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Tisztelt Képviselő- testület! 
 
 

A Kövicses patak hasznosi mederrendezési munkái elvégzésére az önkormányzatnak 
lehetősége nyílt az ÉMOP-2010-3.2.1/F jelű helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója című pályázat benyújtására 100 %-os támogatási arány mellett. 
A mederrendezés célja a Kövicses patak Dobó út 19-34. házszámú ingatlanok közötti 
szakaszának kiépítése. 

 
A pályázatunkat 13 875 075 Ft költségcsökkentés mellett 86 089 925 Ft összegű 

támogatásra érdemesnek ítélték. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges 
dokumentumokat elkészítettük, a patakhoz szükséges ingatlanrészek adásvételi folyamatát 
megkezdtük. A támogatási szerződés megkötéséig az ingatlanoknak az önkormányzat 
tulajdonába kell kerülni. Az ingatlantulajdonosokkal az adásvételi szerződéskötés időpontját 
2011. szeptember 28. 13 órára tűztük ki, erről tájékoztatást, határozati javaslatot a bizottsági, 
testületi ülésen adhatunk. 

Az értesítéssel egy időben megsürgettük a vízjogi létesítési engedély megadását, szerződést 
kötöttünk a kiviteli tervek elkészítésére és a beruházás lebonyolítására. 

A létesítési engedélyt megkaptuk, várhatóan a támogatási szerződéskötésig jogerőre 
emelkedik (feltétel). A kiviteli tervek a héten elkészültek, a közbeszerzés lebonyolító az átadott 
tervek, pályázat, támogatói értesítés alapján megkezdte a kivitelező kiválasztására a 
közbeszerzési eljárás előkészítését. Az általa készített ajánlati felhívás elfogadásra 
előterjesztéséhez még több korrekciót, egyeztetést kell tartani, ezért a felhívás várhatóan a 
bizottsági ülésre készül el. 

 
Javasoljuk a hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására az 

ajánlattételi felhívást az alábbi vállalkozóknak megküldeni és ajánlatot kérni: 
 
Colas- Alterra ZRt. 2040, Budaőrs, Piktortégla u. 2-4. 
CSOM 98 Kft. 3060, Pásztó, Szentlélek út 44. 
HE-DO Kft. 3261, Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. 
LAK-ÉP-KER 1998Kft. 3100 Salgótarján, Március 15. út 22. 
Pusztai Gábor, 3060, Pásztó, Kishegy sétány 2. 

 
 
Pásztó, 2011. szeptember 23.  
 
 
 
 Sisák Imre 
 Polgármester 
 



 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kövicses patak Dobó úti szakasza pályázat 
megvalósításához kivitelező kiválasztására tett javaslatot megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza. 
 
1. A képviselő-testület a patakhoz szükséges más tulajdonú területek megvásárlását a 203-

5/2011 munkaszámú vázrajz jegyzet oszlopa szerinti területekkel és Pásztó Városi 
Önkormányzat nevében és törvényes képviseletében eljáró polgármester részéről megkötött 
adás- vételi szerződés vételáraival (összesen: 900.000 Ft), tehát a támogatott pályázatban 
elfogadott keretösszeggel jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megszerzett ingatlanrészek földhivatali 
átvezetése után a csökkentett összegű önerő nélküli pályázat támogatási szerződését 
megkösse. 

 
Határidő: értelemszerű  
Felelős: polgármester 

 
2. A képviselő-testület e határozathoz csatolt a Kövicses patak Dobó úti szakasza pályázat 

megvalósításához a kivitelező kiválasztására készített Ajánlattételi felhívást elfogadja és 
felhatalmazza polgármesterét a hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás 
megindítására, az alábbi vállalkozóktól az ajánlatok bekérésére. 

Colas- Alterra ZRt. 2040 Budaőrs, Piktortégla u. 2-4. 
CSOM 98 Kft. 3060 Pásztó, Szentlélek út 44. 
HE-DO Kft. 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. 
LAK-ÉP-KER 1998Kft. 3100 Salgótarján, Március 15. út 22. 
Pusztai Gábor vállalkozó 3060 Pásztó, Kishegy sétány 2. 
 

Határidő: 2011. október 5. 
Felelős: polgármester 

 
 
Pásztó, 2011. szeptember 28. 
         

