Tárgy: Döntés a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056
azonosító számú „A harkányi egészségház
fejlesztése” cím pályázat kapcsán a nyertes
ajánlattev személyér l a beszerezend 1 db
személygépjárm szállítása vonatkozásában.
Melléklet: 1 db árajánlat

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. augusztus 19. napi RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE
1. Napirendi pont

Albrecht Ferenc
szaki osztályvezet

EL TERJESZT :

Dr. Hohner Éva
igazgatási ügyintéz

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Egyszer többség

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

4 oldal el terjesztés

TERJEDELEM:

5 oldal árajánlat

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
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EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2015. augusztus 19. napján tartandó
rendkívüli képvisel -testületi ülésére.
EL TERJESZTÉS CÍME: Döntés a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító számú „A harkányi
egészségház fejlesztése” cím pályázat kapcsán a nyertes ajánlattev személyér l a beszerezend
1 db személygépjárm szállítása vonatkozásában.
EL TERJESZT : Albrecht Ferenc, m szaki osztályvezet
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva, igazgatási ügyintéz

Tisztelt Képvisel -testület!
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felel s Helyettes Államtitkár
K-2015-DDOP-3.1.3/G-14-2014-0056-0019371/136 iktatószámú értesítése alapján Harkány Város
Önkormányzata 56.355.006,-Ft összeg támogatást nyert el a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43.
szám alatti egészségház felújítására a DDOP program keretében.
A pályázat segítségével sor kerül a nyílászárók cseréjére, h szigetelésre, bels festésre, néhány orvosi
eszköz és egy gépkocsi beszerzésére. A pályázat megvalósítási határideje 2015. október 31.
A pályázatban résztvev partnerszervezetek (közbeszerzési szakért , projektmenedzser szervezet,
szaki ellen r, rehabilitációs szakmérnök, nyilvánosság, könyvvizsgálat, eszközök beszerzése)
kiválasztása az önkormányzat beszerzési szabályzatában el írtak szerint, valamint az építési felújítási
munkák kivitelezése vonatkozásában közbeszerzési eljárás keretében zajlott le.
A pályázat kapcsán 1 db személygépjárm beszerzésére van lehet ség az orvosi ügyelet számára. A
beadott pályázat az alábbi specifikációkat, m szaki követelményeket tartalmazza:
- életkor: új
- henger rtartalom: minimum 1,2 l
- változó idej szelepvezérlési rendszer motor (VVT)
- négy kerék-meghajtás (4 WD)
- üzemanyag: benzin
- gyári alapfelszereltség
- légkondicionáló
- tartalék téli kerék garnitúra
- teljes kör forgalomba helyezés
A beszerezend
kerültek.

gépjárm

m szaki adatai az orvosi ügyelet vezet jével korábban egyeztetésre
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Az ajánlattételi felhívás 2015. 08. 05. napján az alábbi három gazdasági társaság részére lett kiküldve:
1. VARGA ÉS TÁRSA KFT.
székhelye: 7759 Lánycsók, Rákóczi u. 2.
cgsz: 02-09 065350
adószám: 11548216-2-02
kapcsolattartó neve: Abucsai Gábor
e-mail címe: suzukilanycsok@gmail.com
postai címe: 7761 Kozármisleny, Vadvirág u. 4.
ajánlati ár: bruttó 3.885.000.- Ft

2. Szeleczky Kft.
székhelye: 2151 Fót, Fehérk út 3.
cgsz: 13 09 098507
adószám: 10251537-2-13
kapcsolattartó neve: Tóth Viktor
e-mail címe: auto@szeleczky.hu toth.viktor@szeleczky.hu
postai címe: 2151 Fót, Fehérk út 3.
ajánlati ár: bruttó 3.815.000.- Ft
3. BARTA AUTÓ 2000 KFT.
székhelye: 7030 Paks, Tolnai u. 17.
cgsz: 07-09-024384
adószáma: 12556735-2-07
kapcsolattartó neve: Pallos Rita
e-mail címe: info.paks@suzukibarta.hu pallos.rita@suzukibarta.hu
postai címe: 7030 Paks, Tolnai út 17.
ajánlati ár: bruttó 3.896.815.- Ft

Az ajánlattételi felhívásban 2015. augusztus 12. napja 10.00 óra volt megjelölve ajánlattételi és
borítékbontási határid ként.
Az ajánlattételi felhívás megküldésének mindhárom ajánlattev eleget tett. Az általuk megküldött
ajánlat határid n belül érkezett, hiánytalan és érvényes volt.
A legolcsóbb árajánlat szerint a Szeleczky Kft. bruttó 3.815.000-Ft ellenében tudná leszállítani a
gépjárm vet, amely tartalmazza:
- az 1 db Suzuki Swift 1.2 GL/4WD/metál fehér gépjárm vet,
Az ajánlati adatlap és mellékletei jelen el terjesztéssel egyidej leg kiküldésre kerültek.
Ennek tükrében kérem a T. Képvisel -testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el.
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Határozati javaslat:
Döntés a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító számú „A harkányi egészségház fejlesztése” cím
pályázat kapcsán a nyertes ajánlattev személyér l a beszerezend 1 db személygépjárm szállítása
vonatkozásában.
1. Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a DDOP-3.1.3. pályázati

konstrukció keretében a nyertes ajánlattev személyér l a beszerezend 1 db
személygépjárm szállítása vonatkozásában a Szeleczky Kft. (2151 Fót, Fehérk út 3.)
ajánlatát fogadja el, bruttó 3.815.000,-Ft beszerzési áron.
2. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerz dés aláírására.

