
Kiizsdgi Onkormdnyzat
Po196rmester6t6l
3720 Saj6kaza, P et6fi u. 2.
a 48 /3s5 -001
Fax: 48 / 505 -208

Magyarorszhghelyi onkorm6nyzatokr6l sz6l6 2011. 6vi 189. torv6nyben biztositott jogkordmbel
elj 6w a a k6pvis el6 -testiil et rendkivtili til 6s 6t

2014. m6rcius 14. napjdn 8 00 6r6ra osszehivom.

Polg6rmesteri Hivatal tan6cskoz6terme

A testtileti til6s napirendi pontiai:

1. Radv6nszky Kast6ly fehijitdsrlval kapcsolatos elciterjeszt6s megtirgyalisa 6s dcjnt6s a
kozb eszer z6si elj 6r6s me ginditiis 616 I
Ea: Stefrin Lfszlf polgdrmester

2. Kossuth u. 33.sz.alatti 6ptilet, p6lyinatb6l kimaradt 6pit6ipai 6s 6priletg6p6szeti
munk6kra adott ilrajtnlatok elbir6r6sa es kivitelez6 kivillasziisa
Ea: Stefiin Lfszld. polgfrmester

Inditvdnyok, j avaslatok

Saj5kaza,2014.03.13.

Meghiv6t kapl6k:
- k6pvisel6-testrilet tagSai minden napirendi ponthoz
- T6th Abel jegyzl
- Bundzik Attila bizotts|gr kriltag
- Pdsztor J6zsef bizotts6gi kiiltag
- Gacsal Lhszlo bizottsitgi ktiltag
- Juhiisz LinzlSne irrtezmlnyvezetl
- Tam6s Gyul6n6 ovodavezetd
- Lttzi Istv6n Jilnos RNO elnok
- Hegedris G6bor intdzm6nyvezet6
- Ocsovszki Gyorgy igyvezetl
- lakoss6g hirdetm6ny itj6n
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A k6pvisel6-testiilet 2014.03. h6, 14. naipjin megtartott rendkivtili
testiileti iil6s6re
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JEGyz6roNyv

K6sziilt: Sajokaza Kdzsegi Onkorm6nyzat k6pviselo-testtilet dnek 2014. mdrcius
megtartott rendkivtili nyilt ril6s6r6l

Az iil6s helve: l?olg6rmesteri Hivatal tandcskoz6terme

14. napjfin

Jelen vannak: Stefbn L6szl6
Dr. Czenke Antal
Ilegedrisn6 Petkovics Katalin
I':is Kriroly
Soltdsz Lajosn6
Ifi.S6rossy S6ndor

polg6rmester
teleptil6si k6pviselo
teleptil6si k6pvisel6
telepi.il6si k6pvisel6
telepiildsi k6pvisel6
teleptil6si k6pvisel6

Ste:frin L:iszl6 polsrirmester tisztelettel kdszdnti az iildsen megjelenteket, meg6llapitja, a
kdpvisel<i-testiilet hatdt:ozatkepes, mivel a torv6nyesen megv6luriiott 7 f6 kdpviselob6l 5 f6
jelen van. Javaslatot tesz: Dr. Czenke Antal telepiil6si k6pviselo 6s Hegedrisn6 petkovics
Katalin telepul6si k6pviselo jegyzokdnyv hitelesftonek tdrtdn6 kijel6l6s6rel megk6r dezi ijket,
vrillalj rik-e a j egyz6krinyv hiteles itiii megbizhst?

Solt6sz Laiosn6 6s Eeeedlis vlcs
megbizrisuk eset6n v6llalj6k a feladatot.

kijelentik,

$tqffn Ldszk6 poledrmestq megk6ri a jeienl6voket, szavazzanakarr6l, hogy egyetdrtenek-e
Solt6sz Lajosn6 teleptildsi kdpviselo jegyz6konyv hitelesft o megbizirs|val?

szavazisban 
rintettsdget jelent be, kcizli, nem vesz rdszt a

,4. kgpv.isel6-testiilet 4 igen, i fo nem szavazott szavazattal Soltdsz Lajosnd telepril6si
k6pviselSt jegyzokdnyv hitelesitonek kijelcili.

Steffn Liszl6 polg6r4este-r megk6ri a k6pviseloket, szavazzanakan6l, hogy egyet6rtenek-e
Hegedtisnd Petkovics Kata.lin teleptildsi k6pviselo jegyz6krinyv hitelesit O migbizasavap

Hegediisn6 Petkovics {rintettsdget jelent be, kijelenti, nem
vesz r1szt a szavazisban.

A k6pviseld-testiilet 4 rgen, i f6 nem szavazott szavazattal Hegedrisn6 Petkovics Katalin
telepiildsi kdpvisel5t jegvzokonyv hitelesitonek kijel6li.

Stefrin L4!zl6 polsdlrmester ismerteti a meghfv6ban szerepl6 napirendi pontokat. Elmondja,

Pgf Il napirendi ponttal kieg6szfti a rneghiv6ban szerepl6kei. 3. napirendi pontklnt"az
EN4CP-4. 3- 'tlA-l t-0022 azonosito sz6mu,6vodafejlesztds Saj6kazakozsegben elnevez6sri
palyLzathoz kapcsol6d(r, parkol6 kialakit6srihoz szriksdges enged6lyez6si teivdokument6ci6
elkdszitds6re vonatkozr5 lrajdnlatok eLbirillisa. 4. napirendf pontkdnt a B.A.Z Megyei
Korm6nyhivatal I'Sivdnyess6gi Fehigyeleti Fooszt6lyt6l erkezett trirvdnyess6gi fet6ivas
Megkdrdezi, van-e vaiaicinek tovdbbi kieg6szitdse, javasiata a napiiendi pontokkal



kapcsolatosan? MegSnhpitja, tov6bbi javaslat, kieg6szft6s az iil6s napirendi pontjaival
kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogad6srira. Megk6ri a
k6pviseloket, szavazzanak az ismertetett napirend elfogad6s6r6l. Meg6llap itja, a szavazhskor
5 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pviseld-testiilet 5 igen szavazatrar az alilbbi napirendet hagyta j6v6:

1. Radvdnszky Kastdly fehijitris6val kapcsolatos el6terjeszt6s megt6rgyaldsa 6s
d<int6 s a k6 zb e szer ze si elj 61 6s me gindit6 s 616 I
Ea. : Stefrin L6sz'!6 polg:irnruesf er

2' Kossuth u.33.sz.alatti 6prilet, phlydzatb6l kimaradt dpit6ipari 6s 6piiletg6peszeti
munkdkra adott fxajinlatok elbfr6i6sa 6s kivitelezo kivfiasztfusa
Ea.: Stefiin Lilszlf polgfrmester

3. EMOP-4. 3. 1/A-1I-0022 azonosit6 szdmu,pdlydzathoz kapcsol6d6, parkol6
kialakit6s6hoz sziiksdges enged6lyez6si tervdokument6ci6 elkeszites6re vonatkoz6
6r aj fnlatok e lb ir6i 5s a.

