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4244 Újfehértó, Szent István út 10.
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2011. március 1-jén de. 8 órai kezdettel-a 
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (4244 Újfehértó, Szent István út 10. sz. fsz.: 8. sz.) 
helyiségében megtartott rendkívüli nyilvános ülésről. 

Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Elek László, 
Gyermánné  Szabó  Katalin,  Leveleki  József,  Puskás  László,  Suhaj  István,  Szilágyi  Péter, 
Szűcs Lászlóné, Tóth János képviselők. 

Tanácskozási  joggal  jelen van: Dr.  Mátyás  B.  Szabolcs  jegyző,  Dr.  Szűcs  Andrea  TKO 
vezetője

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Horváthné Jászay Ildikó ügyintéző, 
                                                                       Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető

Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket.

Nagy Sándor
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 9 fő jelen van, így a képviselő-testület 
h a t á r o z a t k é p e s.  

A meghívóban szereplő napirendi pontot javasolom megtárgyalásra. Van-e ezzel kapcsolatban 
más javaslat? Ki az, aki a javasolt napirendet elfogadja? 

A képviselő-testület  a napirendi  javaslatot  9 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg: 

N A P I R E N D
1./ Előterjesztés „Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem" tárgyú hirdetmény 
     nélküli, tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyására
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-61/2011.
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

2./ Előterjesztés „Újfehértó, Rákóczi úti áteresz építésével kapcsolatos kivitelező 
     kiválasztására
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-62/2011.
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester



1. napirendi pont megtárgyalása
1./ Előterjesztés „Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem" tárgyú hirdetmény 
     nélküli, tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyására
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-61/2011.
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Az  előző  testületi  ülésen  meghiúsítottuk  forráshiány  miatt  a  pályázatot.  Azóta  történtek 
előrelépések. Egy új, meghívásos tárgyalásos hirdetmény közzététele nélküli eljárást tudunk 
beindítani. Ennek az eljárásnak a leglényegesebb eleme az, hogy a korábbi körben részt vevő 
mind a nyolc pályázót kötelesek vagyunk behívni, függetlenül attól, hogy eredményes, vagy 
érvénytelen volt az ajánlata. Ennek megfelelően belenyúltunk a pályázati felhívásba néhány 
ponton. A leglényegesebb az, hogy a kötbér mértékét bemaximáltuk 500 ezer forintban és ez 
azt jelenti,  hogy túlsúlyba kerül most már így az ár.  Gyakorlatilag szerintem mindenki be 
fogja vállalni az 500 ezret ebből a szempontból. Még így éppen beleférhetünk, hiszen március 
18.  lenne  a  beadási  határidő,  március  25.  a  tárgyalás  napja,  április  1-jén  lenne 
eredményhirdetés, gyakorlatilag április 12-én lehetne szerződést kötni. Miután közút melletti 
munkáról van szó, április 15-ét követően járul egyébként is hozzá a Közút, hogy az Ő útja 
mellett bármiféle munkavégzés legyen. Így eddig az időpontig letudnánk zongorázni ezt az 
eljárást. Egy kérdőjel van benne, hogy a közbeszerzési bizottság mit fog hozzászólni, hisz a 
mai döntést nekünk előzetesen fel kell hozzá küldeni, hiszen ez már a 4. kísérlet lesz. Előző 
körön nem emelt kifogást, amikor átfordítottuk tárgyalásos eljárásba. Reméljük, hogy most 
sem lesz különösebb gondja vele. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi 
pont  vitáját  lezárom.  Ki  az,  aki  a  határozati  javaslatot  az  ajánlattételi  felhívással  együtt 
elfogadja?

A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

46/2011. (III. 01.) számú

határozata

„Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem” 

tárgyú hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Az  „Újfehértó,  gyalog és kerékpárút építése II/1.  ütem” tárgyú Kbt.  252.§ (1)  bek.  b) 
pontja  szerinti  hirdetmény  nélküli,  tárgyalásos  közbeszerzési  eljárásban  az  ajánlattételi 
felhívást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: folyamatos
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Felelős: jegyző

3  .   számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez   

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatás

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

X





A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név:
Újfehértó Város Önkormányzata
Postai cím:
Szent I. út 10.
Város/Község:
Újfehértó

Postai 
irányítószám:4244 

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Nagy Sándor polgármester

Telefon:

