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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Cigányné Pál Terézia, Kocsis István, KonfárJános, Tánczos László képviselők és Szabó Mihály polgármester.

Meghívottak: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző,
Kovács Bálint az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja,
Szabó György Róbert,
Tóth Csaba közbeszerzési szakértö,
Dr. Faragó Helga pályázatíró.

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó Mihály polgármester köszönti a megjelenteket és megállapitja, hogy 6 föképviselő van jelen, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát javasolja, akit a testület
egyhangúlag elfogad.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e
hozzászólás, észrevétel, kiegészítés.

Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolja a Képviselő-testületnek a kiküldött
meghivóban szereplő napirendet tárgyalásra.

Napirendi pontok:

1) „Jakabszállás — közösségi szennyvizkezelés — KEOP-1.2.0/B/10-2010-0080 —

kivitelezés vállalkozási szerződés keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárásban a
részvételi szakaszt lezáró döntés meghozatala.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

2) Egyéb bejelentések, interpellációk.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester
(Az előterjesztés mellékelve van.)

Szabó Mihály köszönti Tóth Csabát és átadja a szót.
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Tóth Csaba köszönti a megjelenteket és ismerteti a „Jakabszállás — közösségi
szennyvízkezelés — KEOP-1.2.0/B/10-2010-0080 — kivitelezés vállalkozási szerződés
keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárásban a részvételi szakaszt lezáró döntés
meghozataláról szóló előtelesztést. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség új
közbeszerzési szabályossági tanúsitványt bocsátott ki, melynek ismeretében
hatályon kívül kell helyezni a 75/2013. (lxii.) számú határozatot és név szerinti
szavazással új döntést kell hozni a részvételi szakasz lezárására.

Szabó Mihály név szerinti szavazást rendel el a testületi tagoknak.

Bukovszki Sándorné: tartózkodik.
Cigányné Pál Terézia: igen.
Kocsis István: igen.
Konfár János: igen.
Tánczos László: igen.
Szabó Mihály: igen.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8312013. (X. 14.) határozata
„Jakabszállás — közösségi szennyvízkezelés- KEOP-1 .2.0/B/1 0-2010-0080 — kivitelezés
vállalkozási szerződés keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárásban a részvételi szakaszt
lezáró döntés meghozatala.

1. A Képviselő-testület a „Jakabszállás — közösségi szennyvízkezelés- KEOP-1 .2.0/B!10-
2010-0080 — kivitelezés vállalkozási szerződés keretén belül” tárgyú közbeszerzési
eljárás részvételi szakaszát eredményessé nyilvánítja, mivel a közbeszerzéseből szóló
2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 76. *-ában foglalt eredménytelenségi okok nem állnak
fenn.

2. A közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában érvényes részvételi jelentkezést
benyújtó részvételre/közös részvételre jelentkezők neve, székhelye:

1.) Duna Aszfalt Kit

2.) STR4BAG-MML Kft.

Részvételre jelentkező neve Székhelye
6060 Tiszakécske, Béke u 150.
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.
(Infopark D épület)

Közös részvételre jelentkező neve Székhelye

1.) Jakabszállás 2013. Konzorcium 1117 Budapest, Budafoki Út 72-74.
Konzorciumi képviselő: SADE-Magyarország 1117 Budapest, Budafoki Út 72-74.
Kit 1117 Budapest, Budafoki Út 187-
Közös részvételre jelentkező: Veolia Water 189.
Solutions 8 Technologies Magyarország Zrt.
2.) AS Konzorcium 6000 Kecskemét, Kada Elek u. 12.
Konzorciumi képviselő: SIMPLEX EPKER. 6000 Kecskemét, Kada Elek u. 12.
Kit 5071 Besenyszög, Kígyós major
Közös részvételre jelentkező: AKVI-PATENT
Zrt.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodással — név szerinti szavazással - az alábbi határozatot

nélkül és
hozza:
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3. A közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában a Kbt. 74. (1) bekezdésének e)
pontja alapján érvénytelen részvételi jelentkczést benyújtó közös részvételre
jelentkezők neve, székhelye:

Közös részvételre jelentkező neve Székhelye

1.) TriGon Invest Kft. — BTMP Kft. 1042 Budapest, Árpád út 70.
Konzorciumi képviselő: TriGon Invest Kft. 1042 Budapest, Arpád űt 70.
Közös részvételre jelentkező: BTMP Kik. 1211 Budapest, Terelő u. 3.
2.) N.-SZ. Jakabszállás konzorcium 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.
Konzorciumi képviselő: NEXUS-EP Kit I/l
Közös részvételre jelentkező: SZABADICS 6000 Kecskemét. Szövetség tér 5.
Zrt. I/l

8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

4. A 75/20 13. (TX.1 1.) Kt. határozat hatályát veszti.

Be í e I e n tése k:

Szabó Mihály bejelenti, hogy a következő testületí ülés időpontja 2013. október 28-
án lesz. Tájékoztatja a testületet, hogy katasztrófavédelmes továbbképzés lesz. A hó
eltakarításrál árajánlatokat kér majd. Polgármesteri értekezlet lesz.