Határid : azonnal,
Felel s: jegyz , polgármester

Harkány, 2015. augusztus 19.
Albrecht Ferenc
szaki osztályvezet
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Döntés a KEOP-2015-5.7.0.
azonosító számú „Középületek kiemelt
jelent ség épületenergetikai fejlesztése”
cím pályázat kapcsán a nyertes ajánlattev
személyér l a projekt menedzsment
el készítési és projekt menedzsmenti
feladatok vonatkozásában.
Tárgy:

Melléklet: 1 db árajánlat

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. augusztus 19. napi RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE
2. Napirendi pont

Albrecht Ferenc
szaki osztályvezet

EL TERJESZT :

Dr. Hohner Éva
igazgatási ügyintéz

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Egyszer többség

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

4 oldal el terjesztés

TERJEDELEM:

1 oldal árajánlat

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
1

EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2015. augusztus 19. napján tartandó
rendkívüli képvisel -testületi ülésére.
EL TERJESZTÉS CÍME: Döntés a KEOP-2015-5.7.0. azonosító számú „Középületek kiemelt
jelent ség épületenergetikai fejlesztése” cím pályázat kapcsán a nyertes ajánlattev
személyér l a projekt menedzsment el készítési és projekt menedzsmenti feladatok
vonatkozásában.
EL TERJESZT : Albrecht Ferenc, m szaki osztályvezet
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva, igazgatási ügyintéz
Tisztelt Képvisel -testület!
A Kormány az egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5.
prioritásával összefügg kormányhatározatok módosításáról szóló 1507/2015. (VII. 23.) Korm.
határozatában Harkány Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszer sítése
megnevezés projektje maximum 150.000.000,-Ft támogatási összeggel szerepel. A konstrukció
azonosító jele: KEOP-2015-5.7.0.
A korábbi energetikai számítások és tervezési munkák alapján két közintézményünk energetikai
korszer sítése is megvalósíthatóvá válik a támogatásból, 100 %-os támogatottsággal. Az egyik a
vel dési Ház (Harkány, Kossuth L. u. 2/A. szám, 588/2. hrsz., a másik a Sportcsarnok (Harkány,
Pet fi S. u. 42. szám, 242/7. hrsz.).
A képvisel -testület 2015.július 31-én megtartott ülésén döntött többek között arról, hogy részt kíván
venni a pályázaton; valamint a fejlesztést megvalósító vállalkozó kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárást is megindította. (156/2015.(VII.31.) sz. Önkormányzati határozat alapján)
A pályázatban résztvev közbeszerzési szakért kiválasztására az önkormányzat beszerzési
szabályzatában el írtak szerint került sor, ahogy a projekt menedzsment és a többi résztvev (m szaki
ellen r, nyilvánosság biztosítása, el készít munkák végzése) kiválasztása tekintetében is.
A projektmenedzsment vonatkozásában az ajánlattételi felhívás 2015. 08. 08. napján az alábbi három
potenciális ajánlattev részére lett kiküldve:
1. P&P EU-Tender Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 19. fszt. 2.
Ügyvezet : Baráth Péter
2. Zóka Tamás egyéni vállalkozó
Székhelye: 7400 Kaposvár, Tókaji u. 15.
3. Firt Invest Kft.
Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 10.
Ügyvezet : Kóbor Tamás
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Az ajánlattételi felhívásban 2015. augusztus 11. napja 12.00 óra volt megjelölve ajánlattételi
határid ként.
Az ajánlattételi felhívás megküldésének egy db ajánlattev , a P&P EU-Tender Tanácsadó és
Szolgáltató Kft. tett eleget a fent megjelölt határid n belül. Az általa megküldött ajánlat hiánytalan
és érvényes volt.
A másik két potenciális ajánlattev

l beérkezett ajánlat elkésett:

1. Zóka Tamás egyéni vállalkozó ajánlata 2015. 08. 11. napján 14:09 perckor érkezett be.
2. A Firt Invest Kft. ajánlata 2015. 08. 11. napján 19:59 perckor érkezett be.
Érdemes megjegyezni, hogy a határid n túl beérkezett, elkésett ajánlatokban magasabb összeg szerepelt
ajánlattételi díjként, mint a határid ben beérkezett P&P EU-Tender Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
ajánlata.
Harkány Város Önkormányzatának a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekr l
szóló szabályzatának 4.4. pontja alapján:
„Nem akadálya a nyertes ajánlattev k kiválasztásának és a beszerzés megrendelésének az, ha a
potenciális ajánlattev k részér l nem érkezett három ajánlat vagy nincs három érvényes ajánlat.”
A P&P EU-Tender Tanácsadó és Szolgáltató Kft. bruttó 6.410.000-Ft ellenében tudná vállalni a
projekt menedzsmenti feladatok ellátását.
Az ajánlati adatlap jelen el terjesztéssel egyidej leg kiküldésre került.
A Projekt menedzsment költsége olyan mérték , hogy Képvisel -testületi hatáskört igényel a döntés
meghozatala. Felhívjuk továbbá a T. Képvisel -testület figyelmét, hogy bár a projekt megvalósítására
nem rendelkezünk Támogatói okirattal; csak a 1507/2015. (VII. 23.) Korm. határozat áll
rendelkezésre, eszerint a határozat szerint azonban a hatóság eláll a támogatási szerz dést l, ha a
projekt megvalósításához szükséges vállalkozási szerz dések 2015. aug.31-ig nem lépnek
hatályba. Erre tekintettel feltételes beszerzési eljárás megindítására nem volt lehet ség. A beszerzés
eredményeképpen a nyertes ajánlattev vel meg kell kötni és hatályba kell léptetni a szerz dést úgy is,
hogy elviekben fennáll a lehet ség arra, hogy a támogatást mégsem nyeri el az önkormányzat. A
felmerül kockázatokat a megkötend szerz désben lehet ség szerint törekszünk csökkenteni, de azt
teljesen kiküszöbölni nem tudjuk.
Ennek tükrében kérem a T. Képvisel -testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el.
Határozati javaslat:
Döntés a KEOP-2015-5.7.0. azonosító számú „Középületek kiemelt jelent ség épületenergetikai
fejlesztése” cím pályázat kapcsán a nyertes ajánlattev személyér l a projekt menedzsment
el készítési és projekt menedzsmenti feladatok vonatkozásában.
1. Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete elhatározza, hogy a KEOP-2015-5.7.0
azonosító jel pályázat körében a projekt menedzsment el készítési és projekt menedzsmenti
feladatok tekintetében a P&P EU-Tender Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadja el,
6.410.000,-Ft beszerzési áron.
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2. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, a vonatkozó szerz dés aláírására.
Határid : azonnal,
Felel s: jegyz , polgármester
Harkány, 2015. augusztus 13.
Albrecht Ferenc
m szaki osztályvezet
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Tárgy: Döntés az iskola konyháját érint
fejlesztések megvalósítása tárgyában.