42/290-000
E-mail:
kozbeszerzes@ujfeherto.hu

Fax:
42/290-003

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujfeherto.hu

A felhasználói oldal címe (URL): 

További információk a következő címen szerezhetők be: 
 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

 x   Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be: 

 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
 X  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

 x   Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
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Központi szintű                                       Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű X Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet                                    Egyéb

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

X  Általános közszolgáltatások  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Védelem                                          Szociális védelem

 Közrend és biztonság  Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem  Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                             

 Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

 Víz 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

 Villamos energia 

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont] 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
elosztása 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 
kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]            

 Vasúti szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások                                        

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

 Repülőtéri tevékenység 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Kikötői tevékenységek 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

 Postai szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]   

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?            igen  nem X 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem. 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a  
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szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának)

a) Építési beruházás                        X b) Árubeszerzés                            c) Szolgáltatás                       

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 
módon, az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően

Építési koncesszió

X Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

 Szolgáltatási kategória           

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat  
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió              

A  t e l j e s í t é s  h e l y e
Újfehértó, Debreceni út, Balkányi út 

NUTS-kód                  HU-323 

A teljesítés helye 

                                          

                                          

NUTS-kód                  �����

A teljesítés helye 

                                          

                                          

NUTS-kód                  ����� 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása                           x                     Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  

Keretmegállapodás megkötése                       

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                              

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma ��� 
VAGY, adott esetben, maximális létszáma ���

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel         

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: ��  vagy  hónap(ok)ban: ���

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): 

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés, Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45.23.-31.62-2 ����-�  ����-�
További tárgy(ak)

45.23.-31.61-5 ����-�  ����-�
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség  
szerint több példány használható)                                                                                                              igen      nem X
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Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 

egy részre                                    egy vagy több részre                     valamennyi részre                               

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                                   igen      nem  X

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) 

Újfehértó, gyalog és kerékpárút II/1. ütem építési munkái az alábbiak szerint:
-gyalog- és kerékpárút építése a Debreceni út mentén, a 0+473 – 2+083 km szelvény között,
-1 db kerékpártároló építése az említett útszakaszon,
-Debreceni úton a 0+483 és 0+961 km szelvények között 478 fm MCS 30/50 medercsatorna építése,
-Debreceni úton a 0+961 és 1+533 km szelvények között 572 fm D 400 KG-PVC zárt csatorna építése,
-Debreceni úton a 0+976 és 1+385 km szelvények között 409 fm F50 jelű folyóka építése,
-Balkányi úton (kerékpárút itt nem épül csak csapadékvíz elvezetés) kb. 200 fm MCS30/50 medercsatorna 
építése.
A gyalog-és kerékpárút hossza 1,61 km, szélessége 2,7 m. A burkolat szerkezete: 20 cm vastag homokos  
kavics ágyazat, 15 cm vastag C6-32/FN min. betonalap, 3,5 cm vastag AC-11 jelű aszfalt kötőréteg, 2,5 cm vastag AC-8 
jelű aszfalt kopóréteg.
A teljes és tételes mennyiség a műszaki leírásban kerül meghatározásra

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                                    igen      nem X

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  

hónap(ok)ban: ��    vagy    napokban: ����   (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   ���  vagy:    ���  és  ���  között  

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük 
feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:   