Ea.: Stefan Lriszio lpoigdirmesrer

4. B.A.Z.Megyei Korm6nyhivatal T<irv6nyess6gi Feltigyeleti F6oszt6ly illtalkiildott
trirv6nyess6gi felhivris megt6rgyalilsa
Ea.: Stefdn \,ilszl6 polgfrmester

Indftvdnyok, j avaslatok

L.napirendi pont meglldlUryaldsa

Stefin Ldszlti po_lsdlmesLeq elmondja, hogy a Radv6nszky Kast6ly fehijit6s6ra beadott
phlydzat mtr a VATI - hozke'vszer keriilt be jogszab 6Iyi valtozils miatt. Most lehetos6g nyflt,
a kozbeszerz6si eljar6s megindftris6ra. Az ei,zzel kapcsolatos dokumentdci6t e-mailben
mindenkinek elktilCtiik. Javasolja, hogy a Kdpvisel6-testtilet az el6te4eszt6sben foglaltak
alapjfin fogadja azt el. Megkdrdezi, van-e valakinek k6rd6se, kieg6szit6se, javaslata az
el6terjesztdssel kapcsolarosan. Javasiatot tesz akdzbeszerz6si eljrir6s megindit6srir6l kdsztilt
el6terjesztdsben fcrglaltak ds dokument6ci6 e1fogad6s6ra. Megk6ri a kdpvisel6ket,
szavazzanak a javaslat elfogaddsiir6l. Meg6l1apitja, a szavazdskor 6 fo k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testtil4 6 igen szavazattal az alilbbihattnozatothozta:

tdrsyalt napirendi pontokkal:

m irta ald a

Kastd
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Tdrw: A Radvdnszky Kastdly fehijft6s6ra beadott, a ,,Kazincbarcika 6s vonzdskorzete
munkahelyteremto fejlesztdse" cfmri pdlyinattal kapcsolatos kdzbeszeru1si elj6r6s
megindit6srir6l

Onkormrinyzata sikeres pillyazatot nyrijtott, igy lehet6s6ge nyilik a Sv6jci
kibovftett Eur6pithoz - Egyiittmiikdd6si Piogram Migyarors z1ggal I.
sztds prioritds" ,,Kazincbargika 6s vonz6skcirzete munkahelyeremt6

fejleszt6se" cimti, (SIl71/1) 7F-07685.01 azonosit6 szttmt projekt keret6ben a Radv6nszky
kastdly felirjitilsfira.

A projekt keretdben te:rvezett 6pft6si beruhttz6s becsiilt 6rt6ke el6ri a kozbeszerz6si
6rt61<haj:6rt, ezdrt k6zb e szer z6 si e lj drris I e fo lytatds a szi.iks 6 ge s.

Aberuhdzds t6rgya:
Kiils6 munkdk:
1. Fi.iggo ereszosatorna, lefoly6k k6szit6se, a terepre kivezetve: 250 fm

u, j frit6si halozat 6pft6se a meglevo kaz6nokt6l. Az iisszes helysdgben 735 m2
Uj vizvet<ls-, csatornahii6zat 6pit6se a l6tesitend6 WC-mosd6,-szem6lyzeti es tdlal6

^ 9.:tyi.: ghez a kozrnuvekt bl. I I 4,7 5 m2 alapteriletti helys6gben.
3. Uj elektromoshSlSzatok 6pit6se a kdzmtivekt6l. Az <tsszeslelys6gben 735 m24. Kdztinsdg WC-mosd6, szemllyzeti helyis6gek, t6lal6 t<iatat<itasa. 114,75 m2

alapteniletri helysd gben.

ezetek 6t6pft6se : 29 0 m2 kerdmia burkolat,
etta burkolat
avitSsa, festdse. 1100 m2

vasaiatokmtikcidokepes javft6sa 
mindenfajta festdst6l valo tisztitdsa' a

Fadl6sf'cjd6m hoszigeteidse. 1035 m2
El6l6pcso 6s torndc burkoiata. 120 m2 rdgi k6lap 6s l6pcso

I sz6l6 2011, dvi CVIII, torvdny I22.lA g (1) bekezd6s
kdzbeszerz6si eljdrds, tekintettel arra, hogy a beszerzls
becsiilt drtdket figyelembe v6ve sem 6ri el a nett6 150

milli6 Ft-ot.

A k6pviseiotestiilet jelenhatdrozatdban akozbeszerzest eljfurds megindftfsrlr6l d6nt.

Felpl6s i Stef6n Ldszla polgarmester
Hatdrid6: azonnal

5.

6.

l.

8.

9.

Steftin l,riszk6 polgfrmester elmondja, hogy a Kossuth
nem szereplo 6pit6szeti 6s g6pdszeti munk6ir a dr dj funlatot

o Galambosi Bt (3d30 putnok Balogh B. rit 5.)
o llester t Aszio (3500 AzaZ,*invjM. u. 34.)
o MEGA Epit6k Kft. (3600 Ozd J6szi Oszkar u. 3.)

u. 33. sz. alatti ingatlan pillyazatban
k6rt h6rom cdgt6l:

7.874.016,- Ft + AFA
8.598.456,- Ft + AFA
9.109.000.- Ft + AFA
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ajhnlatot ad6 Galambosi Bt._t kiv6lasztani
+ ApR. Megk6rdezi, van-e valakinek tovribbi

aslattal kapcsolato san? Meg6l lapitj a, tov6bbi
. Megkdri a k6pvisel6ket, szavazzanak a

a szavazdskor 6 fo kdpviseki van jelen.

T6rw: SajSkaza Kossuth L. u 33. sz6m alatti; 3+g hrsr_ri ingatlan fbhijitdsi munk6lataival
kapcsolato s 6raj 6nlatok elbir6i6sa

saj6kaza K<lzsdg onkormanyzat K6pvisel6 - testiilete a
Galambosi Bt. (3630 Futnok Balogh B. u. 5.) 6ltal adott.
tu aj lnlatot tb gacij a el.
E gyb en f e lhatalmaz,za a p <trgarme stert a szer zo dE s me sk6t6 s 6re.

Hat:irifiq azonnal
Felel6s: Stefbn Laszllpolg6rmester

3. napirendi pont megtfrsvalasa

t' eln

be6rkezett Srajdnlatok kozil az
7. 874.016,- Ft + ApR <isszesri

ft6s6h

l-0022 azonosft6 sz6mu,,
az 6voda parkol6jrlnak

re kdrt h6rom |rajdnlatot,a
G-ROD-P{.OT iVi6rnciii:r iroddtol, M6ly6pft6 K Kft._t61.
Kdt c6gt6l lrkezett arajhnlat:
eG-F"CAD-PLCT lv'idinliki Iioda Kft (3530 Miskolc Vrircismarly u.220.000 Ft(alanyi ad6mentes)oMdiy6pit6 Tewezb Kft. (3530 .iMiskoic szLzszorszlp u.7.) 240.000 ; AFA

Javasolja a legkedve z6bb, legalacsony
Kft.-t kiviilasztani nyertes p6lyaz6nak.
tov6bbi kdrddse, javasiata, kiegdszftese
tovabbi kdrdds, javaslat, kiegdszitds nem hangz<
hatdrozati javaslat elfogad6s:ir6l. IMeg6llapitji, a szavazfuskor 6 f6k6pviseld van jelen.

r 0 .. Ovoda feileszf6s Sai6kezo

Targr': az lhziOl)r4. J. IIA-11-'Ja22 sz. pdi,ryazathoz kapcsol6cd parkol6 ldtest6s6hez
sziiks6ges engcddlyezdsi tervCokumentdci6 eikesjitesehez be6rke zett fnaj'inlatoi< elbfr6l6sa.

la)t;l<aza Kozsdg Oni<-orm6nyzat Kepviseio - tqsttilere a bedrkezett traj!;t\ar.ok k6zi.il a GROAD-PL0 x46rnolri lroda Kft" (3530 Miskolc {<irosmarty u. 36. 813.) illtaladott, 220.000,-
Ft risszegu inajanlatot fogadja el.
Egyben felhatalrna zza a goigarinestert a szerco d6i mesk6tds6re.