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. augusztus 19. napi RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE
3. Napirendi pont

Albrecht Ferenc
szaki osztályvezet

EL TERJESZT :

Dr. Hohner Éva
igazgatási ügyintéz

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-

MEGTÁRGYALTA:

115/2015 (V. 27.)
118/2015 (V. 27.)

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

Határozat

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Egyszer többség

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

3 oldal el terjesztés

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2015. augusztus 19. napján tartandó
rendkívüli képvisel -testületi ülésére.

EL TERJESZTÉS CÍME: Döntés az iskola konyháját érint fejlesztések megvalósítása
tárgyában.
EL TERJESZT : Albrecht Ferenc, m szaki osztályvezet
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva, igazgatási ügyintéz
Tisztelt Képvisel -testület!
Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a 115/2015. (V. 27.) számú határozatában úgy
döntött, hogy az önkormányzat által üzemeltetett óvodai és iskolai konyha összevonását támogatja. Az
összevonás eredményeképpen a jöv ben az iskolai konyha, mint f konyha, az óvoda konyhája,
pedig mint tálaló-befejez konyha m ködik tovább. A Képvisel -testület a 118/2015. (V. 27.) számú
határozata szerint pályázatot nyújtott be „A nemzetgazdasági miniszter - a belügyminiszterrel és az
emberi er források miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi
költségvetésér l szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9.
pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” – megjelölés pályázati
kiírásra. A benyújtott pályázat a Nemzetgazdasági Minisztérium Kincstárért Felel s Helyettes
Államtitkárságának NGM/29319/7/2015. ügyiratszámú levele alapján forráshiány miatt tartalék listára
került.
A pályázattól függetlenül mindenképpen szükséges a tanév megkezdéséig a fent említett
konyhaösszevonás és azzal járó fejlesztési, átalakítási munkálatok elvégzése, csökkentett költségekkel,
öner
l, a 2015. évi költségvetés terhére.
A munkálatok legf képpen a gáz bevezetését, a villamos energia felhasználás csökkentését, a
gazdaságos m ködés el segítését, a szükséges bels átalakítások elvégzését és az eszközök, gépészet
korszer sítését jelentenék, a mellékelt táblázat alapján, mely tartalmazza az eszközlistát és a
beruházást.
A konyha felújítás vonatkozásában az ajánlattételi felhívás az alábbi három potenciális ajánlattev
részére kerülne kiküldésre:
1. Napfénytanya Kft.
adószám: 11703226-2-02
Kapcsolattartó: Baumgartner Balázs
e-mail cím: balazs@bigpush.hu
postai cím:7621 Pécs, Király u. 19.
2. Deluxe- Team Kft.
adószám: 25131332-2-02
Kapcsolattartó: Tóth Gáspár
e-mail cím: info@deluxeteam.hu
postai cím: 7851 Drávaszabolcs, sportpálya út 2.
3. PLAYTOP Kft.
adószám: 24288840-2-41
Kapcsolattartó: Bem József
e-mail cím: playtoppkft@gmail.com
postai cím: Budapest, 02. kerület
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A konyhafelújítás költsége olyan mérték nek várható, hogy Képvisel -testületi hatáskört igényel a
döntés meghozatala, melyet az ajánlatok beérkezése után ismét a Testület elé terjesztünk.
Ennek tükrében kérem a T. Képvisel -testületet, hogy az iskola konyháját érint fejlesztések ügyében
az alábbi határozati javaslatot fogadják el.
Határozati javaslat:

Döntés az iskola konyháját érint fejlesztések megvalósítása tárgyában.
Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete úgy határoz, hogy:
1) Annak tudatában, hogy a korábban a 118/2015. (V. 27.) számú képvisel -testületi határozat alapján
Harkány Város Önkormányzata által benyújtott a „gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatása” megjelölés pályázat nem részesült pozitív elbírálásban, így az Önkormányzat a 2015. évi
költségvetésének terhére, jogcím átcsoportosítással, öner
l kívánja megvalósítani az iskola konyhát
érint legszükségesebb fejlesztéseket, átalakításokat.
2) A beszerzend gépek listáját és a szükséges elvégzend
megegyez tartalommal elfogadja.

beruházásokat az el terjesztéssel

3) A konyha felújítás vonatkozásában az ajánlattételi felhívást az alábbi három potenciális ajánlattev
részére kéri kiküldeni:
1. Napfénytanya Kft.
adószám: 11703226-2-02
Kapcsolattartó: Baumgartner Balázs
e-mail cím: balazs@bigpush.hu
postai cím:7621 Pécs, Király u. 19.
2. Deluxe- Team Kft.
adószám: 25131332-2-02
Kapcsolattartó: Tóth Gáspár
e-mail cím: info@deluxeteam.hu
postai cím: 7851 Drávaszabolcs, sportpálya út 2.
3. PLAYTOP Kft.
adószám: 24288840-2-41
Kapcsolattartó: Bem József
e-mail cím: playtoppkft@gmail.com
postai cím: Budapest, 02. kerület
Határid : azonnal,
Felel s: jegyz , polgármester
Harkány, 2015. augusztus 19.
Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
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EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2015. augusztus 19. napján tartandó
rendkívüli képvisel -testületi ülésére.