 Sisák Imre 
        polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
  Dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 
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Ajánlattételi felhívás 

 
1.) Ajánlatkérő 

Pásztó Város Önkormányzata 
Cím: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35.   
Telefon: 06 32 460 155  
Telefax: 06 32 460 918  
E-mail: forum@paszto.hu 

 
2.) Az ajánlatkérő nevében eljáró lebonyolító: Varga Tímea 

neve: Syntron Kft. 
címe: 1036 Budapest, Bécsi út 67. 
Telefon: 06 1 453 2889 
Fax: 06 1 453 2890 
E-mail: syntron@syntron.hu 

 
3.) A közbeszerzés tárgya: Kövicses patak hasznosi mederrendezése 
 
4.) A közbeszerzés mennyisége: 
 
A megvalósítandó műszaki beavatkozás célja, hogy a Hasznosi tározó üzemi állapotával összefüggésben 
a mederben levonuló árvíztömeg biztonságos, kiöntés nélküli levezetését biztosítsa a veszélyeztetett 
szakaszon. 
A beruházás elemei: 
Bal parton: 321 fm hosszan 10 m-ként vb. bordákkal megerősített betonba rakott terméskő burkolat 
építése 1:1-es rézsűvel. Ezzel szerkezetileg egybeépített 70x30 cm-es vb. védfal építése Dobó út 28-36 
hsz. között a védfaltól számított 3 m-es kezelősáv kialakítása. Dobó út 38. hsz-ú ingatlan mögött a meder 
nyomvonalának korrekciója 69 fm. hosszan 1:1,5-ös földrézsűvel. A rézsűétől számított 3 m-es kezelősáv 
kialakítása.  
Jobb parton 161,5 fm hosszan 10 m-ként vb. bordákkal megerősített burkolat építése 1:1, 1:1,5, 1:2-es 
változó rézsűvel. A Dobó út 28-38 hsz. között 10 m-ként vb. bordákkal megerősített burkolat építése. 
Dobó út 38 hsz. mögött meder nyomvonalának korrekciója 1:2,5-ös földrézsűvel. A létesítmény 
kialakításával csökkennek az árvízkárok.  
 
A pontos mennyiség a műszaki dokumentációban kiadott költségvetési kiírásban részletezett 
mennyiségek szerint. 
Opció: nincs. 
 
5.) A szerződés meghatározása: a befejezési határidőre prognosztizált átalányáras vállalkozási 
szerződés.  
 
6.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:  
Végteljesítés tervezett határideje: 2012. szeptember 30.  (előteljesítés megengedett) 
 
7.) A teljesítés helye:  
Hasznos, Dobó út 19-38. 
hrsz: 3338.  
 
8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei illetőleg jogszabályokra való hivatkozás: 
Egy rész számla, és egy végszámla bocsátható ki a számlakibocsátás ütemezés szerint.  
A végszámla benyújtásának feltétele: eredményes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.  
Számlák kiegyenlítése: a teljesítésigazolások alapján kiállított számlákat a közreműködő szervezet útján 
a Megrendelő a Kbt. 305. § (1)-(7) bekezdései szerint átutalással egyenlíti ki, figyelemmel az adózás 
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rendjéről szóló 2003. évi XCII tv. 36/A §-t. 
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő számára előleg igénylési lehetőséget biztosít, melynek mértéke 
ajánlattevő választása szerint 0-25 %-ig terjedhet.  
 
9.) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai, módszere 
Összességében legelőnyösebb ajánlat a nyertes,az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a 
részszempontokat súlyozással kell megadni)  

Szempont Súlyszám

1. Ajánlati ár�(nettó HUF) 80 

2. Jótállási idő (hónapokban). 20 
 
Az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a felhívásban meghatározott 
ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb ajánlati tartalmi elemeire maximális 100 pontot, a többi 
ajánlat ugyanazon részszempont szerinti tartalmi elemére pedig arányosan kevesebb pontot ad, a 
legjobb ajánlathoz történő egyenes (2 bírálati szempont), ill. fordított arányosítással (1. bírálati szempont). 
(KT 2/2004. sz módosított ajánlása szerint). 
  
10.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges igazolási mód: 
Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 
vonatkozásában: 

P1 a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi – az ajánlattételi felhívás megküldését 
megelőző 12 hónapban vezetett számlájáról - számláját vezető pénzügyi intézményétől származó, az 
ajánlattételi felhívás megküldését követően kiállított nyilatkozatot arra nézve, hogy mióta vezeti számláját, 
és a felhívás megküldését megelőző egy évben volt-e 30 napot meghaladó sorban állás a számláján. 

P2. Az előző két lezárt üzleti év saját, vagy jogelődje számviteli törvény szerinti beszámolói [Kbt. 66. § (1) 
bekezdés b) pont. 
 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei 
 
Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó (önálló megfelelés):  
 
P1. Ha a pénzintézeti nyilatkozat(ok) szerint valamennyi folyószámlá(ko)n az ajánlattételi felhívás 
megküldését megelőző egy évben 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő. 

 

P2 Ha az előző két lezárt üzleti évi beszámolói szerint a cég, vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye 
mindkét évben negatív volt. 
 