Konfár János elmondja, hogy az üzemi konyha részére a pékáru beszerzéséről
korábbi üléseken már volt szó. A tulajdonossal tárgyaltak és nem vállalta, hogy
biztosítja a szükséges pékárut a konyha részére, nem adott árajánlatot sem. Nem
gyárt félbarna kenyeret, csak fehéret, vagy barnát. A szállítást sem tudja minden
esetben megoldani. Az UNIVER vezetőjével is tárgyalásokat folytatnak, évente kb. 6
m Ft összegben vásárolnak tőlük.

Szabó Mihály véleménye szerint a közétkeztetés szigorítása miatt nem vállalja a pék
az ellátás biztosítását.

Kocsis István véleménye szerint gyakori eflenőrzéseket folytatnak a
közétkeztetéssel kapcsolatban.

Szabó György Róbert hangsúlyozza, hogy a konyhavezető is felel az étkeztetés
szabályszerűségéért.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó Mihály megköszöni a megjelenést és a
testületi ülést bezárja.

Kmft.

/
Szabó MihályQ Hegedűs d’áborné
polgármester címzetes föjegyző
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Kézbesítési ív

a 2013. október 11i-ei Képviselő-testületi ülésre

_________________

Átvétel időpontja
Bukovszki Sándorné .C(S• (c, <I.

02ov5.(.o. t

Név

Cigányné Pál Terézia
Dolog Ernő Lc (3 ‚hí
Kocsis István ‚tQ M 4Árt
Konfár János V(-i’Q. ‘1-?.
Tánczos László 2i .1 q 4 ‘1.
SzabóMihály 2.o(3’-r’O. 4-1 %1a1RJ/ÁY’

Jakabszállás, 2013. október 11.



JELENLÉTI íV

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. október 14-én 16.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

1. Bukovszki Sándorné

2. Cigányné Pál Terézia

3. Dolog Ernő

4. Kocsis István

5. Konfár János

6. Tánczos László

7. Szabó Mihály polgármester

MEGHÍVOTTAK:

./1Á_

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző

kcuic ?i’JiNT

CAJA

tLRQc



511 E g%k’ó
Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. október 14-én hétfőn 16.00 órai kezdettel
rendkívüli képviselő-testületi ülést tart a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében,

melyre meghivom.

Napirendi pontok:

1) „Jakabszállás — közösségi szennyvízkezelés — KEOP-1 .2.0/B/1 0-2010-0080 —

kivitelezés vállalkozási szerződés keretén belül’ tárgyú közbeszerzési eárásban a
részvételi szakaszt lezáró döntés meghozatala.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

2) Egyéb bejelentések, interpellációk.

Jakabszállás, 2013. október 11.

polgármester

Jakabszállás Község Polgármestere
6078. Jakabszállás, Petőfi SáMor u. 14.

76/581-800. Fax: 76/58-802
0620/3234-031

e-mail; hivatal@jakabszallas.hu



ELŐTERJESZTÉS

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. október 14. napján tartandó rendkívüli ülésére

Táray: „Jakabszállás — közösségi szennyvízkeze]és- KEOP-1.2.0/B/lO-2010-0080 — kivitelezésvállalkozási szerződés keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárásban a részvételi szakaszt lezáródöntés meghozatala.

Tisztelt Kép viselő.testület!

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Jakabszállás — közösségiszennyvizkezelés- KEOP-l .2.0/B/10-2010-008O — kivitelezés vállalkozási szerződés keretén belül”
tárgyú közbeszerzési eljárásban 2013. szeptember 1 1-én meghozta a részvételi szakaszt lezáródöntését. A közbeszerzési tanácsadó aznap az írásbeli összegezést a részvételre jelentkezők részéremegküldte. 2013. szeptember 12-én valamennyi érvényes részvételi jelentkezést benyújtórészvételre jelentkezőt ajánlattételre felhívta.