EL TERJESZTÉS CÍME: Döntés az MVH buszpályázat benyújtásáról.
EL TERJESZT : Albrecht Ferenc, m szaki osztályvezet
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva, igazgatási ügyintéz

Tisztelt Képvisel -testület!
2015. április 17. napján megjelent a Miniszterelnökséget vezet miniszter 21/2015. (IV. 17.) MvM
rendelete az Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-t l igénybe vehet támogatások
részletes feltételeir l.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje legkés bb 2015. május 18. napja volt. Harkány Város
Önkormányzata nem nyújtott be támogatási kérelmet.
A rendelet értelmében lehet ség nyílott támogatás igénybe vételére kistérségi közlekedési szolgáltatás
fejlesztésére, valamint egyéb szociális ellátáshoz kapcsolódó új gépjárm beszerzésére. A támogatás
kizárólag a hivatkozott MvM rendeletben meghatározott biztonságos közlekedés feltételeit
megteremt eszközök, berendezések és m szaki paramétereknek megfelel gépjárm vekre volt
nyújtható. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a. A támogatás alapját képez
elszámolható nettó kiadások összege mikro-és kisbusz esetében kevesebb, mint 8.000.000-Ft. A
kiírásban szerepelt, hogy a támogatással beszerzésre kerül gépjárm tekintetében CASCO biztosítást
kell kötni, melyet az üzemeltetési kötelezettség (5 év) id tartamára fenn kell tartani.
További kötelezettségként kerül kiírásra, hogy a beszerzett gépjárm vel nyújtott szolgáltatást
ingyenesen kell ellátni.
A kiírás szerint a támogatási határozattal jóváhagyott beszerzést 2015. szeptember 21. napjáig meg
kell valósítani.
A támogatást elnyert önkormányzatok közül akadtak olyanok (többek között Kisharsány), akik
jelezték visszalépési szándékukat a beszerzést l, így a részükre megállapított keretösszegre a
támogatásban nem részesül vagy a határid ig pályázatot be nem nyújtott önkormányzatok
információink szerint lehet séget kaptak utólagosan pályázatot benyújtani, mint esetleges jogutód.
Ez a lehet ség Harkány Város Önkormányzatának is megadatik, miszerint utólagos jelleggel beadhatja
pályázatát busz beszerzésére, mint jogutód.
A pályázatot az MvM rendelet 2. § (1) bekezdésének b) pontja, azon belül is ba) pontja szerinti egyéb
szolgáltatásra, mint 2. célterületre tudná benyújtani az Önkormányzat.
Az MvM rendelet értelmez rendelkezései szerint az egyéb szolgáltatás magába foglalja az egyéb
közösségi célú szolgáltatásokat, amely Harkány településen egy Harkány-Terehegy vonalon közleked
buszjárat formájában már évek óta biztosítva van. Az utazást igénybe vev ket a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatalba, háziorvoshoz, gyógyszertárba, a helyi kórházba és a helyben igénybe
vehet különböz ellátást biztosító intézményekbe juttatja el az Önkormányzat térítésmentesen. A
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szolgáltatás minden héten szerdai és pénteki napokon 9.00 és 11.00 közötti id intervallumban
biztosított. Emellett az Önkormányzat lehet séget biztosít a helyi egyesületek, civil szervezet,
intézmények és csoportok utaztatására is önköltségi áron.
A támogató képvisel -testületi határozattal együtt a beadandó pályázat kötelez mellékleteként
szükséges becsatolni a szolgáltatás szakmai programját és szervezeti-és m ködési szabályzatát is.
A támogatási kérelemhez legalább 2 azonos m szaki tartalommal rendelkez , a rendeletnek megfelel
árajánlatot, valamint az elfogadni kívánt árajánlat választásának indokolását is be kell nyújtani.
Ennek tükrében kérem a T. Képvisel -testületet, hogy az új önkormányzati gépjárm beszerzése
ügyében az alábbi határozati javaslatot fogadják el.

Határozati javaslat:

Döntés az MVH buszpályázat benyújtásáról.
Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete úgy határoz, hogy
1) utólagos támogatási kérelmet nyújt be a jelenleg is m köd egyéb közösségi célú közlekedési
szolgáltatás színvonalas m ködtetéséhez szükséges gépjárm beszerzésére az Európai Mez gazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-t l igénybe vehet támogatások részletes feltételeir l szóló
21/2015 (IV. 17.) MvM rendelet 2. § (1) bekezdésének b) pontja ba) alpontja alapján 2. célterületre
A képvisel -testület a gépkocsihoz szükséges öner t biztosítja a 2015. évi költségvetési rendeletében
foglalt tartalék terhére.
2) A Képvisel -testület a Harkány településen évek óta m köd egyéb közösségi célú közlekedési
szolgáltatás szervezeti-és m ködési szabályzatát és szakmai programját az el terjesztés mellékletében
foglaltakkal megegyez tartalommal elfogadja.
Határid : azonnal,
Felel s: jegyz , polgármester

Harkány, 2015. augusztus 14.
Albrecht Ferenc
m szaki osztályvezet
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SZMSZ