hónapokban: ��     vagy    napokban: ����  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban:   ��  vagy  napokban: ���� (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY:  kezdés           ����/��/��   (év/hó/nap)   
                                                   ÉS/VAGY
             befejezés       2011/09/30    (év/hó/nap) 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Jólteljesítési biztosíték a Kbt. 53/A § (1) bek. alapján, a nettó ajánlati ár 5%-a. 
Jótállás, ajánlattevő vállalása szerint, de min.36 hónap a műszaki átadás-átvételtől számítva.
Késedelmi kötbér, ajánlattevő vállalása szerint, de min.200.000.Ft/nap, max. 500.000-Ft/nap.
Meghiúsulási kötbér, a nettó ajánlati ár 7%-a. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre 
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A beruházást  az Európai Unió és az ajánlatkérő együttesen finanszírozza. Az ajánlattétel,  a szerződés és a kifizetések  
pénzneme forint.  Ajánlatkérő a vállalkozási  díj  10%-ának megfelelő összegű előleget  biztosít  a  munkaterület  átadását 
követően, amely előleg az ajánlattevő teljesítését követően kibocsátott első számlája terhére elszámolásra kerül. 
Ajánlatkérő előzetes egyeztetés alapján előteljesítést elfogad. Vállalkozó egy rész-számlát                (szerződéses összeg  
60%-ról) és egy végszámlát nyújthat be, melyek a Kbt. 305. § bekezdés alapján a vonatkozó jogszabályok és a támogatási  
szerződésben foglaltaknak megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja 
az ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 36/A §-ban foglaltakra. A beruházás ÉAOP-
3.1.3./A-09-2009-0001 projekt keretében szállítói finanszírozás keretében kerül támogatásra. 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Nem követelmény.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)              igen    nem X
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)  Az  ajánlattevő  személyes  helyzetére  vonatkozó  adatok  (kizáró  okok),  ideértve  a  szakmai  és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró  okok: Az eljárásban  nem lehet  ajánlattevő,  alvállalkozó  vagy erőforrást  nyújtó szervezet,  aki  a  Kbt.  60.§ (1)  
bekezdés, a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontja alatt meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást 
nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61.§ (1) bek. a)-c) pontja alatt meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

A Kbt. 249.§ (3) bek. alapján az  ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozónak, ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem 
tartozik a Kbt. 60.§ (1) bek., a 61.§ (1) bek a)-d) pontjának a hatálya alá.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy az erőforrást nyújtó szervezete, a Kbt. 62.§ (1) bek. a) és b) pontja alá tartozik

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:

1./ a  Kbt.  66.§  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján 
valamennyi  pénzforgalmi  számlájáról,  a  számlát 
vezető  pénzintézettől  származó,  az  ajánlattételi 
határidőt  megelőző  60  napnál  nem  régebben 
kiállított, eredeti vagy hiteles másolatú nyilatkozata 
az alábbi tartalommal:

-a számla száma
-a számla megnyitásának időpontja
-a  nyilatkozat  kiállítását  megelőző  6  hónapban, 
illetve  abban  az  esetben,  amennyiben  az 
ajánlattevő  6  hónapnál  rövidebb  ideje  jött  létre, 
vagy  folytat  tevékenységet,  úgy  a  számlanyitás 
keltétől a nyilatkozat kiállításának napjáig volt-e a 
bankszámláján sorban állás.

2./ a Kbt. 66. § (1) bekezdés b.) pontja alapján az 
utolsó  lezárt  gazdasági  évre  vonatkozó  saját  vagy 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az  ajánlattevő  és  a  közbeszerzés  értékének  tíz 
százalékát  meghaladó  mértékben  igénybe  venni 
kívánt  alvállalkozója  alkalmatlan  a  szerződés 
teljesítésére, ha:

1./ bármely  pénzforgalmi  számláján  30  napot 
meghaladó  sorban  álló  tétel  volt  a  nyilatkozat 
kiállítását  megelőző  6  hónapban,  illetve  abban  az 
esetben,  amennyiben  az  ajánlattevő  6  hónapnál 
rövidebb ideje jött létre, vagy folytat tevékenységet, 
úgy  a  számlanyitás  keltétől  a  nyilatkozat 
kiállításának napjáig. (külön-külön megfelelés)

2./ ha  az  utolsó  lezárt  gazdasági  évre  vonatkozó 
saját vagy jogelődje beszámolója alapján  a mérleg 
szerinti  eredménye  negatív  volt. (külön-külön 
megfelelés)
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jogelődje  számviteli  jogszabályok  szerinti 
beszámolójának  (mérleg  és  eredmény  kimutatás) 
benyújtása kiegészítő mellékletek nélkül. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód

1./a Kbt. 67.§. (2) bekezdés a) pontja alapján  az előző 3 év 
(2007, 2008, 2009) legjelentősebb út, kerékpárút vagy járda 
építésére,  kialakítására irányuló munkáinak ismertetése.  A 
referenciákat a Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint kell igazolni.

2./a Kbt. 67. § (2) bek e) pontja alapján a teljesítésben részt 
vevő  felelős  műszaki  vezető  végzettségének, 
képzettségének,  gyakorlati  idejének  ismertetése  (szakmai 
önéletrajz, diploma másolat), valamint a 244/2006. (XII.5.) 
Korm. rendeletben előírt feltételek szerinti műszaki vezetői 
jogosultságának igazolása az illetékes hatóságtól származó 
határozattal.