2013. szeptember 16-án a Strabag-MML Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u.2., Infopark Dépület) előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett elő, melyben a TriGon Invest Kft. (1042
Budapest, Arpád út 70.) és BTMP Kft. (1211 Budapest, Terelő u. 3.) közös részvételre jelentkezők,valamint az AS Konzorcium (6000 Kecskemét, Kada Elek u. 12.) részvételi jelentkezésénekérvényességét vitatta.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság az előzetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatban kialakította az
Onkormányzat álláspontját, és 2013. szeptember 19-én keltezett válaszában elutasította a
vitarendezési kérelemben foglaltakat.

2013. szeptember 20-án a Strabag-MML Kft. újabb előzetes vitarendezési kéretmet terjesztett elő,
melyben a TriGon Invest Kft. (1042 Budapest, Arpád út 70.) és BTMP Kft. (1211 Budapest,
Terelő u. 3.) közös részvételre jelentkezők, valamint az N.-SZ. Jakabszállás konzorcium (6000
Kecskemét, Szövetség tér 5. 1/1) részvételi jelentkezésének érvényességét vitatta.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság az újabb előzetes vitarendezési kérelem kapcsán felülvizsgálta
korábbi álláspontját, és módosította írásbeli szakvéleményét és döntési javaslatát.
A Bírálóbizottság a vitarendezési kérelemben foglaltaknak helyt adott és a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 74. (1) bekezdésének e) pontja alapj án a TriGon Invest Kft. és
BTMP Kft. közös részvételre jelentkezők, valamint az N.-SZ. Jakabszál’ás konzorcium részvételi
jelentkezését érvénytelenítette.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya 2013. október 08-án
megküldte a „Jakabszállás — közösségi szennyvízkezelés- KEOP-1.2.0/B/l0-2010-0080 —

kivitelezés vállalkozási szerződés keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszára
vonatkozó, a Bírálóbizottság Új döntési javaslata alapján készült új közbeszerzési szabályossági
tanúsítványt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Jakabszállás — közösségi szennyvízkezelés- KEOP
1.2.0/B/10-2010-0080 — kivitelezés vállalkozási szerződés keretén belül” tárgyÚ közbeszerzési
eljárásban a Birálóbizottság módosított írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata alapján, név
szerinti szavazással hozza meg a részvételi szakaszt lezáró új döntést, egyidejűleg a 75/2013.
(IX.11.) Kt. határozatot helyezze hatályon kívül.
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Határozati javaslat:

Jakabszállás KözséE Önkormányzat Képviselő-testületének
../2013. (X.14.) határozata
„Jakabszállás — közösségi szennywizkezelés- KEOP-1 .2.0/B/l 0-2010-0080 — kivitelezésvállalkozási szerződés keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárásban a részvételi szakaszt lezáródöntés meghozatala.

L A Képviselő-testület a „Jakabszállás — közösségi szennyvízkezelés- KEOP-1.2.0/B/10-2010-
0080 — kivitelezés vállalkozási szerződés keretén belül” tárgyú közbeszerzési eljárásrészvételi szakaszát eredményessé nyilvánítja, mivel a közbeszerzésekről szóló 2011. éviCVIII. törvény (Kbt.) 76. -ában foglalt eredménytelenségi okok nem állnak fezm.

2. A közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában érvényes részvételi jelentkezést
benyújtó részvételre/közös részvételre jelentkezők neve, székhelye:

Részvételre jelentkező neve j Székhelye
1.) Duna Aszfalt Kit ±6060 Tiszakécske, Béke u 150.
2.) STRABAG-MML Kft. 1117 Budapest. Gábor Dénes utca 2.

(Infopark D epulet)

Közös részvételre jelentkező neve Székhelye
1.) Jakabszállás 2013. Konzorcium 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.
Konzorciumi képviselő: SADE-Magyarország Kft. 1 1 17 Budapest, Budafoki út 72-74.
Közös részvételre jelentkező: Veolia Water 1117 Budapest. Budafoki űt 187-189.
Solutions 8 Technologies Magyarország Zrt.
2.) AS Konzorcium 6000 Kecskemét, Kada Elek u. 12.
Konzorciumi képviselő: SIMPLEX EPKER. Kit 6000 Kecskemét, Kada Elek u. 12.
Közös részvételre jelentkező: AKVI-PATENT Zrt. 5071 Besenyszög, Kígyós major

A közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában a Kbt. 74. * (1) bekezdésének e) pontja
alapján érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó közös részvételre jelentkezők neve,
székhelye:

Közös részvételre jelentkező neve Székhelye
1.) TriGon Invest Kft. — BTMP Kft. 1042 Budapest, Árpád út 70.
Konzorciumi képviselő: Triuon Invest Kit 1042 Budapest, Arpád út 70.
Közös részvételre jelentkező: BTMP Kit 1211 Budapest, Terelő u. 3.
2.) N.-SZ. Jakabszállás konzorcium 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. I/l
Konzorciumi képviselő: NEXUS-EP Kit 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. I/l
Közös részvételre jelentkező: SZABADICS Zrt. 8749 Zalakaros. Jegenye sor 3.

