K i vonat a Kengyel Községi Önkormányzat
ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.

Képviselő–testület 2016. február 25. napján megtartott rendkívüli

15/2016.(II.25.) Kt.
Határozat

Kengyel településen a termálkút energiájára épülő fóliasátras és szabadföldi zöldségtermesztés
Kistérségi startmunka mintaprogram irányításáról szóló szerződés megkötéséről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel településen a termálkút energiájára
épülő fóliasátras és szabadföldi zöldségtermesztés Kistérségi startmunka mintaprogram folyamatos
működtetése érdekében az 1. számú melléklet szerinti szerződés aláírására felhatalmazza a
polgármestert.

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Chicken Meat Farm’96 Kft.
Irattár

K.m.f.
Nagy Szilárd sk.
polgármester

Dr. Fekete Nóra sk.
jegyző

A kivonat hiteles:
Kengyel, 2016. február 25.

Kozákné Mikus Anikó
jkv. vezető

1.

számú melléklet a 15/2016.(II.25.) Kt. határozathoz

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött a Kengyel Község Önkormányzata (5083 Kengyel, Szabadság u. 10. Képviseli: Nagy Szilárd polgármester),
továbbiakban, mint megbízó
és Chicken Meat Farm-96 Kft. ( székhely: 5008 Szolnok, Vörösmező út 58.; adószám: 23786503-2-16; képviseli: Hegedűs
József ügyvezető) továbbiakban, mint megbízott között Kengyel településen a termálkút energiájára épülő fóliasátras és
szabadföldi zöldségtermesztés Kistérségi startmunka mintaprogram megvalósításának irányítására.
A megbízás időtartama: határozott idejű, 2016. március 1-től 2016. december 31-ig, amely mindkét fél közös
egyetértésével meghosszabbítható.
A megbízott feladatai:
1. A pályázat során a programban dolgozó közfoglalkoztatottak munkájának irányítása
2. a termálkút üzemeltetésének felügyelete
3. a növénytermesztési munkák szakmai irányítása
4. a megtermelt termékek kiosztásának és a maradék értékesítésének megszervezése
5. Kapcsolattartás a Törökszentmiklósi Járási Hivatal Munkaügyi Főosztályával
6. A gazdaság fejlesztése érdekében további pályázati lehetőségek figyelése és a pályázatok elkészítése
A megbízó a feladatellátáshoz kapcsolattartóként a Polgármesteri Hivatal részéről Pozsa Sándorné gazdasági
vezetőt bízza meg.
A megbízott jelen megbízási szerződésével tudomására jutott üzleti vagy egyéb titkot, más hasonló adatokat, információt
köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel és nem hozhatja illetéktelen
személyek tudomására.
A megbízott a jelen tevékenységéért teljesítményigazoláson alapuló számlát állít ki, a hónap utolsó munkanapján, melynek
összege 220.000,-Ft + ÁFA/hó, melyet a megbízottnak átad. A megbízó a megbízási díjat a hónapot követő 3. munkanapig
fizeti ki pénztári kifizetéssel.
A megbízott jogosult az Önkormányzat tulajdonát képező Citroen Jumper típusú MHB-150 forgalmi rendszámú kisteherautót
munkába járáshoz, és kizárólag a feladatai elvégzéséhez használni.
A jelen megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Kengyel, 2016. február…..
..............................................
megbízott

..............................................
megbízó

Kivo nat a Kengyel Községi Önkormányzat
ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.

Képviselő–testület 2016. február 25. napján megtartott rendkívüli

16/2016.(II.25.) Kt.
Határozat
A TOP-1.1.1-3-15 , a helyi gazdaságfejlesztés című pályázat projekt megalapozó tanulmányának elkészítéséről
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.1.1-3-15 , a helyi
gazdaságfejlesztés című projektre.
A projektmegalapozó tanulmány elkészítésére a Jász-Nagykun-Szolnok megyei területfejlesztési Ügynökség Nonprofit
Kft-t (5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.) bízza meg bruttó 889.000 Ft díjért.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Határidő: 2016. március 15.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.)
4. Irattár

K.m.f.