Harkány Város Önkormányzata
Egyéb Közösségi Célú Közlekedési Szolgálatának
Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szolgáltatás megnevezése
Harkány Város Önkormányzata Egyéb Közösségi Célú Közlekedési Szolgálat
Fenntartója: Harkány Város Önkormányzata
Székhelye: 7815 Harkány, Pet fi Sándor utca 2-4.
Telephelye/ Szolgáltatás helyszíne:7815 Harkány, Pet fi Sándor utca 2-4.
Ügyfélfogadás helye: 7815 Harkány, Pet fi Sándor utca 2-4.
ködési terület: Harkány település közigazgatási területe
Jogállása: önkormányzati szakfeladaton m köd egyszemélyes szolgálat
Szakfeladat száma: 889926 Közösségi szolgáltatás
ködése:
1. A szolgáltatás tartalma
1.1. A) Alapfeladatok
A1) Közrem ködés hátrányos helyzet , Harkány településen él
egyenl ségének el segítése az utaztatás biztosításával.

csoportok társadalmi

A feladatellátás tartalma, módja: A szolgáltatás kiemelt feladata az igénybevev k részére az
esélyegyenl ségük növelése.
A feladatellátás rendszeressége: minden szerdán és pénteken 9.00 és 11. 00 órakor.
Az ellátottak köre: a szociálisan rászorultak, hátrányos helyzet ek és a fogyatékkal él k valamint a 65
év feletti korosztály. Az utazatást igényelhetik a településen m köd nemzetiségi önkormányzatok, a
Harkányi Óvoda, a Harkányi Sportegyesület, a Harka M vészeti Alkotói Kör, valamint a Harkányban
köd civil szervezetek.
A2) Közösségi, m vel dési, sport és szabadid s tevékenységek utazásának el segítése.
A feladatellátás tartalma, módja: Közösségi, m vel dési, sport- és szabadid s tevékenységekre történ
utazásnak az el segítése, ezzel biztosítva a magasabb arányú részvételt a fenti tevékenységekben,
mely tevékenységeket az Önkormányzat és a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ
a helyi sportegyesület közrem ködésével közösen szervez.
A feladatellátás rendszeressége: alkalomszer
Az ellátottak köre: Harkányban él 0-14 évesek, fiatalok, középosztály, a mozgáskorlátozottak és a
fogyatékkal él k valamint a 65 év feletti korosztály.
Cél: az utazás megkönnyítése.
B) a közösségi és szociális információk szolgáltatása
B1) Az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása utaztatás
keretében.
A feladatellátás tartalma, módja: A szolgálat segítséget nyújt az egyéni hivatalos ügyek intézésében. E
feladatkörben segítséget nyújt a hozzá fordulók részére abban, hogy személyesen eljussanak ahhoz a
szervhez, amely hatáskörrel és illetékességgel bír.
B2) Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére
A szolgálat közrem ködik az önkormányzati információk közvetítésében a lakosság részére. E
feladatkörben eljuttatja az Önkormányzati hirdetményeket, meghívókat, leveleket, szórólapokat a
lakosság részére.
A feladatellátás rendszeressége: Havi rendszerességgel
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2. Az ellátások igénybevétele
A szolgáltatás a rászorulók esetében térítésmentesen, a különböz szervezetek, egyesületek,
nemzetiségi önkormányzatok tekintetében önköltségi alapon, üzemanyagáron, km elszámolás alapján
történik. A településen él potenciális igénybevev ket a szolgáltatás indításakor, illetve ezt követ en
legalább évente egy alkalommal írásban (hivatalos hirdet tábla) tájékoztatni kell az igénybe vehet
szolgáltatásról. A szolgáltatás igénybevétele szóbeli vagy írásbeli kérelem alapján, illetve az adott
intézmény vezet jének jelzése alapján történik. Az igénybevev k a szolgáltatás iránti eseti illetve
rendszeres igényüket, a szolgáltatást végz nek, illetve a fenntartónak egyaránt jelezhetik. A
szolgáltatási iránti igények kielégítésének lehet ségeir l és módjáról (a szociális körülmények, a
szolgáltatás egyes elemeinek 1. pontban meghatározott rangsora valamint a racionális munkaszervezés
szempontjai figyelembevételével) a szolgáltatást végz önállóan dönt.
3. A szervezeti és m ködési szabályzat érvényessége, felülvizsgálatának szabályai
Jelen szervezeti és m ködési szabályzat 2015. augusztus 19. napjától határozatlan ideig érvényes.
Aktualitását a képvisel -testület szükség szerint elvégzi, felülvizsgálja.

Záradék: Harkány Város Önkormányzata a Harkány Város Önkormányzatának az Egyéb Közösségi
Célú Közlekedési Szolgálat Szervezeti és M ködési Szabályzatát…/2015. (VIII. 19.) számú
határozatával fogadta el.
Harkány, 2015. augusztus ...

……………………..
Baksai Endre Tamás
Harkány Város Önkormányzata

3

Egyéb Közösségi Célú Közlekedés Szolgáltatás Szakmai Program

HARKÁNY

Ügyfél neve: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Ügyfél címe: 7815 Harkány, Pet fi Sándor utca 2-4.
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Harkány Város Önkormányzata– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló az 1993. évi
III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
ködésük feltételeir l szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 5/a§-a alapján – a település egyéb
közösségi célú közlekedés szolgáltatásának szakmai programját az alábbiak szerint határozza meg.
A szakmai program Harkány közigazgatási területén m köd egyéb szociális célú közlekedés
szolgáltatásra terjed ki.
I. A szolgáltatás célja, feladata
1. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, létrejöv
szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása

kapacitások, a nyújtott

Az Önkormányzat a települési közösségi szolgáltatásait éve óta végzi a településen. Az ellátottak köre:
a szociálisan rászorultak, hátrányos helyzet ek és a fogyatékkal él k valamint a 65 év feletti
korosztály. Az utazatást igényelhetik a településen m köd nemzetiségi önkormányzatok, a Harkányi
Óvoda, a Harkányi Sportegyesület, a Harka M vészeti Alkotói Kör, valamint a Harkányban m köd
civil szervezetek. A szolgáltatás kiemelt feladata az igénybevev k részére az esélyegyenl ségük
növelése. Közösségi, m vel dési, sport- és szabadid s tevékenységekre történ utazásnak az
el segítése, ezzel biztosítva a magasabb arányú részvételt a fenti tevékenységekben, mely
tevékenységeket az Önkormányzat és a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ a
helyi sportegyesület közrem ködésével közösen szervez. Ezen célok elérése érdekében felvállalja,
hogy segít a sporthoz kapcsolódó táborok, el adások, bemutatók, oktatási és kulturális programok
szervezésében, kiadványok megjelentetésében és terjesztésében.
A közlekedési szolgáltatás:
közvetlen, személyes szolgáltatásokból tev dik össze (ezen belül alap- és kiegészít
feladatokat), valamint
közrem ködik önkormányzati feladat ellátásában kulturális szolgáltatás, el adó-m vészeti
szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közm vel dési
tevékenység támogatása, sport, ifjúsági ügyek és helyi közösségi közlekedés biztosítása
terén.
A közlekedés szolgáltatás célja az ezen jellegzetességb l adódó hátrányok csökkentése, így különösen
a közlekedés lehet ségeinek javítása;
a külterületen él lakosság elszigeteltségének mérséklése;
a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás el segítése a külterületen lakók számára;
az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások m ködtetésének segítése;
a helyi Önkormányzat szolgáltatási funkcióinak b vítése;
az esélyegyenl ség feltételinek megteremtése, javítás.
A szolgáltatás önköltségi alapon, üzemanyagáron, km elszámolás alapján történik
2. A más intézményekkel történ együttm ködés módja
A közlekedésszolgáltatás
együttm ködik a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, a Harkányi Óvodával és
Iskolával, a Harka M vészeti Alkotókörrel, a helyi sportegyesülettel és civil
szervezetekkel.
A kapcsolattartás alkalomszer ; módja: személyesen, telefonon vagy írásban.
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II. Az ellátandó célcsoport jellemz i
Az Önkormányzat fent említett céljai megvalósításához, minden korcsoport számára
szolgáltatásait biztosítja.
A szolgáltatások igénylésének aktiválásához a Harkány Város Önkormányzatának munkatársai
segítségével kap napi, friss információt, így naprakészen tud segíteni a célok megvalósításában.
Így biztosít lehet séget és segítséget a város lakóinak a szolgáltatások elérésében.
A szolgáltatás igénybevételi szándékának jelzése:
A város lakossága a helyben szokásos módon, hirdetés útján értesül a lehet ségekr l. Az
igényeket a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalban lehet leadni.
III. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre,
rendszeressége
1. Közvetlen, személyes szolgáltatások
Alapfeladatok
-

Közrem ködés hátrányos helyzet , Harkány településen él
egyenl ségének el segítése az utaztatás biztosításával.

csoportok társadalmi

A feladatellátás tartalma, módja: A szolgáltatás kiemelt feladata az igénybevev k részére az
esélyegyenl ségük növelése.
A feladatellátás rendszeressége: minden szerdán és pénteken 9.00 és 11. 00 órakor.
Az ellátottak köre: a szociálisan rászorultak, hátrányos helyzet ek és a fogyatékkal él k valamint a 65
év feletti korosztály. Az utazatást igényelhetik a településen m köd nemzetiségi önkormányzatok, a
Harkányi Óvoda, a Harkányi Sportegyesület, a Harka M vészeti Alkotói Kör, valamint a Harkányban
köd civil szervezetek.
Kiegészít feladatok
-

Közösségi, m vel dési, sport és szabadid s tevékenységek utazásának el segítése.

A feladatellátás tartalma, módja: Közösségi, m vel dési, sport- és szabadid s tevékenységekre történ
utazásnak az el segítése, ezzel biztosítva a magasabb arányú részvételt a fenti tevékenységekben,
mely tevékenységeket az Önkormányzat és a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ
a helyi sportegyesület közrem ködésével közösen szervez.
A feladatellátás rendszeressége: alkalomszer
Az ellátottak köre: Harkányban él fiatalok, középosztály, a mozgáskorlátozottak és a fogyatékkal
él k valamint a 65 év feletti korosztály.
Cél: az utazás megkönnyítése.
-

Az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása utaztatás
keretében.

A feladatellátás tartalma, módja: A szolgálat segítséget nyújt az egyéni hivatalos ügyek intézésében. E
feladatkörben segítséget nyújt a hozzá fordulók részére abban, hogy személyesen eljussanak ahhoz a
szervhez, amely hatáskörrel és illetékességgel bír. A szolgálat közrem ködik az önkormányzati
információk közvetítésében a lakosság részére. E feladatkörben eljuttatja az Önkormányzati
hirdetményeket, meghívókat, leveleket, szórólapokat a lakosság részére.
A feladatellátás rendszeressége: minden szerdán és pénteken 9.00 és 11.00 órakor.
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-

Háziorvosi rendelésre szállítás

A feladatellátás tartalma, módja: A szolgálat rendszeres jelleggel szállítja az igénybevev ket a
háziorvoshoz rendelésre.
A feladatellátás rendszeressége: minden szerdán és pénteken 9.00 és 11.00 órakor.