4. A 75/2013. (IX.1 1.) Kt. határozat hatályát veszti.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Melléklet: módositott közbeszerzési szabályossági tanúsítvány

Jakabszállás, 2013. október 10.

LQ

Szabó Mihály
polgármester

3.
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FejiBsztési Uyynáks

Dr. Vellkowszky László
raontilyvezető

SZÉCHENyI TERV

Iktatószám: NFQ/135-06-541/2013

Nemzeti Fejlesztési ügynÖksó
Közbeszerzési Felügyeleti F5osztáiy

Szabó Mihály pntgármcsttr

Jakabszállás Község örikormnyzaca

6078 Jakabszállás,
Petőn S. tő. 14

faxszáma: +36-76/581-802

Tárgy: Közbeszerzési szabályosség tanúsitvány megküldése
Projcktazöflosítá: KEOP-t .2.0/8/10-2010-0080

Dátum: 2013. cktber 7.

EMIR azonosító; 20L3105/É/03803

Mellékelten megküldöm a „Jakabszállás — közösségi szcnnyvízkenlés — KEOP
1.2,O/5/1O-2OSO-OO$O Wvltelaés vállalkozásI szerződés keretén belül” tárgyú
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszára vonatkozó gj közbeszerzési szabólyossági
tanúsitványt, mely támogató tartalmú.

Az új tanúsitvány a Strabag-MML Kft, mint ajánlattevő által 2013. szeptember 20-án
benyújtott előzetes vitarendezésl kérelme figyelembevételével meg hozott Új döntési Javaslat
alapján készült.

eltérés esetén az elektronikus úton megküldött, valamint a papír alapú tanúsíWány közül a
papír alapú tanúsítvány tartalma az Irányadó.

Tájékoztatjuk, hogy a 2007—2013 programozási idöszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az európai Szociális Alapból ás a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről Szóló 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet alapján a KFF ellenőrzése csak
az eljárás közbeszerzési-jogi aspektusaira terjedt ki

Melléklet: közbeszerzési szabáIyossái tcnúsfwány

Tisztelettel

Nemzeti Fej’esztési Úgynókség
Cím: H-1077 Budapest, Wesseiényi u. 20-22.
Levelezési cím: H-1393 Budapest, pf. 332.
Tel. ÷36 40/838-638
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
www.n(u.hu
wn. ujszechenyterv.g Dv. hu

kGYARORSZÁG MEGÚJUL

A prjektek az Európai unió
támogatásánt vatásu(nak meg.
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ÚJ KÖZBESZERZÉSI SZASÁL VOSSÁGI TANÚSÍWÁNY

) A közbeszerzési szabályossági tanúsitvány száma: NFÜ/13B-0G-541/2013
EMR azonosító: 2013/05/E/03803

2) A közbeszerzésI nibályossági vizsgálatot végző szerv: KFF

3) A vizsgált közbeszerzési eljárás tárgya, a projekt hivatkozási számE
Jakabszállás — közösségi szennyvízkezeiés — KeOP-1,2.0/B/10-2010-0080 kívltelezés
váflalkozái szerződés keretén belül - RESZVETELI SZAKASZ
A projekt hivatkozási száma: KEOP-1 ‚2.0/3/10-2010-0080

4) A közbeszerzés becsült értéke: nettó 795.463,000,- Ft

5) Az ajánlatkóró menevnóse: Jakabszállás Község Önkormányzata La
közbeszerzésekről siól6 2011. vl CVIJ1, törvény (továbbiakban Kbt.) 6. (1)
bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő)

6) A közbeszerzési eljárás megindításinak dátuma, azonosítója; Az eljárást
megindító hirdetmény feladása: 2013. Június 30. iktarószám: K-11345/2013.