Nagy Szilárd sk.
polgármester

Dr. Fekete Nóra sk.
jegyző

A kivonat hiteles:
Kengyel, 2016. február 25.

Kozákné Mikus Anikó
jkv. vezető

Kivo nat a Kengyel Községi Önkormányzat
ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.

Képviselő–testület 2016. február 25. napján megtartott rendkívüli

17/2016.(II.25.) Kt.
Határozat
a TOP-4.2.1-15 , a szociális alapszolgáltatások fejlesztése
elkészítéséről

című pályázat projekt megalapozó tanulmányának

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a a TOP-4.2.1-15 , a szociális
alapszolgáltatások fejlesztése című projektre.
A projektmegalapozó tanulmány elkészítésére a Jász-Nagykun_Szolnok megyei területfejlesztési Ügynökség Nonprofit
Kft-t (5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.) bízza meg bruttó 1.460.000 Ft díjért.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Határidő: 2016. március 15.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.)
4. Irattár

K.m.f.

Nagy Szilárd sk.
polgármester

Dr. Fekete Nóra sk.
jegyző

A kivonat hiteles:
Kengyel, 2016. február 25.

Kozákné Mikus Anikó
jkv. vezető

Kivo nat a Kengyel Községi Önkormányzat
ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.

Képviselő–testület 2016. február 25. napján megtartott rendkívüli

18/2016.(II.25.) Kt.
Határozat
A Kengyel, József Attila út 56. szám alatti szociális bérlakás bérlő- kijelöléséről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete- az önkormányzati tulajdonban
lévő lakások bérletéről szóló többször módosított 8/2004.(IV.21.) önkormányzati
rendelete 6.§.(2) bekezdése alapján
Csató Ferencet és házastársát Csató Ferencnét
a Kengyel, József A út 56. szám alatti szociális bérlakás bérlőjének 3 évre kijelöli, a bérleti
szerződést 2016. április 1-től 2019. március 31-ig meghosszabbítja.

Amennyiben körülményeik megváltoznak és a bérlők a rendeletben foglalt feltételeknek
nem felelnek meg és nem jogosultak a szociális bérlakásra, úgy kérhetik a lakás további
kiutalását nem szociális jelleggel, más feltételekkel, ha a lakásra szociális igénylő és
jogosult nincs.
Egyéb esetben a lakást a vele együtt élőkkel a bérleti szerződés lejárta után köteles
elhagyni.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Erről értesül:
1.
Nagy Szilárd polgármester
2.
Dr. Fekete Nóra jegyző
3.
Csató Ferenc és Csató Ferencné
4.
Irattár
K.m.f.

Nagy Szilárd sk.
polgármester

Dr. Fekete Nóra sk.
jegyző

A kivonat hiteles:
Kengyel, 2016. február 25.

Kozákné Mikus Anikó
jkv. vezető

Kivo nat a Kengyel Községi Önkormányzat
ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.

Képviselő–testület 2016. február 25. napján megtartott rendkívüli

19/2016.(II.25.) Kt.
Határozat
A „Cseberér tanyák villamosítása”című projekt tervezési és kivitelezési munkálatainak ellátása tárgyú
közbeszerzési eljárás kiírására
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „ a Cseberér tanyák villamosítása” közbeszerzési eljárás
megindítását a melléklet szerint jóváhagyja.
A felhívást az alábbi ajánlatkérőknek küldi meg:
1 Köti-ker Kft. 5008 Szolnok, Baranyó S. út 8.
2. Five-Core Automatika Kft. 5200 Törökszentmiklós Wesselényi u. 15.
3. Kölcsön-Eszköz Vagyon és Eszközkezelő Kft. 5000 Szolnok, Hunyadi J. út 30. 2/6.
4.NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Debrecen, Iskola út 3

Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Határidő: Azonnal
Erről értesülnek:
1.Nagy Szilárd polgármester
2.Dr Fekete Nóra jegyző
3.Irattár Helyben

K.m.f.

