pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell dokumentumot benyújtania.
- Az ajánlattevő ajánlatában csak nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. (Kbt. 58.§ (3) )
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és
gazdasági alkalmassága igazolható:
- A 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés a)
pontja alapján valamennyi cégkivonatban szereplő
bankszámlára vonatkozóan a számlavezető pénzügyi
intézménytől származó az eljárást megindító felhívás
megküldésének napjától nem régebbi nyilatkozatával, az
ajánlattevő pénzügyi helyzetéről, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A nyilatkozatot az alábbi tartalommal kell csatolni:
- mióta vezeti az ajánlattevő a bankszámláját,
- volt-e a számlájával szemben 30 napot meghaladó sorban állás
az eljárást megindító felhívás megküldésének napja és az azt
megelőző 12 hónap időtartamban.
- A 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés d)
pontja alapján az egészségügyi szolgáltatás ellátásával
kapcsolatban okozott kárra vonatkozó felelősségbiztosításának
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Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő,
(közös ajánlattevők), amennyiben
- a számlavezető pénzügyi intézményeitől származó
nyilatkozatok alapján, bármely bankszámláján az
eljárást megindító felhívás megküldésének napja és
az azt megelőző 12 hónap időtartamban 30 napot
meghaladó sorban állás volt.
(Sorban állás: A hitelintézetek által vezetett
folyószámlára, bankszámlára érkező jogszerű
rendelkezések (megbízások, megkeresések)
fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben
tartása) és a megbízás várakozási sorba helyezése a
hatályos pénzforgalmi szabályok szerint, a jövőbeni
teljesítés céljából.
Nem tartozik ezen fogalmi körbe azon eljárás, amely
szerint a bankszámlaszerződésben foglaltak alapján a
számlatulajdonos saját elhatározásból, az ütemezett
fizetések céljából, a beérkezett rendelkezések
tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésre ad
megbízást a hitelintézetnek.)

fennállásáról szóló igazolással. (kötvény egyszerű másolatban
csatolandó)
- nem rendelkezik minimum 5 millió forint
káreseményenkénti az egészségügyi szolgáltatás
ellátásával kapcsolatban okozott kárra vonatkozó
felelősségbiztosítással.

Az alkalmasság igazolásában részt venni kívánó gazdasági
szereplő (kapacitást nyújtó szervezet) igazolásait kizárólag a
Kbt. 55.§ (5) – (6) pontja szerint fogadja el ajánlatkérő.

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

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

- A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d)
pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) –
különösen a minőség - ellenőrzésért felelősöknek- a
megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
(becsatolandó a szakemberek önéletrajza, megjelölve benne az
adott személy szakmai tapasztalatait, gyakorlati idejét,
végzettségét/képzettségét, az iskolai végzettséget igazoló
bizonyítványok másolata.)

Alkalmatlan az Ajánlattevő, (közös ajánlattevők) ha
nem rendelkezik
- legalább 1 fő a 4/2000. (II.25) EüM. rendelet 11. §
(4)-(5) bekezdésekben előírt képesítéssel, és legalább
1 év orvosi és/vagy háziorvosi ügyeleti gyakorlati
idővel és tárgyalóképes magyar nyelvtudással
rendelkező orvossal.
- nem rendelkezik legalább 1 fő ápolóval vagy
asszisztenssel.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megnevezett szakemberek
kifejezett nyilatkozatát, hogy ajánlattevő nyertessége esetén
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama
alatt.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM
rendelet; a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet;
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
[x] igen [ ] nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

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

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

[x] Nyílt

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
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[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos,
alkalmazásának indokolása:

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

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

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és
tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve
a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem
IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
[x] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
[ ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