3./ a  Kbt.   68.§  (5)  bekezdés  alapján  csatolni  kell  a 
környezetirányítási  rendszer  akkreditálását  igazoló 
tanúsítvány  másolatát,  vagy  a  környezetvédelmi 
intézkedések leírását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az  ajánlattevő,  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és 
a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti a közbeszerzés értékének 
tíz  százalékát  nem  meghaladó  mértékben  igénybe  venni 
kívánt alvállalkozó alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha

1./Nem  rendelkezik  a  2007.,  2008.,  2009.  évek 
összességében legalább 2 db, nettó 40 millió forint értékben 
kivitelezett a közbeszerzés tárgya (út, kerékpárút vagy járda 
építése)  szerinti  befejezett  referenciával.  (együttes 
megfelelés);

2./Nem  rendelkezik  legalább  1  fő,  a  244/2006.  (XII.5.) 
Korm. rendelet előírásainak megfelelő FMV- Közl. ép. „A” 
vagy „B” kategóriájú  útépítési  felelős  műszaki  vezetővel. 
(együttes megfelelés).

3./ Nem  rendelkezik  EMAS,  ISO  14001,  vagy  ezekkel 
egyenértékű,  bármely  nemzeti  rendszerben  akkreditált 
környezetirányítási  rendszerrel,  illetve  ezek  hiánya  esetén 
nem  csatolta  a  Kbt.  67.§  (2)  bekezdés  f)  pontja  szerinti 
környezetvédelmi  intézkedéseinek  leírását.  (együttes 
megfelelés)

III.2.4) Fenntartott szerződések 

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                                             igen    nem X

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                                                                             igen    nem X

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?    igen    nem    

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli  

Tárgyalásos X

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli  

Tárgyalásos
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IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                               

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                  X    

             X         Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont

 1. Ajánlati ár (nettó Ft) 
2. Vállalt jótállás időtartama hónapokban megadva
3. Vállalt késedelmi kötbér (Ft/nap) 

Súlyszám

90
 5
 5

Részszempont

4.                       

5.                       

Súlyszám

              

              

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                             igen     nem X

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?               igen X     nem 

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény       

Hirdetmény száma a KÉ-ben:  �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma:  : ����/��/��(év/hó/nap)                
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)        X

Hirdetmény száma a KÉ-ben: 35262/2010 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/12/10. (év/hó/nap)                

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum:    2011/03/18 (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 9 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen      nem X

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):          Pénznem:  

A fizetés feltételei és módja: 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő 
Dátum: 2011/03/18 (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 9 óra 

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV    

                                                          X                                    

Egyéb:  -
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IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban:  (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum:     2011/03/18   (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 9 óra 

Helyszín: Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala, 4244 Újfehértó, Szent István út 10. fsz. 8. 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                      igen      nem X 

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
                                                                                                                                                                                   igen X      nem  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

Észak- Alföldi Operatív Program 3.1.3. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem című ÉAOP-3.1.3./A-09-2009-0001 azonosítószámú 
pályázat.

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:  ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló összegezést a Kbt. 
250.§ (3) bek. g) pontja szerint elkészíti és megküldi az ajánlattevőknek, melynek tervezett időpontja 2011. 04. 01.

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. 04. 12.

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 
időpontja:(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  

Az ajánlatkérő az  érvényes  ajánlattevőkkel egymást  követően,  cégnevük ábécé-rendjében,  külön-
külön tárgyal az ajánlatok bontásával megegyező helyszínen. Az első tárgyalás 2011. március 25-én 
10 órakor kezdődik. A tárgyalás több fordulóban addig történik, míg az ajánlatkérő a rendelkezésére  
álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot kap.  Az ajánlatkérő maximum három 
fordulós  tárgyalást  tart.  Harmadik  tárgyalásra  csak  abban  az  esetben  kerül  sor,  ha  az  első  két  
tárgyalás eredményeként elért ajánlatok nem felelnek meg az ajánlatkérői igényeknek. A tárgyaláson 
az ajánlattevők nyilatkozattételre  és  kötelezettségvállalásra  feljogosult  személlyel  képviseltethetik 
magukat. A tárgyaláson az ajánlattevőt képviselő személynek igazolnia kell személyazonosságát, és  
képviseleti jogosultságát.  Az egyes tárgyalásokról jegyzőkönyv készül.  A tárgyalások befejeztével 
ajánlati kötöttség jön létre.  Az ajánlati kötöttség a szerződéskötés időpontjáig tart.
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)

          igen X     nem 

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) 