Nagy Szilárd sk.
polgármester

Dr. Fekete Nóra sk.
jegyző

A kivonat hiteles:
Kengyel, 2016. február 25.

Kozákné Mikus Anikó
jkv. vezető

4025

19/2016.(II.25.) Kt. határozat melléklete

A Kengyel Községi Önkormányzat
(5083 Kengyel, Szabadság út 10.)

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁSA

"Cseberér tanyák villamosítása"
tárgyú,
a Kbt. 115. § 81) bekezdése szerinti
közbeszerzési eljáráshoz

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 115. §. (1) bekezdés szerinti
„Cseberér tanyák villamosítása” tárgyában közbeszerzési eljárást indít azzal, hogy az ajánlatkérő a jelen EMF-t és az azt az
kiegészítő dokumentációt, melyek együttesen alkotják a közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban Kbt.) 57. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti dokumentumokat díjmentesen és elektronikus úton
bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.
a)

Az ajánlatkérő:
Név:
Kengyel Községi Önkormányzat
Cím:
5083 Kengyel, Szabadság út 10.
Képviseli (címzett): Nagy Szilárd polgármester
Telefon: + 36 56 583-400
Telefax: + 36 56 583-409
E-mail: hivatal@kengyel.hu

b)

Kapcsolattartók az ajánlatkérő részéről:
A közbeszerzési eljárással kapcsolatos kérdésekben a kapcsolattartó
Név: Berta Ferenc Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Telefon: +36 23500926 és +36303110947
Fax:
+36 23500927
E-mail:
bertaferenc@t-online.hu

c)

A beszerzés tárgya, mennyisége és kapcsolódó adatok:
A Földművelésügyi Miniszter Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi
igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelete alapján "A települési és térségi fejlesztések
támogatása (TP-1-2015) pályázati prioritás keretében Cseberér tanyák villamosítása,
Pályázati azonosító: TP-1-2015/8683
Három teljesítési helyszínen:
Kengyel község külterülete
Cseberér tanya 29 Hrsz: 0153/3.
Cseberér tanya 4 Hrsz: 0153/4.
Cseberér tanya 12 Hrsz: 0150/4.
Három darab szigetüzem, egyenként 8,25 kW névleges teljesítményű mobil napelemes erőmű létesítése a
megvalósítási tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés szerint.
Főbb műszaki jellemzők:
Telepítési helyenként
8,25 kW (3 fázisú villamos teljesítmény)
Az akkumulátor csoport 6" lábas konténerben elhelyezve, a szükséges kiegészítő berendezésekkel (inverter, vezérlő
elektronika, szükség szerint klíma berendezés.)
Az akkumulátor telepnek legalább 24 órára elegendő villamos energia tárolására legyen Szükséges mennyiségű
napelemtábla jellemzően a talajra telepített tartókonzolon.
3 m-es lengőkábel csatlakozási pont és mérőhely kialakítás.
A beépített eszközök műszaki jellemzőit a Műszaki dokumentáció részletesen tartalmazza.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
Fő tárgy:
45310000-3 Villamos szerelési munka
További tárgy:
09332000-5 Napelemes berendezések
Az Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.
Az ajánlattevők többváltozatú ajánlatot nem tehetnek.

d)
e)

A szerződés meghatározása: Feltételes vállalkozási szerződés
A szerződés időtartama:
A szerződés mindkét szerződő fél általi aláírásakor lép jön létre, és a támogató szervezet és az ajánlatkérő által aláírt
támogatási szerződés dátumát követő negyedik munkanapon lép hatályba. A szerződés létrejöttéről, a szerződés
aláírásának napját követő három napon belül a nyertes ajánlattevőt írásban értesítenie kell.