irinak



Hatdridd:
X'elel6s:

azonnal
Steflin Ldszl6 po I g6rmester

elmondja, hogy a B.A.Z. Megyei Korm6nyhivatala
oszt6lydt6l erkezett t6rv6nyess6gi felhiviis, amery a

2014. m6rcius 31-i hatririd6ver dcint6st kell hozni a
zolgaltat6 Nonprofit Kft . engeddlyeztet6ssel

hogy k6rjenek hat6rid6 hosszabbftdst a
30-ig. Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi

attal kapcsolatosan? Megrillapitj a, tov6bbi
6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak ahatfuridi|

tt m6don. Meg6llapftj a, a szavaz6skor 6 f6

A kepyiqel6-tellliileli 6 igen szav azattal az aldbbi hatfirozatot hozta:

l6r$ai Hat6rido h.osszabbft6s k6r6se torv6nyessdgi felhiv6ssal kapcso latban

Jelen hatzempten :ff#iliTi1-,'f,'J8"Ji ,^rfriu;:i:;i:;igynatsz apgyszeri,harminc napos halaszthstker.
Egyben utasfda a poig6rmestert, hogy jelen dcintdsr6l haladdktalanul drtesitse a Borsod-
Abauj-Zempl6n Megyei Korm6nyhivatal Tdrvdnyessdgi Feltigyeleti F6oszt6lyat.

Felel6s : Stefan Liszl6 polg6rmester
Eat6frd6: azonnai

talekoztatja, hogy o6gb{r6srigi kifog6s meri.ilt f'el, mivel a NAV
ztek meg azold viilgy cim6re, mivel a ktilteri.ireten van.A saj'kazai posta nem kdzbesit kriltenil etre, ezert-iNAv megkereste a C6gbir6s6got, hogy

szunlesse meg a ceget.

hozzitsz6l, a posta sz6lhatott volna, hogy lehet az
lly en ha zzfnli 6st6i cj s sz i6rsacialmi o s sze fo gast v Alnl?

megtregyzi, torvdny szerint j rirt el.

Iit-.siEgly,Sapqq;!:Eeypliigei_hprilgeb. viiaszo!, szerinre ez a legross zabb vfiasz elrre.

post6n6l szhmtalan olyan eset van, hogy neyn
tpfi6kot Kazincbarclkan, igy az ilyenesetek a
i, van-e valakinek tov6bbi kdrd6se, javaslata,
? Megilllapilja, tov6bbi k6rdds, javaslat,
iil6s bez6rja.
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EL6TERJESZTES

ElSzmenyek:
Sajokaza k6zs6g dnkorrn6nyzata sikeres phlyhzatot nyfjtott, igy lehetcis6ge nyilik a Sv6jci
Hozzilitrulils a kibcivitett Eur6p6hoz - Egyiittmrikod6si liogram Migyarors z1ggal I.
Regionrllis fejleszt6s prioritds" ,,Kazincbarclka 6s vonzhskorzete munkahelyeremt6
fejleszt6se" cimti, (SH/1/1) 7F-07685.01 azonosit6 szitmu projekt keret6ben a Radv6nszky
kast6ly felujithsdra.
A projekt keret6ben tewezett 6pit6si beruhiztLs becsrilt 6rt6ke el6ri a kozbeszerz6si
6rt6ldrathrt, ez1rt ko zb eszer z6 s i elj 6r6s I e fo I yt at6s a s zrik s 6 ge s .

Aberuhinhs tSrgya:
Radv6nyszky kast6l y fehij itrls a (Cpy : 4 5 2 I0 0 0 0 -2 )

Krilsci munkilk:
1. Fiigg6 ereszcsatoma, lefoly6k k6szit6se, a terepre kivezetve. 250 fm

Bels6 munkilk:

_1. Ui flit6si h6lSzat6pit6se a meglev6 kazinokt5L Az osszes helys6gben 735 m22. Uj vizvet6s-, csatomahiiozat 6pit6se a l6tesitendcj WC-mosd6, szem6l yzeti 6s tiial6
helyi s 6 ghe z a kozmiivekt6 l. 7 r 4,7 5 m2 alapteriletri helys 6 gb en.
3 ' Uj elektromos hiil6zatok 6pit6se a kcjzmrivektcil. Az osszes helys6gben 735 m2
4. Kozons6g WC-mosd6, szemllyzeti helyis6gek,ttialo kialakitiisa.lt+,ls m2 alapteriletb
helys6gben.
5. Padl6burkolatok k6szit6se, ill. a padl6szerkezetek 6t6pit6se. 290 m2ker6mia burkolat, g4
m2 p arketta f elujitfna 6s 4 3 0 m2 nj p arketta burko I at
6. oldalfal 6s mennyezetvakolatok tisztitilsa, javitilsa, fest6se. 1 100 m2
7. Minden ajt6 6s az ablakok belsci oldalilnak mindenfajtafest6stcil valo tisztitilsa, a vasalatok
mtikdd6k6pes j avitdsa.
8. Padl6sfod6m h6szigetel6se. 1035 m2
9. Elcil6pcs6 6s torniic burkolata. r20 m2 r6gi k6lap 6s l6pcsci

Eljiir6strend: A kcizbeszerz:6sekr6l sz6l6 20II.6vi CV[I. torv6ny ("Kbt.") I22.lA S 0)
bekezd6s szerinti hirdetmdny n6lktil indul6 kozbeszerz6si elj6r6s, tekintettel ana,hogy a
beszeruls becsiilt 6rt6ke -az egybeszirmitottbecsi.ilt 6rt6ket hgyelembe v6ve sem 6ri el a nett6
150 milli6 Ft-ot.

A k6pvi s el 6testiil et a kozb eszeru1si elj 6r fts me gindit6s iir6 I dont.

'()
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HrnnntvrnNy rozznrETELE Nnr,xUl rNour,o nuAn is

ELJARAST MEGINniTo F.ELHiVAS

1. A.lANurrono unvn,l cIME ES KApcsot,Arra.RrAsr poNToK

Tov6bbi inform6ci6 a 19. o) pontban felttintetett el6rhetcis6geken ig6nyelhetcj.

KdznBsznnzns u.lA s r.l.rrA.ll, n rAncv,tr.Asos BurAn,is ruroxn
Akozbeszerz6sekr6l szolo 2011. 6vi cvu. tcirv6ny ("Kbt.") 122./A g (1) bekezd6s szerinti
hirdetmdny n6lkiil indurl6 kozbeszeru6si eljilr6s, tekintettel ana, hogy a beszerzes becsiilt
6rt6ke -az egybeszftmii<>ttbecstilt 6rt6ket figyelembe v6ve sem eri el anett6 150 milli6 Ft-ot.

A loxulrnNrAclo RENDELKEZESRE nocsArAsAna voNl rxozorNnonuAcr6x
A dokumentircio a I ' o) pontban meghatfuozott cimen t6rit6smentesen 6tveh etd vagy
ig6nyelhet6' A dokumentilci6t ajrlnlatonk6nt legaldbb egy ajfnlattev6nek, vagy az ajfnlatban
megnevezett alvdllalkoz5nak 6t kell vennie.

Kdznnsznnzns rARcyA ES MENNyTsEGE
Radv6rrys zky kast6ly fehij itris a (Cpy : 4 5 2 10 0 0 0 -2 )

Ki.ilsci munk6k:

1. Friggci ereszcsatornd, lefoly6k k6szit6se, a terepre kivezetve. 250 fm

Bels6 munk6k:

1. Uj flit6si hfl6zat 6pf t6se a meglevci kazdnoktoL Az osszes helys6gben 735 m2

)

J.

4.