7) Eljárás típusa:
Un/ás eljárás-rend: o
Nyílt: Meghívásos: c Hlrdetménnyel induló tárgyalásos:
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: c Keretmegállapodásos Versenypárbeszéd: z
Tervpályázat D

Nemzeti eljárás-rend: X
Nyílt: Meghívásos: Hirdetmánnyel induló tárgyalásos; X
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: Keretmegállapodásos c Versenypárbeszád:
Tervpályázat D Saját eljárási szabályok:
Egyéb:

8) A részvételi jelentkezések bontásának Időpontja; 2013. Július 22. 10:00 ára

9) A részvételi jelentkezé5ek értékelésének Időpontja; 2013. auguszLus 22. 15;00
Óra; 2013. szeptember 10. 11:00 óra

10) Az ajánlatkérónél a döntésért felelős testület: Képvlselő-testűlet

11.) A KFF szakértő neve, Illetve kapcsolattaná:
A kozbeszerzésí szabályossági tanúsitvány az NFÜ, mint Megbízó és a Quality contml
Konzorcium Kft., mint Megbizott között fennálló NFU 239/2011. sz. megbizásl
szerződés alapján készült,

NenzEt Feilezsi Ugynökség
Cím: 1-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

.

Le’,’elezási Cím: H-13g3 Budapest, pf. 332.

_________________

-

Tel,: +36 40/638-638
E-mafl: nfu@nfu.qov.hu * proetea Európai Unió
www.nu.hu támogatásávaL vaLósuLnak meg.www.ujszeche nyiterv.gov hu
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Észrevételek az eljárással kapcsolatban:

1’ Rávétsfrs I.tsntknök neve. címer

1./ Részvételre jelentkező neve: Duna Aszfalt Kft.

Címe: 6060 Tlszakécske, Béka u. 150.

2.1 Közös részvételre jelentkező neve: Jakabszállás 201.3. Konzorcium

Címe: 1117 Budapest Budafoki üt 72-74.

Közös részvételre jelentkező neve (konzorciumi képviselő); SADE-Magyarország Kft.

Címe: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.

Közös részvételre jelentkező neve; Veolia Water Solutions Bt Technologies

Magyarország Zrt.

Címe: 1117 Budapest, Budafoki üt 187-189.

3./ Részvételre jelentkező neve: STRABAG-MML Kft.

Címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2 (Infopark D. épület)

4./ Közös részvételre jelentkező neve: TriGon Invest Kft. — DTMP Kft,

Címe; 6000 Kecskemét, Tatár sor 6.

Közös részvételre jelentkező neve (konzorcIumi képviselő): TriGon Invest Kit.

Címe: 1042 Budapest Árpád űt 70.

Közös részvételre jelentkező neve: BTMP Kft

Címe; 1211 Budapest, Terelő u. 3.

5./ Közös részvételre jelentkező neve: AS Konzorcium

Címe; 6000 Kecskemét, Kada Elek u. 12.

Közös részvételre jelentkező neve (konzorciumi képviselő); SIMLEX Épker Kft.

Címe: 6000 Kecskemét, Kada Elek u. 12.

Közös részvételre jelentkezó neve: AKVI-PATENT Zit

Cime; 5071 Besenyszög, Kigyós major

Nemied Fejlesztési ügynökség
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Lavcle2ásl cím: *1393 Budapest, p7. 332.
rel.: +35 40/630-635
E-mail: nfu©nfu.gohu
www,nfu.hu
www.ujszechenyiter.gov.hu

LL

_________

A projektek az Európai unió
— támogatásóvat vaLósuLnak meg.
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6.1 Közös részvételre jelentkező neve: N.-SZ. Jakabszállás Konzorcium

Címe: 6000 Kecskemét, Szövetség tér S.

Közös részvételre jelentkező neve (konzorciumi képviselő): NEXUS-ÉP Kit.

Címe; 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.

Közös részvételre jelentkező neve: SzabdIcs KdzmQ Ó, Mélyépítő Zfl.

Címe: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

2. Az epves eljárási cselekménvek mealeWiáse. rövid összefoglalása

A tárgyi közbeszerzési eljárás részvételi szakasza során Ajániatkérő 2013. Július i7.

napján az érdekelt gazdasági szereplők részére kIegészítő tájékoflatást nyújtott.

Ajániatkérő 2013. Július 22, IO00 órakor elvégezte a részvételi határidő lejártáIg

benyújtott 6 db részvételi jelentkezés felbontását,

A bká(óbizottság a részvételi határidőben beérkezett részvételi jelentkaéseket

megvizsgálta-a ás melyek voltak a főbb megáilapítmnl:

) Hiánypótlás

Az eljárásban Ajánlatkérő részéről 2013. július 31. napján — a Jakabszállás 2013.

Konzorcium közös részvételre jelentkező kivételével - valamennyi részvételre

jelentkezöt érinti5en hiánypótlési felhívs kibocsátására került sor, 2013.

augusztus 06. 15:00 órai határIdővel. Az előírt határIdőig az érIntett részvételre

jelentkeeők hiánypótlásukat benyújtották. Ajánlatkérő 2013. augusztus 01.

napján az N.-SZ. Jakabszállás Konzorcium közös részvételre jelentkező részére

újabb hiánypótlási felhívást küldött 2013. augusztus 06. 15:00 órai teljesitési

határidővel, melynek az érintett közös részvételre jelentkező határidőre eleget

tett.