A kötbérmentes teljesítési határidő a munkaterület átadást követő 90. (kilencven) nap.
Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
f)

Teljesítés helye: Kengyel község külterülete
NUTS-Kód: HU322

g) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A beruházás többségi részben a TP-1-2015 pályázati prioritás, költségvetési forrásból támogatott.
A rendelkezésre álló teljes bruttó forrás: 28.950.000,- Ft,
Támogatási intenzitás 87,91 %
A nyertes ajánlattevő részére a szerződésben kifizethető, az ajánlatkérő rendelkezésre álló anyagai fedezet összege: nettó
22.795276,- Ft. Az ennél magasabb összegű megajánlás esetén az ajánlat, a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontja szerint
érvénytelen.
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás
5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít.
Az ajánlatkérő az előleg kifizetését nem köti biztosíték nyújtásához, de felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 62. § (1)
bekezdés p) pontjában meghatározott kizáró okra.
Ajánlattevő részszámlázásra jogosult. A részszámlák benyújtása és kifizetése a kivitelezés készültségi fokához kötődik, a
kivitelezői ütemtervnek megfelelően 50 %-os, készültségi fokát elérve részszámla, illetőleg a teljes beruházás 100 %-os
készültségi fokát elérve végszámla nyújtható be (összesen 2 db számla).
Szerződésszerű teljesítést követően a kifizetést banki átutalással történik a szabályosan kiállított számla benyújtását
követő 30 napon belül. A végszámla a teljes kivitelezés befejezése, és hiánytalan, eredményes műszaki átadása, a
191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33. §-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások
ajánlatkérő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be. A számla benyújtásának feltétele minden esetben a
szerződés szerint kiadott Teljesítési igazolás.
A kifizetés során az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szabályozása alapján kell eljárni.
Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik.
A nyertes ajánlattevő bruttó összegben (az ÁFA felszámításával) nyújtja be számláit.
A beruházás nem építési engedély köteles.
Az ellenszolgáltatás kifizetése az igazolt rész- vagy végteljesítést követően átutalással történik, a Kbt. 135. § (1) - (6)
bekezdése, valamint a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése szerint (30 napos fizetési határidővel), továbbá a az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelt 30. § és 31. § szerint történik.
Alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetés szabályai módosulnak a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak, valamint
az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény a 36/A. §-a szerint.
Ezzel összefüggésben az ajánlatkérő felhívj az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdés második mondatában
foglaltakra!
Az ajánlatkérő a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) valamint (2) bekezdésében foglaltakat kötelező szerződéses
feltételként írja elő.
h) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Kötbér: Nem szerződésszerű, késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén az ajánlattevő a késedelem, vagy a hibás teljesítés
kijavításának időtartamára naponta a szerződéses vállalkozási díj ÁFA nélkül számított ellenértékének minimálisan 0,10
%-át köteles megfizetni kötbérként az ajánlatkérőnek.
Az ajánlattevők ennél kedvezőbb megajánlást is tehetnek. A kötbér azon legkedvezőbb mértéke, amelyre és az annál
kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a maximális pontszámot adja az ajánlattevőnek: 0,25 %.
A kötbér összegét az ajánlatkérő a kifizetésre kerülő számla összegébe beszámíthatja, a számla összegét a kötbér
összegével csökkentheti.
A kötbér maximális értéke a vállalkozási díj ÁFA nélkül számított ellenértékének húszszorosa. Ha a késedelem, vagy a
hibás teljesítés esetén a kijavításának időtartama meghaladja a 20 napot az ajánlatkérő a szerződést meghiúsultnak
tekintheti.
Nem teljesítés esetén a kötbér mértéke az ajánlattevő által vállalt napi kötbér húszszorosa a szerződés szerinti, ÁFA
nélkül számított ellenszolgáltatás értékére tekintettel kiszámítva, amelyet a ajánlattevő az ajánlatkérő kötbérszámlájának
kézhezvételét követő 15 munkanapon belül köteles a ajánlatkérő számlájára átutalni.
Garancia: a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számítottan.
- a napelemes rendszer elemeire (napelemtáblák, inverter, vezérlő elektronika, tartószerkezet, akkumulátor telep) 120
hónap általános garancia
- a napelemtáblákra legalább 80 %-os teljesítmény garancia 25 év.

i)

Az ajánlatok bírálati szempontjai:
Összességében legelőnyösebb ajánlat
#
1.
2.