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

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/10/24. (év/hó/nap ) Időpont: 10.00
A dokumentációért fizetni kell [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 25.400.- Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti). A dokumentáció ellenértékét
(bruttó 25.400.- Ft) kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet (nyertes ajánlattevő vagy az ő visszalépése
esetén, a második legkedvezőbb ajánlatot tevő) köteles megfizetni a bonyolító Hajdú Takarék Takarékszövetkezetnél
vezetett 60600008-10018390 számú számlájára történő átutalással.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/10/24. (év/hó/nap) Időpont: 10.00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve
[ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i):
[ ] Egyéb:
[x] Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/10/24. (év/hó/nap) Időpont: 10.00
Hely: Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal; Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
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V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
[ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való
részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció az eljárást megindító felhívással együtt valamennyi ajánlattevő részére megküldésre kerül. A
dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezésre kerülő alvállalkozónak át kell
vennie. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
[x] igen [ ] nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. és a III.2.3.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [x] nem
V.4) Egyéb információk:
1.) Az ajánlatot a Kbt. 60. § (1) bekezdésének megfelelően, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban határozott
tartalmi, és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtani:
Az ajánlatokat 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által)
aláírva papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint
tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt csomagolásban benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti"
megjelölésnek.
Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy
DVD) is be kell nyújtani a papír alapú ajánlattal közös csomagolásban 2 példányban. Eltérés esetén az eredeti jelöléssel
ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak.
Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson a következő szövegnek kell szerepelni: „Ajánlat központi orvosi ügyeleti
szolgáltatás ellátására.” „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárata előtt.”
- A postai úton feladott ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére. A postázási
késedelem kockázatát ajánlattevő viseli. A határidő után érkezett ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.
- Az ajánlat – lehetőleg tartalomjegyzéket követő – első oldalaként a felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az
ajánlattevő nevét, címét/székhelyét valamint azokat a számszerűsíthető adatokat amelyek az értékelési szempont alapján
értékelésre kerülnek.

2.) Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-ban foglaltaknak megfelelően lehetőséget biztosít a hiánypótlásra.
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3.) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltakra. A nemleges
nyilatkozatot is csatolni kell.

4.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60.§ (3), illetve (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.

5.) Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

6.) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek egyenként) illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az
ajánlatához csatolnia kell az ajánlatot illetőleg annak részét képező bármely iratot aláíró személy vagy személyek aláírási
címpéldányát másolati példányban.
Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
7.) Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlattevőnek ezzel
összefüggésben a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy tájékozódott a munkavállalók védelmére
és a munkafeltételekre vonatkozó azon kötelezettségekről amelyeknek a teljesítés helyén a szerződés teljesítése során
meg kell felelnie.

8.) Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a
közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó
megállapodást (konzorciumi megállapodás) a Kbt. 25.§ figyelembe vételével minimálisan az alábbi tartalommal:
- Ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalása,
- a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők által végzett feladatok meghatározása,
- a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők vezetőjének a kijelölése és a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők
képviseletére történő meghatalmazása,
- a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) megnevezése és
meghatalmazása.
A Kbt. 25.§ (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

9.) Amennyiben Ajánlatevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján kíván eljárni, ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 55. § (5) és
(6) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatokat és igazolásokat.

10.) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek egyenként), illetőleg pénzügyi intézménytől származó igazolással
kapcsolatos alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek, beleértve az alvállalkozót is, cégszerűen (képviseletre
jogosult által) aláírva nyilatkoznia kell, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta a pénzügyi alkalmasság
igazolására előírt banki nyilatkozatot és ezeken kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet.
11.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. § - ában és a 28. § (1) bekezdésében előírtakra.
12.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 77. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés
időpontjára a Kbt. 124. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2013/10/07. (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET

További címek és kapcsolattartási pontok
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE
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Hivatalos
Nívó - Clean Bt.

név:

Postai
Bem tér 11/C

cím:

Város/Község
Debrecen

Postai
4031

irányítószám:

Kapcsolattartási

pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
06/30-395-83-11

Címzett:
Dr. Éles J. Viktória
E-mail:
drelesviki@t-email.hu

Fax:

Internetcím (URL):
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK
Hivatalos
Nívó- Clean Bt.

név:

Postai
Bem tér 11/C.

cím:

Város/Község
Debrecen

Postai
4031

irányítószám:

Kapcsolattartási

pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
06/30-395-83-11

Címzett:
E-mail:
drelesviki@t-email.hu

Fax:

Internetcím (URL):
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK , AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai

Város/Község

cím:

Postai

Kapcsolattartási

irányítószám:

Ország:

pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI
Hivatalos
Szorgalmatos Község Önkormányzata

név:

Postai cím: Pacsirta u. 18/A
Város/Község

Postai irányítószám: 4441
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Ország:

Szorgalmatos

HU

--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) --------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 1 ELNEVEZÉS:

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
3) MENNYISÉG
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA
FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

VAGY

KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE

VONATKOZÓ

KÜLÖNBÖZŐ

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------
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IDŐPONTOK

257/2013. (X.3.) Kt. sz. határozat 2. sz. melléklete
Orvos neve

Háziorvosi ellátás címe

Dr. Mérnyi Ágnes – gyermekorvos

Tiszavasvári, Vasvári Pál út 61.