)- Felvilágosítás kérése

Ajánlatkérő 2013. augusztus 07. napján a TriGon Invest Kft. — TMP Kít. közös

részvételre jelentkező részére írásbeli felvIlágosítás kérést küldött, 2013.

augusztus 09. 16:00 órai teljesítési határidővel.

Nemz8tl Fejlesztési Ügynökség
Cím: 11-1077 Budapest, Wesselányi u. 20-22.
Levelezési cim: 11-1393 Budapest, pt. 332.
Tej.: ÷36 40/638-638
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
wvjw ‚nfu ‚hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

MAGYARORSZÁG MEGÚJUl.

A projektek az Európai Unió
támogatásival vaLósutnak meg.
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Az érintett közös részvételre jeientkező az előírt határidőIg írásbeli

felvilágosítását benyújtotta. AjánI3tkérő 2013. augusztus 16, napján a TriCon

Invest Kft. — STMP Kft. közös részvételre jeletltkező részére írásbeli felvilágosítás

kérést küldött, 2013. augusztus 22. 12:00 óraI teljesitési határidővel. Az éríntett

közös részvételre Jelentkező írásbeli felvilágosítását az előírt határidóig

benyújtotta.

) Számítási hiba iavítása

Nem releváns.

Aránytalanul alacsony ár

Nem releváns.

Lehetetlen vagy túlzottan magas, alacsony mérték vagy kirívóan

aránytalannak értékelt kötelezettségvállalás

Nem releváns.

‘ Egyéb (Különösen a Kbt, alapelveinek és a 1083/2006. EK rendelet 14,

cikkében meghatározott „hatékony és eredményes pénzgazdálkodás

elvének” való megfelelés)

Ajánlatkérő eljárása során a fent hívatkozott alapelvekre figyelemmel Járt el.

A biráIbizottság 2013. augusztus 22. és - az NFÜ KFF részéről az eljárás szabályossági

ellenőrzése során tett észrevételekre figyelemmel - 2013. szeptember 10. napján tartatta

döntés-előkészítő ülését. A 2013. szeptember 10. napján tartott ülésen a bírálóbizottság a

3. pontban részletezett döntési javaslatot fogalmazta meg a döntéshozó részére. Az Ülésról

jegyzőkönyv készült, melynek mellékletét képezIk a bírálábizottság tagjainak indokolással

ellátott birálati lapjai.

Nemzeti FelesztéM ügynökség
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u, 20-22.
LveIezési Cím: 11-1393 Budapest, p7. 332
Tel.: +36 4of63S-538
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
www.nfu.hu
www.ujszectienyit€rv. gou. hu

AriYÁRORSZÁG MEGÚJUL

_________

A projekcek az Európai Unió
aSfl támogatásával vaLósulnak me.
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3. A bírálóbizpflsép KORÁBBI döntési javaslatának ismertetése

3.1 Érvényes/érvénytelen részvételi jelentkezések:

Érvényes részvételi jelentkezések:

A birálóbizottság Javasolja, hogy döntéshozó

a Duna Aszfalt (ft.

> a Jakabszállás 2013 Konzorcium

) a STRAAG-MML Kft,

az AS Konzorcium

) N.-SZ. Jakabszállás Konzorcium

a TriGon Invest Kit. — BTMP Kit. közös részvételre jelentkező

részvételi jeientkeiését nyilvánitse érvényesnek.

Érvén fleien részvételi íefentkezések:

Nem releváns.

3.2. A bírálóbizottság KORÁBBI javaslata az eljárás részvételi szakasza

eredménye tekintetében:

A birálóbizottság javasolja, hogy a döntéshozó

) a tárgyi közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát — a Kbt. 76. -áb2n foglalt

eredménytelenségi okok fenn nem állására tekintettel — nyilvánítsa

eredményessé, továbbá

valamennyi érvényes részvételi jelentkezást benyújtó részvételre jelentkezőt az

eljárásban hívja el ajánlattéteire,

A KFF 2013. szeptember 11- nacián kwdta ma sz afániatkórő részén sz
NFÜ/138-06-489/2013 számú közbeszerzési szabulvossáci tanúsítvánvt. melyet
követő elJárási cselekmények meplelöMse. rövid Összefacialása:

2013. szeptember 26-án a Strabag-MNL Kit. előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett e/ó,

melyben a TriGon invest Kit. és BTMP Kit. közös részvéteíre jelentkezők, valamint az AS

Nemzeti Fejlesztési ügynökség
Cim: H-1O?7 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Leveiezé5i cmi: 1-1-1393 Budapest, p1. 332.
Tel.: ÷36 40/638-638
E-mail: nfun(u.ov.hu
www.nfu.hu
www.ujszechenylterv.gov.hu

[AGYARORSZÁo HEGÚJUL

_________

A projektek az Európai Unió

_________

lámogatásávaL vatösutnak meg.
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Konzorcium részvételi jelentkazésének érvényességét vitatta.