Szempont
Nettó ajánlati ár (HUF)
Kötbér mértéke (%/naptári nap)

Súlyszám
95
5

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
valamennyi részszempont esetében
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek)
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fentiek szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1. részszempont (nettó ajánlati ár - HUF):
A Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló - útmutató [KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.] III.A.1.b) pontjának
ba) alpontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás.
2. részszempont (kötbér mértéke % /naptári nap)
A Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló - útmutató [KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.] III.A.1.b) pontjának
bb) alpontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás.
A 2. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb
vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a fentiekben hivatkozott ponthatár felső határával (10 pont) azonos számú pontot ad
mindhárom rész tekintetében azonosan: 0,25 %.
A
megajánlást
az
ajánlattevőnek
két
tizedes
jegy
pontossággal
kell
meghatároznia!
Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő két tizedes jegyig veszi figyelembe további
kerekítés nélkül. A részletes értékelési módszereket a dokumentáció tartalmazza.
j)

Kizáró okok és igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel kapcsolatban fennállnak a Kbt. 62.§ (1) –(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok. Továbbá az eljárásban
nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, akivel kapcsolatban fennáll a Kbt. 62. § (1) k) pont kc) alpontban
meghatározott ok.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4), (6) és (7) bekezdésében foglaltakra.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell (cégszerűen aláírt nyilatkozat) arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontjában,
vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági
szereplő vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A dokumentáció részeként irat- és nyilatkozatminták közöl, a kizáró okok körében szerkesztett azon nyilatkozatok és
dokumentumok, melyek "Az ajánlatban kötelezően benyújtandó" megjelölés van az ajánlat részeként be kell nyújtani!
A nemleges nyilatkozatok is benyújtandók!

k) Alkalmassági követelmények
Az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdés második fordulata szerint Gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt nem határoz meg.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1.: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő ismertesse az eljárást
megindító hirdetmény feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb szolgáltatásait.
A referenciákat bemutató cégszerűen aláírt nyilatkozatnak vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak
minimálisan
az
alábbiakban
részletezett
információkat
kell
tartalmaznia:
- a teljesítés időpontja (év/hónap/nap pontossággal)
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy megnevezése, telefonos és elektronikus
elérhetősége)

- a kivitelezés tárgya, meghatározva a referencia tárgyaként meghatározott napelemes rendszer névleges teljesítménye
(kW)
- az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 25.§ (2) bekezdése szerint a jelen eljárásban a 21. § (1)-(3)
bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadhatja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel
az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt
évben teljesített legalább két olyan napelemes villamos energia előállítására alkalmas rendszer kivitelezésére vonatkozó
építési referenciával, ahol az ellenszolgáltatás együttes nettó összege elérte a nettó 15.000.000,- Ft-ot, és rendszerek
egyenként legalább 5kW villamos energia előállítására alkalmasak.
k) Hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. szerint biztosítja. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § (6)
bekezdése szerint korlátozza az újonnan bevont gazdasági szereplők esetén.
m)

Ajánlattételi határidő: 2016 év március hó 21. nap 11:00

n)

Az ajánlat benyújtásának címe, módja:
Kengyel Község Polgármesteri Hivatal, polgármester titkársága
5083 Kengyel, Szabadság út 10.
Az ajánlatokat hétfőtől csütörtökig 9:00 és 15:00 óra, pénteki napon 9:00 és 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő
napján 9:00 órától 11:00 óráig lehet benyújtani.

o)

Az ajánlattétel nyelve: magyar

p)

Az ajánlat felbontásának helye és ideje:
Kengyel Község Polgármesteri Hivatala, Tanácsterem
5083 Kengyel, Szabadság út 10.
2016 év március hó 21. nap 11:00 További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1) - (4) és (6) bekezdésében foglaltak.

q) Az eljárásban az ajánlatkérő a tárgyalás lehetőségét nem biztosítja.
r) Eredményhirdetés időpontja: Az ajánlatkérő eredményhirdetési értekezletet nem tart. Az eljárás eredményét az
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról c. dokumentum elkészítésével és az ajánlattevőknek történő megküldésével hirdeti
ki.
s)