Hivatalos n6v:
S aj 6kaza Kozs6g Onkorm6nyzata

Postai cfm:
Petdfr it 2.

Vriros/Kiizs6g
Sajokaza

Postai ir:inyit6szrim :

3l/20
Orszrig:
HU

Kapcsolattartrisi pont( k):
Cimzett:
Stef6n Ldszlo polg6rmester

Telefon:
06-48/3ss-001

E-mail:
sajokaza@parisat.hu

Az ajdnlatkerS illtaldnos oime (URD:
www.sajokaza.hu

A fellraszn6l6i oldal cime (LIRD:

Fax:
06-48/3ss-001



2' uj vizvet6s-, cs{tornahiiozat 6pit6se a l6tesitendcj wc-mosd6, szemelyzeti 6s t6lal6
helyi s 6 ghe z a kozmiivlektci l. r r 4,7 5 m2 al aptertil etii her ys 6 gb en.
3' Uj elektromos h6l9zatok 6pit6se a krjzmrivekt6l. Azcisszes helys6gben 735 m24' Kozcins6g wC-m sd6, szem6lyzeti helyis6gek , tillalo kialakitrlsa . 714,75 m2 alapterilettl
helysegben.

5' Padl6burkolatok kpszit6se, ill. a padl6szerk ezetekilt6pitese. 290 m2ker6mia burkolat, g4
m2 parketta fehijit6sa ps 430 m2 uj parketta burkolat
6. oldalfal 6s mennyezetvakoratok trsztititsa, javit1sa, fest6se. 1100 m2
7 ' Minden ajt6 6s az ablakok bels6 oldal6nak mindenfajta fest6stcil val6 tisztit 6sa, a
vasalatok mrikodcik6peis j avit6sa.
8. Padldsfoddm hciszifietel6se. 1035 m2
9. Elcil6pcsci 6s tom6g burkolata. r20 m2 r6gi kcilap 6s l6pcsci

Tervek es ttrazatlankolts6gvet6sek a dokumentfci6 r6sze.
Tov6bb i informdci 6t a D okumentdci 6 tartalmaz.

5. Sznnzoons uncnarAnozAsa
YilIIalkozttsi szerzSdes a Radv6nszky kast6ly fehijitdsi munkainak kivitelezesere

Tnunsirns rurAnrlE.m
A szerz6des megkcit6s 6t:ol szfumitott 210 naptiri nap.

7. A rnlmsirEs HEr,yE
3720Saj6kaza, Ady Endre u.2.Hrsz:1091/L Mrieml6kitorzsszitm: 1003 (NUTS: HU3l1)

6.

8' Az ELLENSZOIcALTATAs rELJESirnsnNnx rnltntnr-nt, rr,r,nror,Bc A voNATKozo
JocszABALyRA ronrnl{o nrv,+rrozAs
Szerz6d6sszeni teljesittlst kovet6en a kifizet6st az Ajinlatk6rcj a Kbt. 130.$ (1)-( 4) (6)
bekezd6s 6s a 306/2Qll. (XII.23.) Korm. rendelet 14.$ (1) bekezd6s rendelkez6sei
alkalmaz 6srlv al telj es iti.
A kivitelez6s sor6n a 3 db reszszitmla (25oA, 40oA, 75oA k6sztilts6gi fokn6l), 100%-os
k6sziilts6gi fokot el6rv e .v lgszitmla nyuj that6 be.
Az ajftnlatkero a szerl'ldesben foglalt - tartaldkkeret 6s 6fa n6lktil szirmitott - teljes
ellenszolg6ltatils 5Yo-6flak megfelelci osszegri el6leget biztosit a Kbt. 131.$ (1) bekezd6s
alapjhn, amennyiben u elllegre nyeftes ajhnlattev| ig6nyt tart. Elclleg igenyl6se eset6n,
ajdnlatk1to, el6leg-vissiafizet6si biztosit6k nyujtSsilt k6ri, mely et az el1leg ig6nyl6s6nek
idcipontjriban kell az ajffiatk6r6 rendelkez6s6rebocs6tani, a Kbt. 126.$ (6) bekezdes a) pont
szerint teljesithetci az el6leg.
A kifizet6s sordn az ad6:zds rendjdrdl 2003.6vi XCil. torv6ny 361A. g szabfllyoztsa alapjfnkell eljitmi, figyelemdel a 306120rr. (xIL23.) Korm. rendelet
Az 6ltal6nos forgalmi aQ<i megfizet6se a mindenkor hatiilyos jogszab|
A kivitelez6si munka enged6lykoteles, az 6ltal6nos forgalmi ad6r6l sz
tcirv6ny 142.$ (1) bekez{6s a) pontja alapjfina forditott AER hatatyaalirtartozjk.
Az ajfinlattdtel, a szerzdles es akifizet6sek p6nzneme: HUF



Aj6nlat&6 togziti,ho y az illlamhtnhrtiisr6l sz6l6 20rl.6vi GXCV tv.4t $ (6) bekezd6s
alapjhn a kcizponti kdlts6gvet6si kiadrisi elSirdnyzatok terh6re olyan jogi szem6llyel, jogi
szem6lyiseggel nem rpndelkezci szervezettel nem kothetci 6rv6nyesen visszterhes szerz6d,6s,
illetve l6trejott ilyen szerzcid6s alapj6n nem teljesithet6 kifizet6s, amely szervezet nem
min6siil 5tl6that6 szeiezetnek. A kotelezettsegvirTlal6 ezen felt6tel ellencirz6se cerjftbol, a
szerz6d6sb6l eredci kgvetel6sek el6vtil6s6ig az 541A. g-ban foglaltak szerint jogosult a jogi
szem6ly, jogi szem6l s6ggel nem rendelkezo szervezet ifililthatosdgixal cisszefi.iggci, air
54/A' $-ban megfiatfitqzott adatokat kezelni, azzal,hogy ahol az 541A. $ kedvezm enyezettrdl
rendelkezik, azon a jbgi szem6lyt, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezd szervezetet keltr
6rteni' Jogszabily m6s felt6teleket is meg6llapithat a visszterhes szerzdd6sek megkot6s6nek,
vagy azok alapjitn tort$n6 kifizet6sek felt6telek6nt.
Vonatkoz6 j o gszab6lydk:

30612011. (XII.23.) KOr:m. rendelet
19112009 (IX.15) Korrh. rendelet
2003.6vi XC[. torv6n]z

2007. 6vi CXXVII. torv6ny
2011. 6vi CXCV. torvdrry
36812011. (XII.3 1.) Korm. rendelet
348/2007. (XIL 20.) Kdrm. rendelet
23712008. (1X.26) Ko;m. rendelet
66/2010. (III. 18.) KonrL. rendelet
1812010. (IV. 9.) KiiM lratiirozat
101/2012. (V. 18.) Korhr. rendelet
3412012. (VI. 25.) Kri kcizlem6nye

Tov6bbi inform6ci6t a <lokumentdcio'tartalmaz, a r6szletes fizetesi felt6teleket a szerz6d,6s
tervezet tartalmazza.

9. Rnsza.lANLAT, ToBBv LTozATu (alrnnNariv),rrANr,ar BENyuJTHATo_E?
R6szajilnlat benffit6siirp nincs lehet6s6g, tobbviitozafu (alternat iv) ajanlatnem adhat6.