IV. Önkormányzati feladatok megoldását segít , közvetett szolgáltatások:
A) A közösségi közlekedési szolgálat m ködtetésével kapcsolatos feladatok ellátása
A feladatellátás tartalma, módja: A szolgálat m ködéséhez szükséges biztosítani a tárgyi feltételeket
is. Ez jelenti els sorban a feladat ellátáshoz használt gépjárm folyamatos üzemképes és a feladat
ellátáshoz megfelel állapotban tartását. Ennek érdekében a szolgálat gondoskodik az üzemanyag
beszerzésér l, valamint a gépjárm takarításáról, szervizelésér l. Lényeges továbbá a feladat
ellátáshoz szükséges dokumentációk (menetlevél, tevékenységnapló) folyamatos, naprakész vezetése.
A feladatellátás rendszeressége: napi rendszerességi feladat
Az ellátottak köre: a szolgálat tárgyi feltételeinek, m ködtetése biztosítása útján valamennyi, az el
pontokban felsorolt ellátott.
V. Az ellátás igénybevételének módja
A szolgáltatás a rászorulók esetében térítésmentesen, a különböz szervezetek, egyesületek,
nemzetiségi önkormányzatok tekintetében önköltségi alapon, üzemanyagáron, km elszámolás alapján
történik. A településen él potenciális igénybevev ket a szolgáltatás indításakor, illetve ezt követ en
legalább évente egy alkalommal írásban (hivatalos hirdet tábla) tájékoztatni kell az igénybe vehet
szolgáltatásról. A szolgáltatás igénybevétele szóbeli vagy írásbeli kérelem alapján, illetve az adott
intézmény vezet jének jelzése alapján történik. Az igénybevev k a szolgáltatás iránti eseti illetve
rendszeres igényüket, a szolgáltatást végz nek, illetve a fenntartónak egyaránt jelezhetik. A
szolgáltatási iránti igények kielégítésének lehet ségeir l és módjáról (a szociális körülmények, a
szolgáltatás egyes elemeinek 1. pontban meghatározott rangsora valamint a racionális munkaszervezés
szempontjai figyelembevételével) a szolgáltatást végz önállóan dönt.
A szolgáltató és az igénybe vev közötti kapcsolattartás módjai az alábbiak:
Személyesen: a szolgálattal való kapcsolattartásra az esetek többségében az igénybevételkor, illetve az
igény jelzésekor kerül sor. Az igénybevétel dokumentálása a tevékenységnaplóban történik.
Telefonon: az igénybevev k távollétében is jelezni tudják számára a szükségleteiket.
Írásban: rendszeres ellátási igényét, észrevételeit és esetleges panaszait az ellátottak írásban is
jelezhetik a szolgálatnak, illetve az Önkormányzatnak.
V. A szolgáltatásról való tájékoztatás helyi módja
A szolgáltatásokról szóló tájékoztatást a helyben szokásos módon kell közzétenni: - hirdetményben a
település hirdet tábláján és honlapján, az Önkormányzat honlapján - szórólapokon, minden lakásba
eljuttatva, - helyi rendezvényeken, közmeghallgatáson, - személyesen, él szóban a szolgáltatást végz ,
a polgármester, illetve a képvisel k, hivatali dolgozók útján.
VI. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végz személy jogainak védelmével kapcsolatos
A szolgáltatás igénybevev joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotának megfelel
és a szolgáltatás által nyújtható teljes kör ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete
vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. A szociálisszolgáltatások
biztosítása során az egyenl bánásmód követelményét be kell tartani. A szolgálat az általa biztosított
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szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátás igénybe vev ket megillet
alapjogok maradéktalan és teljes kör tiszteletben tartására, különös figyelemmel az élethez, emberi
méltósághoz, a testi épséghez, valamint a testi-lelki egészségéhez való jogra.
A szolgáltatás adott id pontban történ igénybevételének indokoltságát a szolgálat, illetve a fenntartó
az igényl adott élethelyzete, rászorultsága alapján állapítja meg, függetlenül az igénybe vev egyéb,
az akut élethelyzetet nem feltétlenül befolyásoló körülményeit l (családi körülmények, jövedelmi
helyzet stb.) A szolgálat az ellátottak élethelyzetükb l adódó szükségleteit köteles kielégíteni. Az
ellátást igénybe vev nek joga van a szolgáltatás m ködésével kapcsolatos legfontosabb adatok
megismeréséhez. Az ellátást igénybe vev t megilleti személyes adatainak védelme, valamint a
magánéletével kapcsolatos titokvédelem, különös tekintettel, az egészségi állapotával, személyes
körülményeivel, jövedelmi viszonyaival, szociális helyzetével, kapcsolatos információkra.

VII. Egyéb- a szolgáltatás fenntartásával kapcsolatos- el írások

Tárgyi feltételek
A közösségi közlekedési szolgáltatást biztosító gépjárm vet elkerített ingatlanon (7815 Harkány,
hrsz.) kell tárolni, a szolgáltatást végz a gépjárm vet használat után minden nap ezen a helyen
leállítani. A szolgáltatást végz köteles a gépkocsit rendben, tisztán tartani, szervizigényt figyelemmel
kísérni (km óraállás). A szolgáltatást végz jogosult a szolgáltatással kapcsolatos iratokba betekinteni
és a gépjárm mellett a feladat ellátásához szükséges egyéb, a szolgáltatást fenntartó rendelkezésére
álló eszközöket is használni (számítógép, internet, telefon stb.). A szolgáltatást végz
tevékenységének, a szolgáltatások igénybevételének dokumentálására az alábbi dokumentumokat
használja: - gépjárm menetlevele, - a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és m ködési feltételekr l szóló 1/2000. (I. 07.) SzCsM rendelet 8. sz. melléklete szerinti
tevékenység napló.
A szolgálat költségvetése az Önkormányzat tárgyévi költségvetési határozatában kerül elfogadásra.
Záradék: A kistérségi közösségi közlekedés szolgálat szakmai programját az Harkány Város
Önkormányzata …/2015. (VIII. 19.) sz. határozatával jóváhagyta.