A szerződéskötés tervezett időpontja:
követő első munkanapon, 10:00 óra.

az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartamot

t) Egyéb
1.) Az ajánlatkérő az ajánlat elkészítéséhez kiegészítő dokumentumokat, iratokat biztosít az ajánlattevők számára.
1. sz. melléklet Irat- és nyilatkozatminták (Minősítési formanyomtatványok)
2. sz. melléklet Vállalkozási szerződés tervezet
3. sz. melléklet Költségvetés
4. sz. melléklet Műszaki dokumentáció
Amennyiben az ajánlati felhívás és dokumentációban foglaltak között eltérés van, úgy az ajánlati felhívásban foglaltak
irányadók.
2.) Az ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerint biztosítja a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele
helyett négy - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küld.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők figyelmét továbbá, hogy dokumentáció másra nem
ruházható át, nem másolható és nem publikálható, nem tehető közzé. Ajánlatot kizárólag csak az ajánlattételre felkért
gazdasági szereplő tehet. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § 819 bekezdésében foglaltak szerint lehetővé teszi, hogy Több gazdasági
szereplő közösen is tehet ajánlatot. Ugyanakkor emlékezteti az ajánlattevőket,a 36. § (1) bekezdésében foglaltakra.
3.) A jelen ajánlati felhívás k) pontban meghatározott alkalmassági minimumfeltétel a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