I 0. A"rANr,,rr ERTEKELnsT $znnnpoNTJAt
Os szessdg6b en legked v $zdbb ajlnlal

Srilysz6m:

80
2. J6tfilas iddtartama: (h rap, -iri-.rm Z+ h6*p) 20

Az ajfinlatk&o az 1. 6rtdkel6si
kozzltett ritmutat6ja II1. A.

r6szszempont eset6n a

l. ba) pontja szerinti
Kozbeszerzesi Hat6sii g 2012.06.0I -6n
forditott ar6nyosit6s szab|lyai szerint

6rtdkeli az ai ilnlatokat.



Az ajhnlatkero a 2.6 6kel6si r6szszempont eset6n aKozbeszerzdsi Hat6s ag 2012.06.01-6n
kozz1tett ftmutat6ja I .A. 1. bb) pontja szerinti egyenes ar6nyositiis szabtiyaiszerint 6rt6keli
az ajinlatokat.

R6sz-szempontonk6nt adhat6 pontsz6m: 1 _ 1 00

az adhat6 maximiilis 100 pontot kapja, a tobbi
6nyosan kevesebbet.

6rt6kel6si szempontok eset6ben a Kbt. 71. g

el:

idStartama) eset6ben az Ajinlatkerd a 60
egys6gesen 100 ponttal 6rt6keli.

11. KrzAno oKoK
Az ajhnlatkerS iital el iirtkiz6r6 okok 6s a megkovetelt igazoliisi m6d:

Klzere-skok
I) Az eljrir6sban tevcj sem).

alvtilalkozo. a sr.mb.n u
Kbt. 56. $ (1) 6sban nem
lehet aj6nlattev'5, dkivel szemben a Kbt. 56. $ (2) bekezd6s6ben foglalt kizfro okok
biirmelyike fenn611.

2) Az Ajftnlatklrlnek az elj6r6sb6l ki kell zitmia az olyan ajinlattevdt, alv6llalk oz6t, az
alkalmass6gigazolflr;lban r6sztvevd gazd,asdgi szereplcit, akivel szemben a Kbt. 5d. $ (1)
bekezd6s6ben, tovabbe az olyan ajtnlattevdt, akivel szemben a Kbt. 56. $ (2)
bekezd6s6ben meghzLt6rozottkiziro okok az eljrirds sor6n kovetkeznek be.

Ieazdi.lrm04
1' Az ajhnlattevci (kozcis ajilnlattdtel eset6n minden ajinlattev6 kiilon-kiilon), a 3I0]20II.

(XII' 23.) Korm. repdelet (tov6bbiakban: Kr.) 12. g-a szerint koteles nyilatkozni al:rol,
hogy nem tattozlk a kiziro okok hatflya al6. Az alviilalkozo es az alkalmass6si
igazolisihan reszt vpv6 szervezettekintet6ben a Kr. 1 0. $ az irhnyado.

2' Az ajilnlattevcj csak nyllatkozni kciteles arr6l, hogy a szerzddes teljesites6hez nem vesz
igdnybe az 56. $ sZerinti kizhro okok hat6lya alit es6 alvrillalkozot, valamint az iltala
alkalmass6gitnak ig rclilsira ig6nybe vett m6s szewezet nem tartozjk az 56.6 szerinti
kiziro okok hat6tya fla 6tt. 58. g (3)).

Az Ajdnlatk6rcj fel az ajfnlattevcik figyelm6t a Kozbeszerz6si Hat6siig itmutatojfua
(KE.2013. evi14L n; 2013.1t.2g.)
A kizhto okok fenn neln 6ll6s6ra vonatkozo nyilatkozatnak jelen felhivds megktild6s6nek
d6tum6n61 nem r6gebbipek kell lennie.



1 2. Alxar,uassAcr xovtruruENyEK

P6nziigyi 6s gazda s6g
1' Az ajhnlattev6 penzigyi szempontb6l alkalmatlan, ha a merleg szerinti

eredm6nye egyn6l tobb 6vben negativ az elm:uilt 2 (kett6) lezfrt iilzleti 6vben.

$ (1) bekezd6s b) pontja alapjin sajifi vagy
ti besziimol6jrlnak - vagy annak meghatirozotL

tesz'nek - benyujtfsrival (ha a gazd,asdgi szerepl6 leteleped6se szerinti orszlg joga eldirjtr
kozzetetelet); ame{nyiben az ajdnlatkero 6ltal k6rt besziimol6 a c6ginform6ci6s szolgillaL
honlapj6n megism$rheto, a besz6mol6 ad,atait az ajfnlatkercj ellencjr zi, a ceginform6ci6s
szolg|lat honlapj6rimegtaldlhat6 besz6mol6 csatol6sa az ajhnlatban nem szriks6ges;

1-31012011' (XII. .3.) Korm. rendelet 14. $ (2) bekezd6s fennrilliisa eseten csatolni kell
aj'nlattevS nyllatkpzat6t a mtikod6s6nek ideje alatti, kozbeszerzes tfrgylbol szirmazo
6fa n6lktil szrimito[t trbev6tekSl. Az ajanlatk6rcj 6ltal megkovetelt 6rbevetel m6rt6ke:
ne1.t6 60 milli6 Fr.

Az Ajinlatk6rci feltrivja az ajinlattevdk figyelmet a Kbt. 55. $ (4)-(6) bekezd6s 6s a
31012011. (xII.23.) Korm. rendelet 14. $ (2)-(3) bekezd6sben foglaltakra.
Az elcjirt alkalmgLss6gi kovetelm6nyeknek a kozos aj6nlattevcik egytittesen is
megfelelhetnek, illetve azon, gazd,ashgi 6s plnztrgyi helyzetre meghatfuozott
kovetelm6nyeknek, amelyek 6rtelemszer(ien kizir6lag egyenk6nt vonatk oztathuLoak a
gaz'dasdgi szereplcikre, elegendci, ha koztiliik egy felel meq.
Anrennyiben az aj(nlattevci a Kbt. 55. $ (5) bekezd6s szerint a
alkalmass6gi kovdtelm6nyeknek m6s szervezet (szervezetek)
tttmaszkodrissal kivhn megfelelni, ugy az adott ercjforrils megl6t6t (
meghatftrozott kciveielmdny6t) az erofonttsk6nt ig6nybe venni szSndekozott szervezetnek
a fent meghattrozolt,ak szerint, az AjSnlattevcjvel azonos m6don kell igazolnia, tovfibbit
csatolni kell az erciffn6sk6nt igdnybe venni szhndekozott szewezetre vonatko zdan aKbt.
55. $ (6) bekezd6s a); c) pontj6ban megh atfnozottnyilatkozatokat.

Mriszaki 6s szakmai al almassdg

Az ajitnlattevci mrisZ;aki 6s szakmai szempontb6l alkalmatlan, ha nem rendelkezlk az
eljdrhst megindit6 fplhivrls megki.ild6s 6t megelSzci 60 h6napban osszesen legfeljebb 2
szetzSdes keret6ben teljesitett egytittesen legalilbb nett6 40 milli6 Ft 6rt6kri mrieml6k
epril eten v e gzett fehlj it6sra vonatkoz6 referenci iiv al.
Az ajftnlattevci mtidtzaki 6s szakmai szempontb6l alkalmalan, ha nem rendelkezik
legalilbb 1 f6 Proje(tvezet6 M6rnokkel, aki felscifokir iskolai vlgzettslggel 6s mrieml6k
dpiileten szeruett legal6bb I 6ves felelcis mriszaki vezetSi gyakorlattal rendelkezik.
Magyarorszhgi leteli:ped6sri szakember esetdn 6rv6nyes MV-E 1266/2013. (V[.11)
Kotm. rendelet 1. mfll6klet IV. Felel6s mriszaki vezetls I. reszl retetcis mriszaki vezet,i

l.