Ajánfatkérő 2013. szeptember 19-én keítezett válaszában e/utasította a vitrendezési

két-elemben fogioltakat.

2013. Szeptember 20-án a Strabag-MML Kit előzetes vitarendezési kérfemet terjesztett elő,

melyben a Trigan Invest Kit ás BTMP Kk. közös részvételre jelentkezők, valamint az M -SZ.

Konzorcium részvételi Jelen tkezésének érvényességét vitatta.

Ajánlatkéró 2013, szeptember 25-én ke/tezett válaszában e vitarendezési kérelemben

foglaltaknak helyt adott és a Kbt 74. (1) bekezdésének e) pontja a/apján a Trigon lovast

Kft, És BTMP JUt. közös részvételre jelentkezők, valamint az N. -SZ. Konzorcium részvételi

jelentkezését érvénytelenitette.

A bírulábizottsán döntési favaslatának ismertetése

Éwányes/éwénytelen ajánlatok

Érvényes rószyételi jelentkezések:
A birálábizottság Javasolja, hagy a döntéshozó

- a Duna Aszfalt Kft.

» a Jakabszállás 2013 Konzorcium

) a STRABAG-MML Kft.

- az AS Konzorcium

Érvénytelen részvételi jelentkezések;

A birálóbizottság Javasolja, hogy a döntéshozó

az N.-SZ. 3akabnállás Konzorcium rás2vátelru jelentkező részvételi

jelentkezését a Kbt. 74 (1) bekezdésének e) pontja alapján nyilvánt5a

érvénytelannek.

Indoklás;

Aján!atkérő az eljárást megindító felhivásban előrta, mint egyéb különleges feltételt,
hagy a szerződés teljesítése során szükséges az MSZN EN 150 9001:2009
minőségirányítási tanúsitvány, MSZ EN 150 14001 környezetirányitási rendszer
szerinti tanúsítvány és az MEZ 28001 (QHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi
ás biztonsági irányítási rencszer szerinti tanúsitvány alkalmazása vagy az Európai
Unió más tagállamából származó, a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány alkalmazása.
A részvételi jelentkezésben a közös részvételre jelentkezők közül csak a Szabadics
Zrt. tanúsitványal kerültek becsatolásra. Ajánlatkérő hiánypótlási felhivást intézett a
közös részvételre jeientkezökhöz, miszerInt csatolják be a NEXUS-EP Kft. közös

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
cím: 11-1077 Budapest, Wesselényl u. 20-22.
Levelezési cím: 11-1393 Budapest, pí. 332,
‘rel.: +36 40f63B-538
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
www.nfu.hu
www.ujszechenvtCrv.gCV.hu

r ] MAGYARORSZÁG MEGÚJUL

Á projektek az Európai Unió
támogatézvaL valósulnak mos.
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részvételre jelentkező vonatkozásában Is

o az MSZ EN 15014001 környezetirányltásl rendszer vagy azzal egyenértékű,
az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó, a
közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre (mélyépítási munkák) vonatkozó
kdrnyezetirányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsitványt vagy az
egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyitékait;

o az MSZN EN 150 9001:2009 minöséglrányitási tanúsítványt vagy azzal
egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált szervezettől
származó, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre (mélyépitési munkák)
vonmtkozó minőséglrá nyitási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítványt;

o 32 MSZ 28001 (OHSAS 10Qt) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági
irányítási rendszer vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában
akkreditált szervezettől származó, a közbeszerzés tárgya szerInti tevékenységre
(mélyépítési munkák) vonatkozó munkahelyi egészségvédelmi ás biztonsági
irányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítványt.

Ajnlatkérő az eljárást megindító felhívásban nem tette ehetővá a közös részvételre
jelentkezők esetében, hogy elegendő esetükben az egyik részvételre jelentkezőnek
rendelkeznie az előírt dokumentumokkal. Az együttes megfelelést a Kbt. az
alkalmasság tekintetében tesl lehetővé, ezen eióirások azonban mint egyéb
különleges feltételként kerültek feltűntetésre. A közös részvételre jelentkezők
azonban mindketten részvételre jelentkezőnek minősülnek, így rendelkeznlűk kell az
előírt dokumentumokkal.