V.3.5.1)  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztásának  bírálati  szempontja  esetén  az  ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10

V.3.5.2)  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztásának  bírálati  szempontja  esetén  a  módszer 
(módszerek)  ismertetése,  amellyel  az  ajánlatkérő  megadja  az  V.3.5.1)  pont  szerinti  ponthatárok  közötti 
pontszámot: 
Valamennyi  részszempont  esetében a  legkedvezőbb ajánlat  kapja a  legmagasabb értékelési  pontszámot,  a  többi 
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyított egyenes, illetve fordított arányosítással  
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kerül kiszámításra a pontszám. A módszer részletes leírását a dokumentáció tartalmazza. 
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?             

    igen X     nem 

V.7) Egyéb információk:

1.)  Az  ajánlatokat  2  példányban  (1  eredeti  és  1  másolat)  zárt  borítékban/csomagban  kell 
benyújtani  a  Kbt.  70/A.§  (1)  bekezdésben  meghatározott  formai  és  a  dokumentációban 
meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően, magyar nyelven, a felhívásban megjelölt 
helyen és időpontig. A borítékra/csomagolásra rá kell írni:  „Újfehértó, Kerékpárút építés II/1  
ütem. Az ajánlat 2011. 03. 18-án 900 óráig nem bontható fel”  
A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére az „A” melléklet III. pontjában meghatározott címen az ajánlattételi határidőig 
sor  került.  A  postán  feladott  ajánlati  példányokat  tartalmazó  csomagon  fel  kell  tüntetni: 
„Iktatóban nem bontható fel,  azonnal a címzetthez továbbítandó” Az ajánlat,  illetve az azzal 
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.

2.) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 71. § (1)  
bekezdés a), b), c), d) pontjaira, továbbá a Kbt. 70. § (2) bekezdésében és a 72. §-ban foglaltakra 
vonatkozóan.

3.) Az ajánlattétel során az ajánlattevők vegyék figyelembe a Kbt. 70.§ (4)-(6) bek. előírásait.

4.) Az ajánlattételhez szükséges részletes közbeszerzési műszaki leírást és a szerződés-tervezetet 
a dokumentáció tartalmazza.

5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevő), az erőforrást nyújtó 
szervezet és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében az 
ajánlattételi  határidőt  megelőző  60  napnál  nem régebbi  cégkivonatát  és  a  képviseletre  (cégjegyzésre)  jogosult 
személy  aláírási  címpéldányát.  Amennyiben  a  cégkivonat  szerint  el  nem  bírált  módosítás  van  folyamatban, 
ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell az esetleges változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel  
ellátott példányát.

Ha az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 
és  az  erőforrás  szervezet  képviseletére  (cégjegyzésére)  jogosult  személy  a  közbeszerzési  eljárással  kapcsolatos 
jognyilatkozatok megtételére  a  gazdasági  társaság  munkavállalóját  képviseleti  joggal  ruházza  fel,  az  ajánlathoz 
csatolni  kell  a  (képviseletre)  cégjegyzésre  jogosult  személytől  származó,  az  ajánlat  aláírására  vonatkozó  (a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) szabályszerű írásos meghatalmazást.

6.) A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján valamennyi igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.

7.)  Ajánlattevő  a  Kbt.  306.§  (2)  bekezdése  alapján  köteles  a  konkrét  projektre  vonatkozóan  megfelelő 
felelősségbiztosítási  szerződést  kötni.  Ezért  ajánlatában  csatoljon  cégszerűen  aláírt  kötelezettségvállaló 
nyilatkozatot, mely szerint nyertessége esetén a vállalkozási szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül; a 
meglévő  felelősségbiztosítási  szerződését  kiterjeszti,  vagy  teljes  körű  felelősségbiztosítási  szerződést  köt  a  
közbeszerzés tárgyára vonatkozóan.