Dr. Malinák Gyula - felnőtt háziorvos

Tiszavasvári, Kossuth út 8.

Dr. Kodak István – gyermekorvos

Tiszavasvári, Kossuth út 8.

Dr. Nyáguly István – gyermekorvos

Tiszavasvári, Kossuth út 8.

Dr. Bodnár Zoltán - felnőtt háziorvos

Tiszavasvári, Vasvári Pál út 92.

Dr. Horai Károly - felnőtt háziorvos

Tiszavasvári, Kossuth út 8.

Dr. Rojkó László - felnőtt háziorvos
Tiszavasvári, Kabay út 21.
Dr. Tolna Klára - felnőtt háziorvos

Tiszavasvári, Nép út 2/a.

Dr. Kádár István - felnőtt háziorvos

Tiszavasvári, Hősök út 38.
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Tárgy (6.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
258/2013. (X.3.) Kt. számú
határozata
a Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról

Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.§ 7. pontja és az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. §. (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva
116/2007. (V.24.) Kt. sz. határozattal létrehozott, a 13/2008. (I.17.), 36/2008. (II.14.),
203/2008. (XI.11.), 58/2009. (III.31.), 73/2009. (IV.23.), 140/2009. (VI.18.), 167/2009.
(VII.23.), 185/2009. (VIII.27), 236/2009. (X.12.), 8/2010. (I.21.), 56/2010. (III.25.),
129/2010. (VI.24.), 206/2010.(XI.18.) Kt. sz. 219/2010. (XII.15.) Kt. sz., a 6/2011. (II.10.) Kt.
sz., 49/2011. (III.07.) Kt. sz., a 102/2011 (V.02.) Kt. sz., a 193/2012. (IX. 13.) Kt. sz., a
218/2012. (X.18.) Kt. sz. és a 229/2013. (IX.12.) Kt. sz. határozatokkal többszörösen
módosított, egységes szerkezetbe foglalt Városi Kincstár alapító okiratának módosításáról az
alábbi határozatot hozta:
1.) A Városi Kincstár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 7. Alaptevékenységek
pontjánál az Intézmény szakfeladatai közül törlésre kerül a 841907 - Önkormányzatok
elszámolásai a költségvetési szervekkel szakfeladat.
2.) A Városi Kincstár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 7. Alaptevékenységek
pontjánál az Intézmény szakfeladatai kiegészítésre kerül a 841913 - Támogatási célú
finanszírozási műveletek szakfeladattal.
3.) A Városi Kincstár egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának egyéb pontjai nem
változnak.
4.) Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezzék a Magyar
Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetését.
Határidő: 2013. október 11.

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
Bundáné Badics Ildikó
jegyző
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258/2013. (X.3.) Kt. sz. határozat függeléke

ALAPÍTÓ OKIRAT
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.§ 7. pontja és az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. §. (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a
Városi Kincstár alapító okiratát az alábbiak szerint alkotja meg:
1. Intézmény neve:

Városi Kincstár, Tiszavasvári

2. Székhelye:

4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6.

3. Telephelyei:
4440 Tiszavasvári, Vágóhíd u. 1.
4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 63/a. (hrsz.: 3567/7) (Önkormányzati vagyonon kívüli)
4440 Tiszavavsári, Petőfi u. 1-3. (Városi Sportcsarnok, Salakpálya és „Görland”
Extrém Sportpálya)
4440 Tiszavasvári, Fehértói u. (Városi Sporttelep)
2287/12 hrsz-ú közterület (teniszpálya)
a Tiszavasvári, Szabadság tér 1. szám alatt található tiszavasvári 19 hrsz-ú
felülépítményes ingatlan pince részében található vendéglátó egység és a volt kávéházi
épületrész, mely jelenleg Fitness terem.
4. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ):
Tiszavasvári Város Képviselő-testületének 116/2007. (V.24.) Kt. számú határozata
5. Közfeladata:
A felügyeleti szerv a következő jogokat ruházza át az intézményre az önállóan
működő költségvetési szervei tekintetében:
- elemi és kincstári költségvetésekhez az általa megállapított keretszámok elosztása,
összesítése, a beszámolók felülvizsgálatot követő visszaigazolása,
- a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételek
szervezése, irányítása és ellenőrzése,
- a gazdálkodás részletes rendjének meghatározása.
6. Ellátandó alaptevékenységi kör:
2007. július 01-től az önkormányzat által alapított önállóan működő költségvetési
intézmények operatív gazdálkodásának bonyolítása, az intézményekkel a
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodás szerint, az
alábbi szakfeladatok alkalmazásával.
7. Alaptevékenységek:
Az intézmény szakágazata:
841116

Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási
intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai
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Az intézmény szakfeladatai:
010000
230000
562912
562913
562917
680001
680002
692000
811000
812000
813000
841403
841913
842541
890441
890442
890443
931101
931102
931301
960302

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó
szolgáltatások
Nemfém ásványi termék gyártása
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Építményüzemeltetés
Takarítás
Zöldterület-kezelés
Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Köztemető-fenntartás és működtetés

8. Működési köre:
9.

Tiszavasvári Város közigazgatási területe

Jogállása:
Jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó, gazdálkodó egységgel rendelkező
helyi önkormányzati költségvetési szerv.
Önálló bankszámlával rendelkezik.
Vállalkozási tevékenységet nem végez.

10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Tiszavasvári, Városháza tér 4.
11. Alapításának időpontja:

2007. június 01.

12. Gazdálkodási besorolás:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
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13. Vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint
annak végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján Tiszavasvári Város
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg 5 év határozott időre, és gyakorolja a
munkáltatói jogokat. Az intézményvezetői megbízás, kinevezés, felmentés, továbbá
összeférhetetlenség megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának, fegyelmi
büntetés kiszabásának, a megbízás visszavonásának jogát Tiszavasvári Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. A magasabb vezető beosztású
személy esetében az egyéb munkáltatói jogokat saját hatáskörben Tiszavasvári Város
polgármestere gyakorolja.
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján
15. Az intézmény képviseletére jogosult:

az intézmény kinevezett vezetője.

16. Az intézmény által feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon:
hrsz: 1/2
Terület:155m2
hrsz: 0358/7
Terület:805m2
hrsz: 2699/1
Terület: 5686 m2
hrsz: 2686/1
Terület: 1285 m2
2686/2
Terület: 683 m2
Tiszavasvári, Kossuth u. 76. hrsz: 2708
Terület: 5946 m2
Tiszavasvári, Petőfi u. 1-3.
hrsz: 2448/6
Terület: 19420 m2
Tiszavasvári, Fehértói u.
hrsz: 2438
Terület: 27547 m2
Tiszavasvári, közterület
hrsz: 2287/12
Terület: 12076 m2
a Tiszavasvári, Szabadság tér 1. szám alatt található tiszavasvári 19 hrsz-ú
felülépítményes ingatlan pince részében található vendéglátó egység (terület: 200 m2)
és a volt kávéházi épületrész , mely jelenleg Fitness terem (terület: 188 m2).
Tiszavasvári, Báthory u. 6.
Tiszavasvári, Vágóhíd u. 1.
Tiszavasvári, Petőfi u. 4., 6-8.
Tiszavasvári, Petőfi u. 24.

17. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületét illeti meg. Az intézmény a
rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni. A feladatok ellátásához
rendelkezésre állnak az intézményben leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az egyes
vagyontárgyak bérbeadásánál, hasznosításánál Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló hatályban lévő rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
Az intézmény működési feladatait a Képviselő-testület által jóváhagyott szervezeti és
működési szabályzat alapján végzi.
Az intézményben a munkáltatói jogkört – a jogszabályokban foglaltak szerint – a vezető
gyakorolja.
Az intézményt - jogszabály által nevesített esetekben – Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete, mint alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az alapító
határozattal dönt és erről megszüntető okiratban rendelkezik.
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Záradék:
A Városi Kincstár alapító okiratának módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a 13/2008. (I.17.), 36/2008. (II.14.), 203/2008. (XI.11.), 58/2009. (III.31.),
73/2009. (IV.23.), 140/2009. (VI.18.), 167/2009. (VII.23.), 185/2009. (VIII.27), 236/2009.
(X.12.), 185/2009. (VIII.27.), 8/2010. (I.22.), 56/2010. (III.25.), a 129/2010. (VI.24.) Kt.,
206/2010. (XI.18.) Kt., a 219/2010.(XII.15.) Kt., 6/2011. (I.20.) Kt., a 49/2011. (III.07.) Kt., a
102/2011. (V.2.), a 193/2012. (IX.13.), a 218/2012 (X. 18.), a 229/2013. (IX.12.) Kt. és a
258/2013. (X.3.) Kt. számú határozataival hagyta jóvá.
Tiszavasvári, 2013. október 3.
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Tárgy (7.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának
módosításáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
259/2013. (X.3.) Kt. számú
határozata
az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról
Tiszavasvári
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 6. pontja, valamint
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7.§ és 8. §. (1) bekezdés b) pontjában
biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat által fenntartott Egyesített Óvodai Intézmény
alapító okiratának módosításáról szóló 183/2009. (VIII.27.) Kt. számú határozatát és annak
235/2009. (X.12.), a 297/2009. (XII.22.), a 123/2010. (VI.24.), a 197/2011. (VIII.25),
160/2012 (VII. 26.) a 194/2012. (IX.13.), a 201/2013. (VII.25.) és a 230/2013. (IX.12.) Kt. sz.
határozattal való módosítását az alábbiak szerint módosítja:
1.) az Egyesített Óvodai Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 11.
Alapító jogokkal felruházott irányító/működtető szerv neve és székhelye pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve és székhelye:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Az alapító szerv neve és székhelye: Tiszavasvári Város Önkormányzata 4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4.”
2.) Az Egyesített Óvodai Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának egyéb
pontjai nem változnak.
3.) Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezzék a Magyar
Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetését.

Határidő: 2013. október 11.

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester
Bundáné Badics Ildikó
Jegyző
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259/2013. (X.3.) Kt. számú határozat függeléke
ALAPÍTÓ OKIRAT
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6.) pontja, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7.§-a, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.§-a, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése alapján az Egyesített Óvodai Intézmény
Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint alkotja
meg:
1. Intézmény megnevezése:

EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

2. Intézmény székhelye:

4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.

3. Intézémény feladatellátási helyei/telephelyei:
Fülemüle Természetvédő Óvoda
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.
Minimanó Óvoda
Tiszavasvári, Vasvári P. u. 67/a.
Lurkó-Kuckó Óvoda
Tiszavasvári, Egység u. 4./F-G
Varázsceruza Óvoda
Tiszavasvári, Vöröshadsereg út 10. /A
4. Intézmény típusa:

óvoda

5. Létrehozásáról rendelkező határozat:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 63/1995. (V.31.) Kt. sz. határozata
6. Közfeladata:
Óvodai nevelés a nevelési program alapján.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a
gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol – e törvény
5.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti – óvodai nevelés folyik.

7. Alaptevékenysége:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a
gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol – e törvény
5.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti – óvodai nevelés folyik.
Alaptevékenysége:
Az intézmény szakágazati besorolása:
Szakágazati szám:
851020

Megnevezése:
Óvodai nevelés
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A költségvetési szerv szakfeladata:
851011 alapvető szakfeladat
Óvodai nevelés, ellátás
851012 szakfeladat
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása - a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos,
több
fogyatékosság
együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő gyermek, tanuló, amennyiben a
diagnózisban
- az aktivitás és a figyelem zavara;
- pervazív fejlődési zavar;
- mutista;
- írászavar (diszgráfia),
- olvasászavar (diszlexia)
- számolás-zavar (diszkalkulia) szerepel
és az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság a
szakértői véleményében a tanuló integrált nevelésére tesz
javaslatot:
Ellátható egyéb fogyatékosságtípusok:
a,
enyhén
mentálisan
retardált
(tanulásban
akadályozott),
b,
integráltan nevelhető látás-, hallás-, mozgás- és
beszédfogyatékos
851013 szakfeladat
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
856020 szakfeladat
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856099 szakfeladat
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
562912 szakfeladat
Óvodai intézményi étkeztetés
562917 szakfeladat
Munkahelyi étkeztetés
851000 szakfeladat

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása

Intézmény alaptevékenységei:
 óvodai nevelés
 nemzetiségi óvodai nevelés
 óvoda-iskola program
 gyermekek óvodai fejlesztő programja
 referenciaintézményi feladatok ellátása
8. Gazdálkodási besorolás:
Önállóan működő költségvetési szerv.
Gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatait megállapodás alapján, alapító okirata szerint a
Városi Kincstár látja el 2007. július 1.-jétől.
9. Működési köre:

Tiszavasvári város közigazgatási területe
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10. Jogállása:
Jogi személy.
Az intézmény szakmailag önálló, bankszámlával és adószámmal önállóan rendelkező,
önállóan működő helyi költségvetési szerv.
11. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve és székhelye:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Az alapító szerv neve és székhelye:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
12. Felügyeleti szerv neve és címe:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

13. Fenntartó/működtető neve és székhelye:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
14. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak
végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete bízza meg 5 év határozott időre és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az
intézményvezetői megbízás,
kinevezés,
felmentés,
továbbá összeférhetetlenség
megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának, fegyelmi büntetés kiszabásának, a
megbízás visszavonásának jogát Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
gyakorolja. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja saját hatáskörben.
15. Intézmény képviseletére jogosult:
Az intézmény kinevezett vezetője, akadályoztatása esetén a vezető által írásban megbízott
személy.
16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
17. A feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon:
- 2795/3 hrsz-on a Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egységével közösen
nyilvántartott, 5837 m2 alapterületen lévő óvodai célú felülépítményes ingatlanok az
ingatlan-nyilvántartás szerint,
- a 22083/1 hrsz-on nyilvántartott, 13620 m2 alapterületen lévő óvodai célú felülépítményes
ingatlanok az ingatlan-nyilvántartás szerint,
- a 736 hrsz-ú, 1342 m2 alapterület és a felülépítményes ingatlanok, valamint a 737 hrsz-ú,
1118 m2 alapterület és a felülépítményes ingatlanok,
- a 755 hrsz-ú, 4777 m2 alapterület és a felülépítményes ingatlanok,
valamint az Egyesített Óvodai Intézmény vagyonleltárában szereplő berendezések és
felszerelések.
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18. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési joga:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, hatályban lévő rendeletében foglaltak szerint.
19. Feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám:
Fülemüle Természetvédő Óvoda
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.
Minimanó Óvoda
Tiszavasvári, Vasvári P. u. 67/a.
Lurkó-Kuckó Óvoda
Tiszavasvári, Egység u. 4/F-G
Varázsceruza Óvoda
Tiszavasvári, Vöröshadsereg út 10 /A

140 fő
90 fő
70 fő
75 fő

Záradék: Az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosítását Tiszavasvári Város
Önkormányzata Képviselő-testülete a 183/2009. (VIII.27.) Kt. számú határozatával 2009.
szeptember 1-i hatállyal továbbá a 235/2009. (X.12.) Kt. számú, a 297/2009 (XII.17.) Kt.
számú, a 123/2010. (VI.24.) Kt. számú, a 197/2011. (VIII.25.) Kt. számú, 160/2012. (VII.26)
Kt. számú, a 194/2012 (IX. 13.) Kt. számú, a 201/2013. (VII.25.) Kt. számú., a 230/2013.
(IX.12.) Kt. számú, valamint a 259/2013. (X.3.) módosító határozataival hagyta jóvá.