Az ajánlattevőnek, valamint a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak a gazdasági- és 
pénzügyi alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfelelnie.  
Ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozója a P1 és P2 szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a P1 és P2 szerinti - 
a működésének időszakáról szóló - irat beadása mellett a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről 
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni alkalmasságát a Kbt. 66. § (2) bekezdése a) és b) pontja szerint.  
 
Igazolási mód erőforrás szervezet esetén Kbt. 65. § 3)-4) bek szerint, tekintettel a Kbt. 4. § 3/D és E 
pontjára.  
Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeket a Kbt. 69. § (8) szerint is 
igazolhatja.  
Az ajánlattevő által a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozók szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg 
szakmai alkalmasságára vonatkozó igazolását a Kbt. 71. § (4) bekezdése szerint kell benyújtani.  
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11.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményei 
 
Alkalmatlan az Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó:  
 
M1 Ha az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 3 évben nem rendelkezik, eredményes műszaki 
átadás- átvétellel lezárult, legalább összesen 2 db mélyépítési referenciamunkával, melyeknek értéke 
egyenként min nettó 15 000 000 HUF, és melyből az egyik vízépítésre vonatkozó referenciamunka. 
 
M2 Ha nem rendelkezik: 
- legalább 1 fő okleveles építészmérnöki, vagy építészmérnöki, vagy okleveles építőmérnöki, vagy 
építőmérnöki végzettségű, minimum 3 éves felelős műszaki vezetőként végzett szakmai gyakorlattal, 
továbbá nem szerepel a felelős műszaki vezetői névjegyzékben (244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet). 
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges igazolási mód: 
Az ajánlattevő illetve a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó vonatkozásában: 
 
M1: Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 3 év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti 
(alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott: mélyépítési, és mederrendezési referenciáinak 
ismertetése, valamint a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint kiállított nyilatkozat, amely tartalmazza a 
referenciamunka tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés helyét és idejét, a beruházás értékét, 
nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
 
M2: szakember ismertetése, és az előírt végzettség, képzettség igazolására az ajánlattevő csatolja a 
szakember által aláírt, a műszaki, szakmai alkalmassági minimumkövetelményekben meghatározott 
szakmai gyakorlatának ismertetését is tartalmazó szakmai önéletrajzát, illetve a végzettséget igazoló 
okiratot másolatban. (A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az M2 alkalmassági 
minimumfeltételnek való megfelelés.) 
 
A műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek ajánlattevőnek valamint a 71. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti alvállalkozónak együttesen kell megfelelnie.  
Igazolási mód erőforrás szervezet esetén Kbt. 65. § 3)-4) bek szerint tekintettel a Kbt. 4. § 3/D és E 
pontjára.  
Ajánlattevő a műszaki illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelményeket a Kbt. 69. § (8) és a Kbt. 
69. § 4) bek szerint is igazolhatja.  
Az ajánlattevő által a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozók szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg 
szakmai alkalmasságára vonatkozó igazolása a Kbt. 71. § (4) bekezdése szerint kell benyújtani.  
A Kbt. 67. § (2) bekezdés b) szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató iratot. 
 
Egy szakember csak egy alkalmassági minimumkövetelménynek felelhet meg. Ugyanazt a szakembert 
nem lehet megjelölni az M2 alkalmassági minimumkövetelménynek.  
A felelős műszaki vezető szakmai gyakorlata az Étv. 38/A § (3) bek. szerint értendő.  
 
12.) Hiánypótlás lehetőségének biztosítása: 
Ajánlatkérő a Kbt. 83. §. szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
 
13.) Ajánlattételi határidő: 2011. november 2. 11:00 óra 
 
14.) Az ajánlat benyújtásának címe: 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Polgármesteri Hivatal 
  
15.) Az ajánlattétel nyelve: magyar 
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16.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje: 
3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Polgármesteri Hivatal 
Ideje: 2011. november 2. 11:00 óra 
Az ajánlat felbontására az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kerül sor. 
 
17.) Tárgyalás tartásának lehetősége: ajánlatkérő nem tart tárgyalást 
 
18.) A tárgyalás lefolytatásának menete, szabályai: nincs tárgyalás jelen közbeszerzési eljárásban 
 
19.) A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegezés megküldését követő naptól 
számított tízedik nap. Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2011.november 16. 
 
20.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2011. október 5. 
 
21.) Részekre történő ajánlattétel: nem lehetséges. 
Alternatív (több változatú) ajánlat: nem tehető.  
 