2.



jogosults6g megsferz6sehez sziiks6ges k6pzetts6ggel vagy egyen6rt6kri vegzettseggel 6s
a j o go sults 69 meg$:zer zesehez szriks 6ges gyakorl ati idcive-i rendelkezik.

IgazAX:

. $ (2) bekezd6s a) pont alapjfun az eljtrfust
60 h6napban akozbeszerzls tfrgya szerinti
int a 16. g (5) bekezd6sben meghatarozott

dokumentumok.

15. $ (2) e) pontja alapjfin azoknak zt

tts d grik, s z akm ai tap asztalatuk i sm ertet6 s 6v el,
A felscjfoku vegzettslg az iskolai oklev6l

al, a szakrnai gyakorlat az oneletrajz sajfi
keziileg allirt p6ld4tny6nak benyrijt6siiv al igazoland6 6s csatoltand6 a rendelkez6sre 6ll6si
nyllatkozat.

Az Ajdnlatk6rd felhivia az aiinTattev6k figyelm6t a Kbt. 55. $ (4)-(6) bekezd6sben
foglaltakra

A mriszaki, szakm{i alkalmass6gi felt6teleknek az ajdnlattev(inek (kcizos aj6nlattevcinek)
egyrittesen is megfilelhetnek. A mriszaki 6s szakmai alkalmass6 g igazol[sa a Kbt. 55. g
(5) bekezd6se szefiLnti szervezetek (szem6lyek), mint er6fo nirlt biz
eset6n a Kbt. 55. g (6) bekezdes a); b) pontja arapjfin tortdnik. A 30
Korm rendelet 10. $ (2) bekezd6s alapjfin az aj6nlatk6rd ezitonjeloli m
referencia a szetz\ t5s teljesit6s6nek eg6sz6re vonatko zo alkalmassdgot igazol.

13. ArANl,rrrErELr HATAituDo
2014.6pri1is 04-en 12.Q0 ora

14. A.lANlar BENyuJrAsANar cfun
Saj6kaza Kozs6g onko4rnilnyzata (3720 Sajokaza,petcifi rit 2.)

15. ArANl,rrrETEL Nynr,vh;
Magyar (HU)

16. ArANL,tr FELBoNTAsAT,'lax HELyE, TDEJE, ArANuroK FELBoNTAsAN JELENLETRE
JOGOSULTAK

Saj6kaza kozs6g onkorryr6nyzata (3720 Saj6kaza, Petcifi ft 2.),2014. januir 24-en 12.00 ora
A Kbt' 62'S Q) bekezd6b6ben meghat6rozottakszerinti szem6lyek lehetnek jelen a bont6son.
a bontiis a Kbt. 62.$ (1), (3), (4), (7)bekezd,lseinek megfelel6en tcirt6nik.

1 7. ArANr,nrr srzro sirnx, $ szpRzoon sr nrzr osi'ro uBr,r,nrx 6r nrnznrrsE GE K
Ajrinlati biztosit6kot neril. kell nyrijtani az eljfuils sor6n.



Meghirisuldsi kotb6r: p. nett6 ajfnlati ar (tartallld<eret 6s 6fa n6lkiili ellenszolg6ltat6s) 20%-
6nak megfelel6 osszeg

J6t6ll6s (min. 24 h6naf),
(Az aj 6nl atkeft a j 6tftl I 6s teki ntet6b en tett me gaj ftnl 6s o kat 6r16k el i. )

inc) napig kertil felszfmithsra, ez kovetcien a

ldalf jognyilatkozattal ellllni illetve azt

ad6s-dtv6tel napjat kovetci nap.
Elcileg visszafrzet6si biztositek: Az ajdnlatkerllegfeljebb a szerzSdes elsz6.molhat6 osszege
5o/o-itnak megfelelci mprtekfi sztilitoi elcileg ig6nyl6s6nek lehetcjs6 get biztositja a Kbt. 1 3 1 , g

(1) beked6s alapj6n. Af nyertes Ajrlnlattevci 6ltal igenybe vett el6leg vonatkozas6ban, a Kbt.
126. $ (6) bekezd6s a) pontj6ban foglaltaknak megfelelcjen el6leg-visszafrzetesi biztosft6kot
koteles rendelkez6srQ bocsdtani. A biztositekot az elcileg ig6nyl6s6vel egyidejrileg
rendelkez6sre kell bcics6tani 6s a teljesit6si hat6rid6 utols6 napj1r kovetci 30. napig
6rv6nyesnek kell lennii A V6llalkoz6 tudomitsul veszi, hogy amennyiben a 8.2. pont szerintr
bef'ejez6si hatdnd6 valamilyen oknril fogva a Kbt. 132. g-ban foglaltak alapjilnm6dosul, rigy
a biztosit6k lejdrati id,Startamit az ij hatiridcinek megfelel6en kotelesek m6dositani, a

szerzSdes m6dosit6s flldLirhsdt kovetci 15 (tizenot) napon beltil. A V6llalkoz6 tudom6sul
veszi, hogy a biztositdl< szolg6ltaths66rt semmilyen kcilts egferitls, illetve kamat nern illeti

K6sedelmi kotb6r a netto ajtnlati fu (tartal6kkeret 6s ifa n6lkiili ellenszolg6ltat6s)
osszeg6nek 0,5Vol napfdri nap,

meg.

A biztosit6kok hatriridcire tort6nci rendelkezdsre bocs6t6sfuol az ajdnlattevonek az aj1nlatban
nyilatk.oznia kell a Kbt; 126. $ (5) bekezd6s alapi6n.
A szerzSdlst biztosit6 flrell6kkotelezetts6gekkel kapcsolatos tov6bbi informiici6 t a szerzddes
tervezet tartalmaz.

19.

a)

b)

18. ERINTETT EUROP I UNIOS PROGRAM MEGNEVEZESE
Svdjci Hozzilttrul6s a kibcivitett Eur6pdhoz - Egyittmrikod6si program Magyarorszilggal I.
Regiondlis fej leszt6s pqiorit6s"
,,Kazincbarclka 6s votrzhskoruete munkahelyteremtS fejleszt6se" cim.(i, (SH/1/1) 7F-
0768 5.0 1 azonosit6 szdmuprojekt

ocyns rNroRnrAcrox
Ajdnlatk6rci a Kbt. 6'l. g-a alapjfinbiztositja a hidnyp6tl6si lehetcisdget.
Az ajinlatokat 1 (e!y) nyomtatott eredeti peld6nyban, tartalomje gyzlld<el ellifiva,irasban
6s zhttan, a Kbt' O0 5-6ban foglalt kovetelm6nyek figyelembev6tel6vel kell benyrijtani,
az ajdnlat eredeti fielddnyhn meg kell jelolni, hogy ez az ercd,eti, Az ajdnlat eredeti
peldhnya minden irqtt oldal6nakirogeppel,vagy m6s kitorolhetetlen m6don megirottnak
kell lennie. Az ajhnlatok r6szletes formai el6ir6sait tovibbh a csomagol6s 6s megktild6s
lcci vetelm 6nyeit a d o ftlum ent 6 cio tartalmazza.
Az ajdnlatban lev6 brinden dokumentumot (nyilatkozatot) a vlgln al6 kell imia az e-;;e
jogosult(ak)nak, va y olyan szem6lynek, vagy szem6lyeknek aki(k) effe a jogosult

c)



d)

e)

szem6ly(ek)tcil irdlsos felhatalmazist kaptak (c6g eset6n ezeket cegszeri al6irilssal kell

valamint a kapacit6st nyujt6 gazdasilgi
lldhnyht (m6solatban) vagy a jogi k6pviseli
. tow6ny 9. $ (1) bekezd6se szerinti alfuirisi-