4.) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti összes adatot (az
ajánlattevők neve, székhelye vagy lakóhelye), valamint a megajánlásokat (ajánlati nettó ár, kötbér mértéke %/naptári nap)
Ajánlatába csatolnia kell a beárazott tételes költségvetést.
Az ajánlattétel pénzneme Ft (HUF). A költségvetésben meghatározott áraknak az műszaki követelményként meghatározott és
a szakma szabályai szerint szükséges valamennyi munkarész, feladat, beépítésre kerülő anyag és felhasznált eszköz
ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult az Ajánlattevő az Ajánlatkérőtől
további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség
elszámolására nem jogosult.
A nettó ajánlati árnak meg kell egyeznie a 3. sz. melléklet szerinti árazott költségvetés nettó végösszegével.
5.) Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik. Az ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kér.
6.) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 67.§ (4) bekezdésében, valamint az ajánlatnak tartalmaznia kell a
66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát és a Kbt. 66. § (4) bekezdéseiben foglaltakról nyilatkozatot.
7.) Az aláírási, képviseleti jogosultság ellenőrzése érdekében az ajánlattevőnek, és - amennyiben az ajánlatban cégszerűen
aláírt nyilatkozatot nyújt be - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell (a Kbt. 47. § (2)
bekezdés szerinti formában):
- hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-minta, a 2006. évi IV. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintá(i)nak egyszerű másolatát.
- amennyiben az eljárás során aláíróként nem a cégszerű aláírásra jogosult jár el, akkor a cégképviseletre jogosult személy
fenti iratán túlmenően az általa adott, a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, teljes bizonyító
erejű magánokiratba, vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást is.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőknek az ajánlatban nyilatkozniuk kell, hogy az aktuális
cégállapotot bemutató, az illetékes cégbíróság vagy az KIM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálat által kiadott, vagy az utóbbi szervezet adatbázisából letölthető cégkivonat adatai a valósának megfelelőek és azok
az ajánlattételi határidőben aktuális cégállapotot mutatják.
8.) A Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá meg kell határozni a igénybe venni kívánt
és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók nevét, címét, a közbeszerzésnek azon részét, amelynek teljesítéséhez,
mint alvállalkozók hozzájárulnak (elvégeznek) és a teljesítés százalékos arányát. (Az ajánlattevők egy gazdasági szereplőnek
a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának
általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)
Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, úgy nemleges nyilatkozatot kell csatolnia.
9.) Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, köteles megjelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő̋ ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a k) pontban meghatározott alkalmassági követelménynek a Kbt. 124.
§ (3) bekezdése szerint az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A kapacitás szervezetnek az
előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 65. § (7) bekezdésében
foglalt esetekben támaszkodhat.
Az ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra, miszerint "... a releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak
akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást
vagy szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van."
A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerinti rendelkezéssel összefüggésben az ajánlatkérő elékeztet a Kbt. 35. § előírásaira és a Kbt.
66. § (6) bekezdés a) illetve b) pontjában foglaltakra.
10.) Mivel az ajánlattétel nyelve magyar, az e nyelvtől eltérő nyelven benyújtott hatósági igazolásokat, nyilatkozatokat,
referenciákat stb. csak akkor veheti ajánlatkérő figyelembe, ha ezek tekintetében ajánlattevő a Kbt. 47. § (2) bekezdése
alapján felelős fordítást csatol, azaz a fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti és tartalmáért teljes felelősséget
vállal.
11.) Az ajánlatot egy eredeti példányban, zárt borítékban (csomagban) kell benyújtani, a borítékon (csomagoláson)
feltüntetve az ajánlattevő nevét és az „Cseberér tanyák villamosítása" valamint a „Nem bontható fel az ajánlatok bontása
céljából tartott hivatalos bontási értekezlet előtt” feliratokat. Az ajánlatot összefűzve (a lapokat lapozható módon
egymáshoz rögzítve) kell benyújtani. Az ajánlat minden oldalát - kivéve az üres oldalakat - eggyel kezdődő, folyamatos
sorszámozással kell ellátni és erre az ajánlat elején elhelyezett tartalomjegyzékben hivatkozni kell.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint a nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint
benyújtott egy eredeti példányát kell tartalmaznia.
Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (lehetőleg pdf formátumban)
is be kell nyújtani elektronikus adathordozón (CD vagy DVD). Ezzel kapcsolatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az
általa elektronikus formátumban benyújtott ajánlat a papír alapú ajánlattal mindenben megegyezik és jelszavas védelemmel
nincs ellátva.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozni a kell továbbá arról, hogy az általa az ajánlat részeként fénymásolatban
becsatolt iratok az eredeti iratokról fénymásolás útján készített iratok, azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban
teljes egészében megegyeznek.
A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az
ajánlattételi határidőig sor került a Kengyel Község Polgármesteri Hivatal, 5083 Kengyel, Szabadság út 10.
címen. Az eljárást megindító felhívásban meghatározott helyen kívül benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérő nem
vállal felelősséget.
Az ajánlatkérő az ajánlatok elektronikus úton (E-mail, fax) történő benyújtását kizárja.
12.) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részét képező nyilatkozatokat cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással
rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az ajánlathoz. A dokumentáció részét képező nyilatkozatminták
alkalmazása - a felolvasólap kivételével - nem kötelező. Ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentáció részét képező
felolvasólapot eredeti vagy hiteles másolatban szükséges az ajánlatba csatolni. A Kbt. 47. §-ának (2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel a Kbt. vagy az eljárást megindító felhívás által előírt egyéb dokumentumokat egyszerű másolatban is