22.) Kbt. 253. § (1) bekezdésének alkalmazása: Ajánlatkérő nem alkalmazza 
 
23.) Kizáró okok: 
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bek., a Kbt. 61 § 
(1) bek. d) pontja szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Nem lehet ajánlattevő, a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy 
erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61 § (1) bek. a)-c) pontok és Kbt. 61. § (2) bekezdés szerint 
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 
 
A kizáró okok igazolásának módjai: 
Megkövetelt igazolási mód: ajánlattevő (a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön), a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint 
az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata a Kbt. 249. § 
(3) bekezdése alapján, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1), Kbt. 61. § (1) a)-d) pontjai és Kbt. 60. § (2) 
bekezdés szerint meghatározott kizáró okok hatálya alá. 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint.  
 
24.) A dokumentáció beszerzésének feltételei: 
A dokumentáció díja: nettó 20 000 Ft + Áfa, melyet teljesíteni lehet: banki átutalással a Syntron Kft. CIB 
Bank Rt.-nél vezetett 10700244-26179401-51100005 számú számlájára, vagy készpénzben befizetve. A 
dokumentáció ezt követően átvehető személyes átvétellel, vagy megküldésre kerül a Kbt. 54. § (8) pontja 
alapján. 
A dokumentációt hétköznapokon 10:00-14:00 óráig lehet átvenni a Syntron Kft-ben. Az ajánlattételi 
határidő napján a dokumentáció átvehető 9:00-10:00 óráig lehet átvenni a Syntron Kft.  
 
25.) Az ajánlat benyújtásának módja:  
Az ajánlat benyújtására vonatkozó formai előírásokat a Kbt.70/A (1) bekezdése tartalmazza azzal a 
kiegészítéssel, hogy az ajánlatot 3 példányban, 1 eredeti, és 2 az eredetivel mindenben megegyező 
másolatban kell benyújtani. A benyújtott ajánlatot a következő felirattal kell ellátni: „Kövicses patak 
hasznosi mederrendezése”. Ajánlatkérő az egyes példányok közötti eltérés esetén az eredeti jelzéssel 
ellátott példányban foglaltakat veszi figyelembe. Az ajánlat készítésével és benyújtásával kapcsolatos 
költségeket az ajánlattevő viseli.  
 
26.) Egyéb információk: 
1.) Az ajánlattevő a dokumentációval kapcsolatos tájékoztatást a Kbt. 250. § (3) b) pontjában foglaltak 
alapján kérhet, és kaphat. 
2.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell Kbt. 63. § (3), 71. §. (1) szerint. 
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3.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Kbt. 70. § (2) valamint 72. § szerinti nyilatkozatot. 
4.) Ajánlattevő pénzügyi, gazdasági és műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeit a minősített 
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 
5.) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg a gazdasági társaság (projekttársaság) 
létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek (projekttársaság) egyetemleges 
kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk. Az ajánlatban meg kell jelölni, hogy képviselőként melyik 
ajánlattevő jár el, és az erre vonatkozó meghatalmazást, valamint a konzorciális szerződést csatolni kell. 
6.) Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be ÉMOP- 2010-3.2.1/F program keretében a 
Kövicses patak hasznosi mederrendezése tárgyban, és támogatási szerződést még nem kötött. (Kbt. 48. 
§ (3)-(4) bek) 
7.) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  
Késedelmi kötbér: napi 50 000 HUF, maximum a nettó szerződéses érték 20 %-a. 
Jótállási idő: ajánlat szerint (hónap), melyből az értékelésnél legfeljebb 120 hónap vehető figyelembe. 
Ajánlattevőnek az ajánlattételi dokumentációban csatolt vállalkozási szerződéstervezetet, ajánlati 
paraméterekkel kitöltve, az ajánlatához csatolnia kell. 
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a tárgyi beruházásra vonatkozó, szakági 
felelősségbiztosítással rendelkezni. 
8.) Ajánlattevő köteles mellékelni ajánlatához az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékű alvállalkozója, közös ajánlat esetén a közös ajánlatadók ajánlatot aláíró 
cégjegyzésre jogosult vezetőjének, vezetőinek másolat aláírási címpéldányát. 
9) Az idegen nyelvű iratok egyszerű magyar nyelvű fordításban csatolandók. 
10) Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
hatályos Kbt. előírásai szerint kell eljárni. 
11.) Ajánlattevő csatolja ajánlatához:  
- alkalmazni kívánt technológiák rövid műszaki leírását, 
- organizációs tervvázlatot és leírást, 
- műszaki ütemtervet, 
- számlakibocsátás ütemezését. 
12.) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített 
ajánlattevővel köt szerződés, amennyiben azt az összegezésben meghatározta. 
13.) A mellékelt tervdokumentáció megvalósítására vonatkozóan ajánlatkérő érvényes vízjogi létesítési 
engedéllyel rendelkezik. 