8.)  Ajánlatkérő  a  szerződéskötést ajánlati  biztosíték  adásához köti –  a  Kbt.   59.  §-ban  foglaltak 
figyelembevételével – melynek összegszerű mértéke 1.000 .000,- Ft, azaz –egymillió  forint. Az ajánlati biztosíték 
ajánlatkérő  számlájára  történő  átutalással,  bankgarancia  nyújtásával  vagy biztosítási  szerződés  alapján  kiállított 
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel teljesíthető. Átutalás esetén az ajánlati biztosítékot Újfehértó 
Város Önkormányzatának a Szabolcs Takarékszövetkezet, Újfehértói fiókjánál vezetett 68800013-11039141 számú 
számlájára kell átutalni, melynek pénzintézet által történő igazolását az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia vagy 
a  biztosítási  szerződés  alapján  kiállított  készfizető  kezességvállalást  tartalmazó  kötelezvény  esetén  a  
kedvezményezett ajánlatkérő kell, hogy legyen és az ajánlati kötöttség lejártát követő 10. napig érvényesnek kell 
lennie, az ajánlathoz mellékelni kell.
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9.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83.§-ban foglaltak szerint biztosítja.

10.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 

11.) A Kbt. 55.§ (3) bekezdése alapján ajánlattevő köteles tájékozódni: az adózásra, a környezetvédelemre, valamint 
a  munkavállalók védelmére  és  a  munkafeltételekre vonatkozó olyan  kötelezettségekről,  amelyeknek a teljesítés  
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

12.) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2011/03/02 (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 
SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név:
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Szent István út 10. fsz. 2. szoba
Város/Község:
Újfehértó

Postai irányítószám: 
4244

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett:  
Horváthné Jászay Ildikó

Telefon: 42-290-001

E-mail: kozbeszerzes@ujfeherto.hu Fax: 42-290-003
Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ 
IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) 
BESZEREZHETŐK 

Hivatalos név:
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Szent István út 10. fsz. 2. szoba
Város/Község:
Újfehértó

Postai irányítószám: 
4244

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett:  
Horváthné Jászay Ildikó

Telefon: 42-290-001

E-mail: kozbeszerzes@ujfeherto.hu Fax: 42-290-003
Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI 
JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Szent István út 10. fsz. 2. szoba
Város/Község:
Újfehértó

Postai irányítószám: 
4244

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett:  
Horváthné Jászay Ildikó

Telefon: 42-290-001

E-mail: kozbeszerzes@ujfeherto.hu Fax: 42-290-003
Internetcím (URL):
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Gyermánné Szabó Katalin és Puskás László képviselők megérkeztek az ülésterembe, így a 
képviselő-testület létszáma 11 főre változott. 

2. napirendi pont megtárgyalása
2./ Előterjesztés „Újfehértó, Rákóczi úti áteresz építésével kapcsolatos kivitelező 
     kiválasztására
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-62/2011.
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
A hídnak itt vannak a tervei, gyakorlatilag 160-as átereszek kerülnek beépítésre, a mélység 
miatt  a  hídnak  a  támfala  teljes  hosszúságban  burkolásra  kell,  hogy kerüljön.  Kétoldalt  a 
befolyó -  kivezető szakaszon szintén ki kell  burkolni  a  mederfeneket.  Bele kell  kötni  két 
oldalról a Rákóczi útnak az egy, illetve a másik irányából a csapadékvíz elvezető dolgot. A 
tervezői  költségvetés  alapján  14  millió  párszázezer  forintos  bruttó  költséget  számolt  ki  a 
tervező. Egy árazatlan költségvetés alapján kértem meg az ajánlatokat, ez alapján van az a 
három ajánlat, amit megkaptak. Azt tudni kell, hogy nem egy egyszerű történet lesz, hiszen 
vízszintsüllyesztést kell végrehajtani ahhoz, hogy letudják rakni a hidat. Ezek a cégek hasonló 
munkákkal  foglalkoznak,  ezért  tőlük kértem az ajánlatot.  Maga az értékhatár  és a  munka 
milyensége nem igényelte, hogy a képviselő-testület elé hozzam ezt az anyagot, viszont én 
úgy döntöttem, hogy szeretném megvitatni a későbbi félreértések elkerülése végett. Ha ezt el 
tudjuk  indítani,  akkor  elvileg  a  vis-maior  kormányrendelet  alapján  jogosultak  vagyunk 
ezeknek  a  felmerült  költségek  akárhányszázalékának  a  megtérítésére.  A napirendi  ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Szilágyi Péter
Kicsit sokallom ezt az árat. Ennyiből már egy házat is lehet építeni, ahhoz viszonyítva ez csak 
egy áteresz. Az ember úgy gondolná, hogy letesznek egy átereszt, aztán hányják rá a földet. 