be lehet nyújtani, kivéve azon iratokat, amelyeket eredetiben kell csatolni.
13.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során, az alkalmassági és érvényességi körben előírt igazolások körében, a különböző
devizák forintra történő átszámításánál ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás megküldésnek napján érvényes Magyar
Nemzeti Bank által meghatározott közép-devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás
megküldésnek napján érvényes középárfolyamon számított euró értéknek - a fentiek szerint - Ft-ba átszámított ellenértéke
kerüljön kiszámításra. Az átszámítást az ajánlattevőnek kell elvégeznie és cégszerű nyilatkozat formájában az ajánlathoz
csatolnia, megadva benne az átszámítandó deviza összegét, az átszámítás alapjául vett árfolyamo(ka)t, és a számított HUF
összeget is.
14.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy(ek) [mindeneke előtt, de nem kizárólagosan (ha a Kbt.
másképpen rendelkezik) az ajánlattevő és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szervezet cégjegyzésre jogosult
tisztségviselőjének] aláírási címpéldányának vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett aláírás-mintájának
másolatát. Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el
kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat csatolása szükséges egyszerű másolatban.
15.)
A nyertes ajánlattevő a 322 Kr. 26. § szerint köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítási
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni minimálisan 1.000.000,- Ft/káresemény, és minimum
5.000.000,- Ft/éves kártérítési limittel bíró ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési
dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
Az ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell tájékoztatniuk az ajánlatkérőt, hogy rendelkeznek-e ilyen
biztosítással, illetőleg vállalniuk, hogy a szerződéskötés időpontjáig megkötik, vagy meglévő biztosítást a fentieknek
megfelelően kiterjesztik. A nyertes ajánlattevő a felelősségbiztosítási kötvény eredeti példányát, illetve a kivitelezés teljes
időtartamára vonatkozó biztosítási díj befizetésének igazolását a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül köteles
Ajánlatkérő részére bemutatni.
16.) Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. §
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és
munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4.
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást
tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.
A Kbt. 73. § (5) bekezdés előírásaira hivatkozva közöljük, hogy a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a részvételre jelentkezőknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése
során meg kell felelni, az alábbi illetékes hatóságok adnak tájékoztatást:
Adózás:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal
cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Telefon: +36-1-428-5100,
Fax: +36-1-428-5382.
Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42
Környezetvédelem:
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
1539 Budapest, Pf. 675.
Tel.: 1/2249-100, Fax: 1/2249-262
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Egészségvédelem:
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Központi telefonszám: 06-1-476-1100, Faxszám: 06-1-476-1390
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
tel.: 06-1-795-54-78
e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
5000 Szolnok, Kellner Gyula u. 2-4. III. emelet
Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 183.
tel: 06-56-510-840 fax: 06-56-510-848
E-mail: jasznsz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai
Budapesti Bányakapitányság
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810
Email: bbk@mbfh.hu
17.) Ez ajánlatkérő csak átlátható szervezettel köthet Vállalkozási szerződés. Ezért az ajánlattevőknek az ajánlatunkban be
kell nyújtaniuk 2011. évi CXCVI. törvény 3. § alapján tett nyilatkozatukat arról, hogy átlátható szervezetek.
18.) Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján,
az összességében legelőnyösebb megajánlást tartalmazó, érvényes ajánlatot teszi. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése
alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelöli.
Az
ajánlattevők
az
eljárás
eredményéről
az
írásbeli
összegezés
megküldésével
értesülnek.
19.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók közötti megállapodást, mely részletesen
rendelkezik a felelősség (egyetemleges), a feladatmegosztás és a képviselet (a közös ajánlattevők közül melyik az az egy, aki
a többiek nevében eljárni jogosult) kérdéseiről.
Az ajánlatkérő közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását.
Projekttársaság létrehozása nem megengedett.
20.) Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában az aláírási címpéldány(ai)t vagy aláírás-mintá(i)t annak igazolására, hogy
az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési
eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás [=ún.„e-tértivevény" és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye'1 elnevezésű dokumentum egy-egy nyomtatott
példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem" elnevezésű dokumentum egy nyomatott
példánya (mellékletek nélkül)]. Meghatalmazotti képviselet esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazást és a meghatalmazó aláírási címpéldányát egyszerű másolatban.
21.) A Kbt. 69. §-ának (11) bekezdésére tekintettel az ajánlattevőnek az ajánlatban nem kell igazolnia olyan tényt, adatot,
melynek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen
jogosult. A Kbt. 69. §-ának (11) bekezdés szerinti - a közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki.
Amennyiben a Kbt. 69. §-ának (11) bekezdése szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel,
úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlatában meg kell jelölnie az érintett
nyilvántartást
22.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltakra és tájékoztat, hogy a Herman
Ottó Intézet 2015. december 22. napján kelt levelében tájékoztatta az ajánlatkérőz a pozitív támogatási döntéséről, de a
támogatási szerződés mindkét fél általi aláírása a jelen felhívás megküldésének időpontjában még nem történt meg.
22.) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII
törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek előírásait alkalmazza.
u) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2016. év március hó 4. napján