mintilt' Amennyiben a c6gkivonat szerint el nem bir6lt m6dositils van folyam atban, it
benyrijtott v61toz6$bej egyzesi k6relem egyszeri m6solati peldinyiltis csatolni szriks6ges.
Egy6ni vhllalkozo eset6ben vtilalkozoi igazolviny miisolat6nak csatol6sa sztiks6ges.
A I2.1. 6s a 12.2' ponL szerinti felt6telek 6s ezek elSirr igazol6si m6dja a mincisitett
ajfnlattevcik hivaltalos jegyzdkebe tort6ncj felv6tel felt6tel6t kepezo mincjsit6si
szempontokhoz k6lrest szi gorubb ak.
A teljesit6sbe beyonni kiv6nt szakember eset6ben a sajfftkezi aliirdssal szakmai
onelettajza es a fefscifoki vegzettslget igazol6 okirat mdsolati pelddnya csatoland6. Az:
ajinlathoz csatolJri kell egy olyan sz6ncl6knyilatkozatot (rendelkez6sre 6ll6si
nyllatkozatot), amelyben a szakember kotelezetts eget vfilal arra, hogy a szerudd1s
teljesit6seben sze 6lyesen kozremtikodik 6s nincs m6s olyan kotelezetts 6ge a szerzddes
iddtattamitra vonllkoz5an, amely a szerzSdes teljesit6s6ben val6 munkav6gz6s6t
b6rmilyen szempontb6l akad,6lyozn6.
Szerzcid6skot6s fefrt6tele, hogy az ajlnlati felhiv6s 12"2 pontj6ban felsorolt felel6s
miiszaki vezetdneld szerepelnie kell a Magyar M6rnok Kamarai (www-qrlk.lzu) illetve a
Magyar Epitesz I{u-atu (uryw.m*-hu) nlvjegyz6kben, melyet a szerzddes teljes
iddtartama alatt biztositani kell.
Aj;inlattevclnek az a;jdnlat benffitrisakor nyilatkozmakell arr6l, hogy nyertess6ge eset6n
az titala bemutatott szakemberl mely poziciora kivhnja megaj6nlani, tovfhb(t
nyilatkoznia kell anr61, hogy amegajfnlott szakember a kamarai nyilv6ntartfsbav6tellel
a szetzSdes megk 1.6sdig, illetcileg a szerz6d,es teljes id,6tartama alatt rendelkezni fog.
A nyilv6ntart6sba-v6tel elmarad6sa az Aj6nlattev6 szerzld.eskot6stcjl val6
visszal6p6s6nek mipcisiil a Kbt. 124.5 () bekezd6se alapjdn, melynek kcivetkezteben a
mdsodik legkedve2:cibb ajinlatot nyrijt6val koti meg
Aj anlatklr 6 az ellif;t j o go sults rig ot a magy ar I etel ep ed6sri
Mdmoki Kamara, i[letve a Magyar Epiteszett Kamara ho
hogy a szahnai cin(Jletrajzb an a szaklrtcj tiintesse fel a szakember kamar ai nyllvintartfsi
szilm\t 6s a jogosul]tsrig megszerzeslnek id6pontjrlt. Ha a szakember a mils tagallamban
jogosults6got szerzltt szakember a nyilvhntarliisban az ajilnlatt6tel idcipontj6ban nem
szerepel, akkor ajtnlattev6 nyerless6g6nek kihirdet6s6t kovet6en a rcgisztrfrciot igazolo
okirat miisolatdnak benffi trisa szi.iks6ges.

g) Azajdnlatnaktartalynazniakell az Ajfnlattevcj Kbt.60. $ (3) 6s (5) bekezd6s,40. g (1)
bekezd6s a)-b) pondai, Kbt, 55. $ (4)-(.5) bekezdds, 58. $ (3) bekezd6se szerinti
nyilatkozatait.

h) Az igazolitsokat a lKbt. 36. $ (3) bekezclds6ben foglaltaknak megfelelclen egyszeni
m6solatban kell benffitani. (Ahol Ajrinlatk6rci valamely irat egyszeni m6solatban tort6nci
benyfjt6s6t irja elo, erz ercdeti irat benffit6siit is elfogadjal)
A nett6 ajitnlati ak tartalmaznia kell a felad,at teljes koni teljesit6s6nek minden
kolts6s6t.

i)



i)
k)

t kcitelesek elj6rni.
adisra a Kbt. 45.9-a 6s 122.g (5) bekezd6se

a Kbt. 54.$ (1) bekezd6s 6rtelm6ben
Ivldelemre, az eg6szs6gv6delemre 6s a

fogyat6koss6ggal 
f:lcik es6lyegyenl6s6g6re, valamint a munkavallal6k v6delm6re 6s 'munkafelt6telekre vonatkoz6 olyan kcitelezetts6gekrcil, amelyeknek a teljesit6s hely6n 6s

szerz6d6s teljesit6$e sor6n meg kell felelni.
Aj6nlatk6rd nem peszi lehetove a Kbt. 27. g (2) bekezdese arapjhn projektt6rsas6g
161:rehozfslt.

Az ajhnlatketd elStrja, hogy a dokumentiicior ajlnlatonk6nt legal6bb egy ajinlattev6nek,
ak rit kell vennie.

a306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. g_

6ra fel elci s s e gbizto sitilst kotel es kotni, vagy
a megllvS felelclss{e biztositisfit jelen beruhizilsra is kiterjes zteni.
A biztosit6s 6rt6k(nek az 60 milli6 Ft/ 6v 6s 3 milli6 Ft/ kilresem6ny 6rt6ket le kell
fednie.

A szetzSdeskot6s lt6tele, hogy az nyertes ajinlattev| nyllatkozzon arroI,hogy a 2OIL
6vi CXCV. tv. 3. 1) bekezd6s 1. pontja szerint 6tl6that6 szewezetnek mincjsiil.
A dokumentdcio 6t eheto az akibbi helyen 6s idcipontban:
A dokumentircio 'vehetci szem6lyesen, vagy meghatalmazott utjfn az ali1;bi pontban
mlaelolt helyen ajpnlattlteli hat6ridcj lejarraigmunkanapokon 9.00-1 2.OO orakozott, az
ajdnlattlteli hatdridcj lejtrtSnak napjfn 09.00 6ritor 12.00 6r6ig. Ajinlatkerd, az
ajSnlattevS irdsbeli megkeres6se eset6n, a dokumentdciot a Kbt. 50. $ (3) bekezd6se
szerinti felt6telekkel megkrildi megadott cimre.
Tovrlbbi inform6cig az alibbi cimen ig6nylehetci:
N6v: Ecostart Kft

l)

m)

n)

o)

p)

q)

Kapcsolattart6:

Cim:
Telefon:

l'elefax:
E-mail:

Dr. Jancsur6k Siindor igyvezet6
3527 Miskolc, Katowice u. 49. 414.
+36-46t747-315

+36-461747-315

infir(Oepoqtart.hu

n) Aj6nlatk6rd az alilbbi helyen 6s id6pontban biztositj a a helyszin megtekint6s6nek
lehet6s6g6t:

Idcipont: 2014. m6rcius h6nap 2r-en(p6ntek) 10.00 6ra
Talilkozo: Saj6kaza Kcizs6g onkorm6nyzatapolgirmesteri Hivatal

(3 7 20 S aj6kaza, P etdfi it 2.)
Az Aj6nlatk6r6 a hefvszini bejrlr6s sor6n nem nyrijt kieg6szit6 tdjekoztatitst,kiz1rolag a
helyszin megtekint6st5nek lehetcis6g6t biztositja az ajilnlattevcjk r6sz6re!