Harkány, 2015.08…..

……………………..
Baksai Endre Tamás
Harkány Város Önkormányzata
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Döntés
a
KEOP-2015-5.7.0.
azonosító számú „Harkányi M vel dési
Ház
és
Sportcsarnok
energetikai
korszer sítése” cím pályázat kapcsán a
kivitelez kiválasztásáról
Tárgy:

Melléklet: -

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. augusztus 19-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE
5. Napirendi pont

EL TERJESZT :

Albrecht Ferenc
szaki osztályvezet

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Albrecht Ferenc
szaki osztályvezet

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

-

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Egyszer többség

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

2. oldal el terjesztés

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
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EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. augusztus 19. napján tartandó
rendkívüli képvisel -testületi ülésére
EL TERJESZTÉS CÍME: Döntés a KEOP-2015-5.7.0. azonosító számú „Harkányi

vel dési Ház és Sportcsarnok energetikai korszer sítése” cím pályázat kapcsán a
kivitelez kiválasztásáról
EL TERJESZT : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
Tisztelt Képvisel -testület!
A Kormány az egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5.
prioritásával összefügg kormányhatározatok módosításáról szóló 1507/2015. (VII. 23.) Korm.
határozatában Harkány Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszer sítése
megnevezés projektje maximum 150.000.000,-Ft támogatási összeggel szerepel. A konstrukció
azonosító jele: KEOP-2015-5.7.0.
A támogatás elnyerésének feltételei között szerepel, hogy „A támogatást igényl tudomásul veszi,
hogy az irányító hatóság eláll a támogatási szerz dést l, ha a) a projekt megvalósításához szükséges
vállalkozási szerz dések 2015. augusztus 31-ig nem lépnek hatályba, vagy b) a projekt záró
elszámolási csomagjának benyújtása nem történik meg 2015. december 15-ig.”
A Tisztelt Testület 2015. 07. 31-i ülésén elfogadta a kivitelezés közbeszerzéséhez szükséges
ajánlattételi felhívást és dokumentációt. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Dr. Süt László
Ügyvédi Iroda (képv.: Dr. Süt László, 1145 Budapest, Amerikai út 71/b.) lett megbízva, aki a mai
napra lefolytatta az eljárást.
Az eljárásban a Képvisel -testület döntése alapján az alábbi három ajánlattev került meghívásra.
1. Redual Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felel sség Társaság
8800 Nagykanizsa, Csengery út 10.
Cégjegyzékszám: 20 09 071653 Adószám: 23366181-2-20
e-mail: redualkft@gmail.com
2. EBP Épít Group Korlátolt Felel sség Társaság
2800 Tatabánya, Népház utca 2. 1. em. 6.
Cégjegyzékszám: 11 09 022245 Adószám: 24767640-2-11
e-mail: info@ebpepito.hu
3. Korintosz M emlékvédelmi és Épít ipari Korlátolt Felel sség Társaság
1035 Budapest, Vihar utca 20.
Cégjegyzékszám: 01 09 204221 Adószám: 11474456-2-41
e-mail: korintosz@korintosz.hu
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A kiírás szerinti nyertes a legalacsonyabb ellenszolgáltatást igényl ajánlattev . A bírálóbizottság
vizsgálta és értékelte a beérkezett ajánlatokat, majd hiánypótlást írt el . Ezek után ismételten összeült,
és a rendelkezésre álló érvényes ajánlatokat megvizsgálta, megállapításait jegyz könyvbe foglalta,
mely alapján az alábbiakat javasolja a Képvisel -Testületnek elfogani.:
„A bizottság javasolja, hogy a közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményesnek, a nyertes
ajánlattev nek pedig, mint a legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatást ajánló ajánlattev t a
Korintosz M emlékvédelmi és Épít ipari Korlátolt Felel sség Társaság (1035 Budapest, Vihar utca
20.) hirdesse ki 109.828.962,- Ft+Áfa ajánlati árral, nyertes ajánlattev t követ legkedvez bb
ajánlattev nek pedig a Redual Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.-t (8800 Nagykanizsa, Csengery
út 10.) 113.672.655,- Ft+Áfa ajánlati árral.”
Ennek tükrében kérem a T. Képvisel -testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el.
Határozati javaslat:

Döntés a KEOP-2015-5.7.0. azonosító számú „Harkányi M vel dési Ház és Sportcsarnok
energetikai korszer sítése” cím pályázat kapcsán a kivitelez kiválasztásáról
1. Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a KEOP-2015-5.7.0. azonosító számú
„Harkányi M vel dési Ház és Sportcsarnok energetikai korszer sítése” cím pályázat kapcsán
a kivitelez kiválasztása tekintetében a Bírálóbizottság javaslatával megegyez en az ajánlatok
közül nyertes ajánlattev nek a Korintosz M emlékvédelmi és Épít ipari Korlátolt
Felel sség Társaságot (1035 Budapest, Vihar utca 20.) hirdeti ki 109.828.962,- Ft+Áfa
ajánlati árral, nyertes ajánlattev t követ legkedvez bb ajánlattev nek pedig a Redual
Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.-t (8800 Nagykanizsa, Csengery út 10.) fogadja el
113.672.655,- Ft+Áfa ajánlati árral.
2. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozói szerz dést a nyertes céggel aláírja.

Határid :
Felel s:

azonnal,
jegyz , polgármester

Harkány, 2015. augusztus 19.
Albrecht Ferenc m szaki ov.
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