Nagy Sándor
Igen, csak ahhoz, hogy letudja tenni ezt az átereszt, vízvisszatartási munkaterületet  tudjon 
kialakítani, az összességében 2 millió 600 ezer forint, mert vákuum kutazni kell. Ez volt a 
gond a másik hídnál, hogy úgy próbálták meg letenni az átereszt, hogy vízbe tették, az kevés, 
hogy kizárták a vizet. Nem tudta stabilizálni. 

Levelei József
Az előző attrakcióknál ilyen jellegű műszaki problémáink vannak, vagy minőségbeli azzal 
nem lehet  valamit  kezdeni?  A másik  kérdés,  hogy mi  van akkor,  ha  vis-maior  alapon ez 
mégsem  fog  valamilyen  oknál  fogva  működni?  Mert  100  %-osan  nem  tudhatjuk,  akkor 
honnan finanszírozzuk ezt a történetet? 

Nagy Sándor
Akkor saját költségvetésből kell forrást biztosítani rá. Úgy nem hagyhatjuk a felbontott hidat. 

Leveleki József
És  a  másik  két  megoldás,  ami  problematikus,  és  lehet,  hogy  egy  év  múlva  kell  vele 
foglalkozni? 
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Nagy Sándor
Végül abban maradtak - a tervező Vízügyi Igazgatóság, meg a Társulat is, hogy tavasszal át 
fogják  nézni  még egyszer  és  lehet  korrigálni  azokat  a  problémákat,  amik  ott  felmerültek 
menet közben.

Leveleki József
És a kivitelező fogja korrigálni? 

Nagy Sándor
Természetesen, hiszen egy fillér nincs kifizetve a kivitelezőnek belőle. Ott három dologról 
volt  szó  tulajdonképpen.  Először  volt  az  egyik  híd,  utána  a  másik  és  közben  jött,  hogy 
összeszaladt a partfal és közte le kellett burkolni. De a három elemből gyakorlatilag egyik 
sincs kifizetve. Várjuk az időjárás változást, ha javul, akkor ezeket megcsináltatjuk vele. 

Budainé Veres Ágnes
Nem lenne  célszerű  ott,  ahol  le  lett  fedve  egy  ilyen  padkaszerűvel  körberakni,  mert  ott 
előszeretettel van aki áthajt rajta. Olyan nyomok vannak benne. 

Nagy Sándor
Azok az átereszek amik oda le lettek téve teherbírók, csakhogy mit keresnek rajta az autók, az 
egy másik kérdés. 

Szilágyi Péter
Forgalom elől nincs elzárva? 

Nagy Sándor
Nincs.

Budainé Veres Ágnes
Be lett „elvileg” füvesítve, csak tudod, ha iderak körbe egy ilyen szegélykövet, akkor már 
mindjárt másképp nézik, látják, hogy „erre nem kellene ráhajtani talán”. 

Szilágyi Péter
Ez igaz, csak olyan kicsik az utcák, nem nagyon tudnak parkolni, rengeteg az autó. 

Budainé Veres Ágnes
Nem parkolnak rajta, hanem át szeretnének rajta hajtani. Lerövidíteni az utat. 

Nagy Sándor
Megnézzük. A szegélykövezés az kb. félmillió forint. Valami oszlopokat teszünk oda, úgyis a 
füvesítést is fel kell újítani. Egyébként a két vis-maiorosból még nem kaptunk semmit, ezzel 
együtt,  mielőtt  ezt  idehoztam,  még  egyszer  tisztáztuk,  hogy  a  vis-maior  pályázat 
természetesen vonatkozik az önkormányzati tulajdonú épületekben, építményekben, utakban 
keletkezett károk helyreállítására. Ezt azért szeretném első ütemben, mert később elkezdtem 
abban  egyeztetni,  hogy  mi  legyen  azokkal  az  utcákkal,  amik  tönkrementek  a  védekezés 
kapcsán. Mert itt gyakorlatilag három utcát érint igazából, a Munkás, a Kölcsey és a Görgey 
útnak azokat a részeit. 
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Tóth János
Meg a Radnótit az autóbusz forgalom. Az aszfaltot tönkretették. 