> a TriGon Invest Kft. — BTMP Kft, közös részvételre jelentkezők részvételi

jelentkezését a Kbt. 74. (1) bekezdéses e) pontja alapján nyílvánítsa

érvénytelennek.

Indoklás:

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhivásban előirta, mint egyéb különleges feltételt,
hogy a szerződés teljesítése során szükséges az MSZN EN !SO 9001:2009
minőségirányitá5i tanúskvány, MSZ EN 150 14001 környezetlrányításl rendszer
szerinti tanúsítvány és az MSZ 28001 (OhSAS 16001) munkahelyi egészségvédelmi
és biztonságI Irányítási rendszer szerInti tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai
Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány alkalmazása.
A részvételi elentkezésben a közös részvételre jelenkezók közül csak a TnGon
Invest Kft. tanúsítványal kerUltek becsatolásra. Ajánlatkérő hlánypótlásl felhívást
Intézett a közös részvételre jelentkezőkhöz, miszerInt csatolják be a BTMP 1CR.
közbs részvételre jelentkező vonatkozásában is

az MSZ EN ISŰ 14001 környezetirányítási rendszer vagy azzal egyenértékű,
az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó, a
kozbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre (mályépitési munkák) vonatkozó
környezetirányitási rendszer meglétét igazoló érvényes Lanúsítványt vagy az
egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait;

o 8Z MSZN EN ISO 9001:2009 minőségirányitási tanúsitványt vagy azzal
egyenértékű, az EurópaI Unió bármely tagállamában akkreditált szervezettől

Nemzeti Fejiesztül ügyntiksóg
Cím; 11-1077 Budagest, Weszelényi u. 20-22.
Levelezési cím: 11-1393 Budapest, pf. 332.
Te!: +36 40/638-638
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
wwwnfu.hu
www. ujszedi enyiteiv. gov. hu

_____

MAGYARÚRS2ÁG MEGÚJUL

A projektek ai Európai Unió
timogatásával vaLósuLnak meg.
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származó, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre (mélyépitési munkák)
vonatkozó minőségirányitásl rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsiWányt;

o az MSZ 28001 (OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi ás biztonsági
irányitásl rendszer vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában
akkreditált szervezettől származó, a kdzbenerzés tárgya szerinti tevékenységre
(mélyépitési munkák) vonatkozó munkahelyi egészségvédelmi ás biztonsági
irányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítványt.

Ajánlatkérő tehát kizárólag az MSZ EN 150 14001 esetébe tette lehetővé tanúsftvány
helyett az egyenértékű környezetvédelmI vezetési rendszerek egyéb bizonyitékainak
benyújtását, tekintettel a 31D/2011(XU.23.) Korm. rendelet 17, (3) bekezdésére is.
A hiánypótlás keretében becsatolt kézikönyv ezek alapján mindössze az MSZ EN 150
14001 környezetirányitási rendszerrel egyenértékű leírásként fogadható el.

t A vizsuált közbeszerzési eliárással kaarsolatos következtetések, iavasiatok

)- az eljárás során keletkezett jegyzőkönyvek tartalmának megfelolösége

Az eljárás során keletkezett és a kedvezményezet által ellenőrzés céljából

benyújtott jegyzőkőnyvek tartalma megfelelő

) n elbírálás során a bírálóbizottság által hozott javaslatok megfelel6sége

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az elbírálás során a birálóbizottság

által hozott javaslatok megfelelőek.

) az eljárás lefolytatása megfelelt-e a Kbt. rendelkezéseInek

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az eljárás Éefolytatása a Kbt.

rendelkezéseinek érdemben megfelelt a fenti észrevétel mellen.

Kérjük, hagy a közbenenésl eljárást lezáró döntés meghozatalát kóvetően, a

4/2011. (L28.) Kornt rendelet 4L 5 (3) bekezdésében foglaltak szerint a T.

Kedvezményezett az írásbeli összegezést — annak megkWdésével egyidejűleg,

valamint — eltérő vélemény esetén — a ktizbesnnésl szabályossági

tanúsítványban fogisitakkai kapcsofatos álláspontját” a KFF részére megküldeni

szíveskedjen.

A tanúsítvíny a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet alapján a közbeszerzési eljárás

eredménye alapján megkötendő szerződés európal uniós támogatásból történő

finanszírozhatóságának biztosítása érdekében készült.
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Cím: 11-1077 Budapest, Wesseiényi u. 20-22,
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