Tiszavasvári, 2013. október 3.
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Tárgy (8.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés önkormányzati mezőgazdasági ingatlanok ingyenes
használatba adásáról.
Dr. Fülöp Erik polgármester
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Hozzászólások:
Kovácsné Nagy Julianna képviselő:
Megkérdezte Kerekesné Lévai Erika intézményvezetőtől, hogy milyen célra használnák az
ingatlant.
Kerekesné Lévai Erika intézményvezető:
A feltett kérdésre válaszul elmondta, hogy a Szakiskola részére szakiskolai oktatás keretében
történő mezőgazdasági gyakorlati oktatás céljára használnák a földterületet, ahol dísznövényés gyümölcstermesztést végeznének.
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Megjegyezte, hogy nagyon jó az elképzelés, hiszen a Magiszter Alapítvány az
életpályamodell kialakítására törekszik és a szívén viseli a gyerekek sorsát. Hangsúlyozta,
hogy maximálisan támogatja az elképzelést, hiszen azok a gyerekek, akikkel az intézmény
dolgozik hátrányos helyzetű fiatalok, és a cél által egyfajta megélhetési lehetőséghez
juthatnának Tiszavasváriban is.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 7 fő.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
260/2013. (X.03.) Kt. számú
határozata
Önkormányzati mezőgazdasági ingatlanok ingyenes használatba adásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban, valamint az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 32/2012. (XI.30.) önkormányzati
rendelet 9.§ (1) bekezdés p./ pontjában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
1. A Képviselő-testületnek szándékában áll az alábbi tiszavasvári önkormányzati
mezőgazdasági ingatlanokat ingyenes használatába adni mezőgazdasági gépész oktatás
keretében történő gyakorlati oktatás céljára a KIK Nyíregyházi Tankerülete Tiszavasvári
Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Tiszavasvári, Petőfi u. 1.) részére, a fenti képzés
időtartamáig, de max. 5 éves időtartamra:
 0246/1 hrsz-ú, 6922 m2 nagyságú, szántó művelési ágú, 9.67 Ak értékű ingatlant,
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 0246/2 hrsz-ú, 4.1561m2 nagyságú, szántó, erdő művelési ágú, 54.07 Ak értékű
ingatlan 3.6456 m2 nagyságú, szántó művelési ágú, 49.48 Ak értékű területét,
 6622/1 hrsz-ú, 2.5407 m2 nagyságú, legelő művelési ágú, 8.92 Ak értékű ingatlant,
valamint a
 6622/2 hrsz-ú, 9.5054 m2 nagyságú, legelő, árok művelési ágú, 38.1 Ak értékű
ingatlan
8.3072 m2 nagyságú területét.
2. A Képviselő-testületnek szándékában áll az alábbi tiszavasvári önkormányzati
mezőgazdasági ingatlant ingyenes használatába adni 5 éves időtartamra a Magiszter
Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola (4024 Debrecen, Wesselényi
út 4/b.) részére szakiskolai oktatás keretében történő mezőgazdasági gyakorlati oktatás
céljára:
 6622/2 hrsz-ú, 9.5054 m2 nagyságú, legelő, árok művelési ágú, 38.1 Ak értékű
ingatlan
1.0000 m2 nagyságú területét.
3. Felkéri a polgármestert, hogy
 tájékoztassa az intézmények vezetőit a Képviselő-testület döntéséről,
 a haszonkölcsön-szerződések aláírását megelőzően folytasson további egyeztetést az
intézmények vezetőivel az ingatlanok használatával kapcsolatban,
 a szerződések tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal, esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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Tárgy (9.np.):

Egyebek

Hozzászólások:
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Megjegyezte, hogy a napokban lehetett olyan jellegű híreket hallani, hogy Tiszavasváriban
járvány tört ki. A szóbeszédet szeretné megcáfolni, hiszen 2013. október 2 napján Dr. Szabó
Márta tisztifőorvossal egyeztetett a Hepatitis „A” nevű megbetegedéssel kapcsolatban.
Tiszavasváriból a tegnap délelőtti adatok alapján 8 embert szállítottak kórházba, akiket
megfigyelés alatt tartanak. A megbetegedettek száma előreláthatólag valamelyest emelkedni
fog, de a fertőzést a tisztifőorvos tájékoztatása szerint a tisztasági előírások 100%-os
betartásával el lehet kerülni, tehát WC használat utáni és étkezések előtti kézmosással, az
élelmiszerek alapos tisztításával és átmosásával. Főleg abban a környezetben találkozhatnak
ezzel a betegséggel, ahol az alapvető normákat, tisztasági követelményeket nem tartják be. A
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal álláspontja szerint az őszi és tavaszi
időszakokban fokozottabban találkozhatnak ezzel a problémával. Ennek hatására az
önkormányzat ingyenes oltóanyagot kért azon dolgozók számára, akik napi kapcsolatban
vannak a veszélyeztetett körrel. Az oltóanyagokat a tiszti főorvos az önkormányzat
rendelkezésére bocsátotta és gyakorlatilag, akik ebben a közegben dolgoznak, azok már
megkapták a szükséges védőoltást. Bízik abban, hogy hamarosan lecseng ez a hangulatkeltés
és a rémhírterjesztés és visszaáll minden a régi kerékvágásba. Végezetül elmondta, hogy
valóban van ilyen jellegű probléma a városban, de közel sem olyan súlyos, mint ahogyan azt
sokan lefestették. Hangsúlyozta, hogy az orvosok és a tisztifőorvosi szolgálat igyekeznek a
felmerült problémát megszüntetni.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik
polgármester bezárta.

k.m.f.

Dr. Fülöp Erik
polgármester
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