20. AzA.lANr,lrrETELr FB nivAs MEGKULDESENEK NApJA: 2014. ri,rAncrus 14.



2. napirendi pont

Piact6r felfjit6sa (Kossuth u. 33. sz.alatii ingatlan)
pit6szeti 6s q6o6szeti munk6k

7 874 016 Ft 10 000 000 tFt

2. Mester Ldszto esv6ni v1ttatkozo ( 3600 Ozd Zrinvi M. u. 34. 10 920 039 tFt

Kft. rc600 azd Jaszi Oszk1r u. 3. 11 568 430 tFt9 109 000 Ft



3. napirendi pont

EMOP-4.3 .1 I A-11 -0022 sz.,'6voda fejleszt6s Saj6kaza
kcizs6gben elnevez6sfi p6ly6 zathoz

tervdokument6ci6 el k6szit6se

1. G RoAD-pLoT M6rniiki trodaM

2. M6ly6pit5 Teruez6 Kft. ( 3s2s Miskolc szLzszorszlp u. 7.

PK-TERV Kft. (3526 Miskotc nem ktildcitt a



Ugyiratszdm : BO/1 312160-

Ugyint6z6: Maczegdn6 V.

Telefonsz6 m: 461 51 2-928

Stef6n Ldszl6

ftj6n a

Kcizs6gi Onkormdnyzat
K6pvisel6-testtilete

T6j6koztatom, hogy a

(a tovdbbiakban: Motv.) 132.

a k6pvisel6-testi.ilet
h u I lad 6kgazd irl kod dsi

az alAbbi

elek.

Az Motv. 13. Si (1) bekezd6

onkormdnyzatd feladatkent

torv6ny (a tr:v6bbiakban:

onkorm6nyzatra vonatkoz6

onkorm6nyzat kotelez6 felad

Az Motv. 41. ti (2) bekezde

szervei biztositjdk. A t6rsul

A hivatl<ozott szakasz (4)

kiv6telekkel - hat6skoreit a

hatiiskort visszavonhatia.

3525 Miskolc, VAroshaz ter 1, Telefon 46) 512 920 Fax: (36-a6) rrt 
t 

923 torveny-osseg@borsod.gov,hu Honlap: www,borsod,gov,hu

tsoRSoD-A BAUI^ ZEMrLEN MEGye I
i KoRtr;tArrrvt IIV1\?\L

l-OnvE NytssEG I FELUCYELE I-I F6oSZTALY

2014. T619y: Torv6nyess6gi felhiv6s

Tisztelt Polgl6rmester U r!

Tisztelt K6pvisel6-testi.i tet!

helyi onkorr4dnyzatainil sz6l6 2011. evi CLXXXIX. torv6nv

$ (3) bekezdeseben biztositott jogkoromben elj6rva meg6llapitottam, hogy
rinkorm6nyzat l<cizlgazgatdsi teri.ilet6n nem biztosi_tja a

ef f6t6sdt, ezdrt az Motv. 132. S (1) bekezd6s a) pontja alapj6n

rv6nyess6gi fellhlvSssal

19. pontja a helyben biztosithat6 kozfeladatok kor6ben ell6tand6 helyi
Iti a hulladekgazdrilkodrist. A hulladekr6r sz6l6 2012. evi cLxxxv.

iHt.) 33-37/A. S-a tbrtalmazza a kozszolg6ltatdssal kapcsolatos,
$zab6lyokat, mely szerint a kozszolgdltat6s biztositdsa a telepul6si

6rtelm6ben az Onkonn6nyzati feladatok ell6t6s6t a kepvisel6_testulet 6s
k6pvisel6testulet szerv6nek minosul az emtitett jogszab6lyhely alapj6n.
<ezd6se szerint a k6pvisel6-testrllet - az Motv-ben meghatdrozott

Ssdra is Struhdzhratja. A hatdiskor gyakorldsdhoz utasit6st adhat. a



A Ht. 36. $ (1) bekezd6se ki

ell6tdsa 6rdekdben egymdss

tttrsul itsaira von atkoz6

Az onkorm5ny;rat tagja a Saj6

A tdrsuldsi megSllapod5s 3.1.

,,Tdrsul6tsban 16sztvev6

onkormitnyzatctk kozigazg

rendszer megv'al6sftdsa 6s

gyAjEs6t, valogatdsdt, (tj,

sz a b 6 I yoz 6sn a k m e gfe I e I o

A telepulesi onkormdny

kotelezetts6ge abban az

felel6ssege tovdbbra is,

el6irdrsok figyelem be ve

A Borsod-Abailj-Zem pfen

Sajokaza telepules hullad

jelolt ki az egyes kozszolg6l

2013. 6vi CXXXIV. torv6nv

hulladeksz6llitdrs szab6lva

29212013.(V|1.26.) Korm

bbp)bsi onkctrmanyzat - az

int6zked6st a Ht. 33. S fl)
erdekeben."

Mindezek alapj6n kezdem6n

h u I lad6kgazdiil kod6si kcj

K6rem Polgdrmester Urat,

t6j6koztassa, 6s a tett int6zk

szlveskedjen 6rteslteni.

Miskolc, 201 4. februAr 24.

a, hogy,,A telepu16si onkormdnyzatok hullad6kgazd alkod asi felad ataik

tarsulhatnak. A tarsuliis tartalmat 6s felt6teleit a helvi onkormdnvzatok

keretei koz6tt tdrsql1si megdllapoddsban 6llapitjdk meg."

Vol gye 6s KornyQke H u I ladekkezel6si On korm 6nyzati T6rsu l6snak.

szerint a t6rsulSsra dtruh6zott onkormdnvzati feladat- 6s hat6skor a

atok 6s szakmdi befektetok kdlcsonos egy}ftmukdd1s€vel az

terilleteit 6tfog6, te196gi, regi<>ndlis, korszerA hullad6kgazd6lkod6si

se, mely magdban foglaljit a szibrd telepill6si hullad6k szelektiv

znositdsttt a vdlogatdsi mizradv(tnyanyagok korszer1, az EU

val6 elhelyez6sdt."

a hulladekgazd6lkoddsi kozszolg5ltat6st 6rint6 feladat-ell6t6si

is fenndll, ha hat6sl(oret tSrsul6sdra ruhazza dt. A kepvisel6-testulet

a k6zszolg6ltat6s

tort6njen.

folyamatos 6s zokken6mentes biztoslt6sa a tdrv6nyi

'ei Katasztrofav6delmi lgazgatosiig t6jekoztatta a korm6nyhivatalt, hogy

zd6lkodSsi kozszolEAlteitds ideiglenes ell6tSs6ra kOz6rdekU szolg6ltatot

tdsok ell6t6s6rol 6s al ezzel osszefugg6 torv6nymodosit6sokrol szolo

elet alapjSn. A Tv. 3 S (6) bekezd6se szerinl ,,Az

6llami szerv int6zkeil1sgtol fuggetlenul - folyamatosan

bekezd6s6ben foglalt lJulladekgazd1lkodasi kozszolgdl

tovdbbiakban: Tv.) 1 S (3) bekezd6se, valamint a nem rendszeres

6s az ennek sordrn eli6ro 5llami szervek kiieloleser6l szolo

hogy a testiilet tegyen eleget a tcirv6nyen alapul6
g6ltat6sra vonatkoz6 l6t6si kcitelezetts696nek.

Irogy

, a kepvisel6-testi.ilet donteser6l, esetleges eltero 6ll6spontjukrol

Demeter Ervin kormdrnymegblzott

nev6ben 6s fel hatal m azAsAv al
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