Nagy Sándor
Milyen aszfaltot? Az sárrázó. Az egy külön egyeztetést fog igényelni a Kincstárral. Ma fogok 
egyeztetni a Közúttal, mert nem boldogulunk a Böszörményi út kapcsán. Tehát azt elmondtam 
nekik,  hogy  azt  ne  várják,  hogy  a  Böszörményi  úton  magában  az  úttestben  egyetlen 
kapavágást  hajlandóak  leszünk  tenni.  Mi  megcsináljuk  nekik  a  vízkivezetését  azon  a 
szakaszon, az út alól. Kíváncsi leszek, hogy mit fognak lépni rá. Azt mondták, hogy most már 
nem megyei,  nem regionális  igazgatósághoz, hanem országos központhoz tartoznak. Most 
folyik  az egyeztetés  az  országos központtal  ezeknek az útszakaszoknak a  helyreállítására. 
Csak épp az a baj, hogy most már a parton is  „elszáll” az út egy párméteren. Ez azt jelenti, 
hogy az az útszakasz ott nem fog megállni, nem csak azon a szakaszon fog tönkre menni. 

Leveleki József
Egy súlykorlátozás nem ártott volna. 

Nagy Sándor 
Nyilván,  az  ott  kapott  most  egy  akkora  kamionterhelést  egyébként  a  Tsz-ben  működő 
kereskedelmi egységek miatt,  hogy naponta van, hogy 15-20 kamion is megfordul azon a 
szakaszon. 

Leveleki József
A további  állagmegóvás érdekében nem volna  létjogosultsága  egy ilyen  megkeresésnek a 
KPM- felé, vagy a Közútkezelő felé? 

Nagy Sándor
Én most kértem, hogy egyeztessenek egy időpontot az igazgatóval, mert személyesen akarok 
egyeztetni ebben az ügyben. Az a gond, hogyha a Böszörményi utat lesúlykorlátozod, egy hét 
alatt „agyon fogják vágni” a Kölcsey utat. Ki nem tilthatjuk, hogy a működési engedéllyel 
rendelkező telepet megközelítse. Kivehetjük arról a szakaszról, áttesszük a Debreceni útra és 
akkor  a  Debreceni  útról  három kövesutunk lesz,  ami  teljesen gallyra  megy:  a  Munkás,  a 
Görgey és a Kölcsey utak.

Szilágyi Péter
Nem lehet olcsóbb ajánlatot kérni? 

Nagy Sándor
Kitől kérnénk olcsóbbat? 

Szilágyi Péter
Reális? Úgy tűnik?

Nagy Sándor
Egyben biztos vagyok,  ha valaki azt  mondja,  hogy megcsinálja vízszintsüllyesztés nélkül, 
akkor meg tudunk spórolni benne 3 millió forintot, csak még egyszer mondom, hogy akkor 
nincs arra garancia, hogy nem mozdul el a lerakott hídelem. Ez a nagy gond. Ezért mondom 
nektek, hogy meg lehetne úgy csináltatni, de a másiknak is ez volt a nagyobb problémája, 
hogy nem tervezték bele ezt és emiatt ment a kínlódás vele. Ha egyéb nincs a napirendi pont 
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vitáját lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja? 

A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

47/2011. (III. 01.) számú

határozata

az „Újfehértó, Rákóczi úti áteresz kivitelezőjének kiválasztásáról”

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ „az Újfehértó, Rákóczi úti áteresz kivitelezőjének kiválasztásáról” tárgyú ajánlatkérés 
során beérkezett ajánlatok közül a  Filóépváz Kft. (4400. Nyíregyháza, Kállói u. 74.) 
ajánlattevőt hirdeti ki nyertesként a következők szerint:
- ajánlati ár:  nettó 11.012.737.-Ft
- ajánlati ár: bruttó 13.215.590.-Ft

2./ a  kivitelezési  munkálatokhoz  szükséges  forrást:  13.215.590.-  Ft-ot,  -  azaz 
tizenhárommillió-kettőszáztizenöt-ezer-ötszázkilencven  forintot, - az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséből biztosítja az általános tartalék terhére.

3./ felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel,  vélemény  nem  hangzott  el,  Nagy  Sándor  a  rendkívüli 
nyilvános ülést 8 óra 20 perckor bezárta. 

K. m. f. 

Nagy Sándor      Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Polgármester     j e g y z ő 
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