
Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-134/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 6-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 17.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
98/2017.(VII.6.) határozata 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. 
július 6-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 

1./ Előterjesztés Javaslat a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés című TOP-1.2.1-15-NG1-00019 
azonosítószámú MÁTRA NYUGATI KAPUJA 
pályázat vonatkozásában a 2.2. Rész:Műszaki 
Tervezési feladatok ellátása Tar turizmusfejlesztése 
tárgyában kiírt ajánlattételi eljárás lezárására, nyertes 
ajánlattevő kiválasztására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
2./ Előterjesztés Javaslat a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés című TOP-1.2.1-15-NG1-00019 
azonosítószámú MÁTRA NYUGATI KAPUJA 
pályázat vonatkozásában a 2.2. Rész: Felelős 
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása Tar 
turizmusfejlesztése tárgyában kiírt ajánlattételi eljárás 
lezárására, nyertes ajánlattevő kiválasztására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
 
3./ Javaslat a TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010 
azonosítószámmal nyilvántartott támogatási 
kérelemben megítélt támogatás, a háziorvosi rendelő 
felújítására vonatkozó kiviteli ajánlattételi felhívás 
kiküldésére. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 



 
4./ Javaslat a Tar, Hunyadi út és Rózsa út 
önkormányzati tulajdonú közutak egy-egy részének 
útkarbantartási munkálataira vonatkozó ajánlattételi 
felhívás lezárására, és nyertes ajánlattevő 
kiválasztására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
5./ Javaslat hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
döntések meghozatalára. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette: Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
                        Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Zárt ülés napirendje 

1./ Javaslat „Tar Településért” Emlékplakett Díj 
adományozására. 
A határozat elfogadása: egyszerű többség 
Előkészítette:Nagyné Kis Anita aljegyző 
Előterjesztő: Turopoli Zsolt polgármester 

 
   

 
 

 
 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. augusztus 16. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Irattár 
2./  hirdető tábla 
 

 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-135/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 6-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 17.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
99/2017.(VII.6.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés című TOP-1.2.1-15-NG1-
2016-00019 azonosítószámú MÁTRA NYUGATI 
KAPUJA pályázat vonatkozásában a 2.2. Rész: Műszaki 
Tervezési feladatok ellátása Tar turizmusfejlesztése 
tárgyában kiírt ajánlattételi eljárás lezárását az 
alábbiak szerint elfogadja: 
 
1./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott szolgáltatás 
elvégzésével a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Sisák 
ART Építésziroda Kft.-vel 3060 Pásztó, Tar Lőrinc út 
30. /Ügyvezető: Sisák Gábor/ megbízza. 
2./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés című támogatási felhívás 
vonatkozásában a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére 
az Sisák ART Építésziroda Kft.-vel szerződést köt. 
 
3./A Sisák ART Építésziroda Kft-t a kiviteli 
tervdokumentáció  elkészítéséért tárgyában 2.700.000- 
Ft+ÁFA, azaz bruttó 3.429.000,- Ft, azaz Hárommillió-
négyszázhuszonkilencezer forint díjazás illeti meg. 
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert a szerződés megkötésére.  
Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Határidő:  5 nap. 

 
 

 
 
 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 



 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. augusztus 16. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Sisák ART Építésziroda Kft.-vel 3060 Pásztó, Tar Lőrinc út 30.  
2./ Iratanyag 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tar Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
     __________________________________________________________ 

 
Iktatószám: 25-136/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 6-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 17.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

   
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
100/2017.(VII.6.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés című TOP-1.2.1-15-NG1-
2016-00019 azonosítószámú MÁTRA NYUGATI 
KAPUJA pályázat vonatkozásában a 2.2.Rész Felelős 
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása Tar 
turizmusfejlesztése tárgyában kiírt ajánlattételi eljárás 
lezárását az alábbiak szerint elfogadja: 
 
1./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott szolgáltatás 
elvégzésével a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó  
MÁRKUS ÉS TÁRSAI KFT.-t megbízza. 
2./Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés című támogatási felhívás 
vonatkozásában a felelős közbeszerzési szaktanácsadói 
feladatok ellátására a MÁRKUS ÉS TÁRSAI KFT.-vel 
szerződést köt.  
 
3./A MÁRKUS ÉS TÁRSAI KFT.-t a felelős 
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátásáért 
1.00.000,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 1.270.000,-Ft azaz 
egymillió-kettőszázhetvenezer forint díjazás illeti meg. 
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza Turopoli Zsolt 
polgármestert a szerződés megkötésére.  
Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 
        Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző 
Határidő: 5 nap. 

 
 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 



 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. augusztus 16. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ MÁRKUS ÉS TÁRSAI KFT Salgótarján Május 1. út 73. 
2./ Iratanyag 
3./ Irattár 
4./  hirdető tábla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-137/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 6-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 17.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

   
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
101/2017.(VII.6.) határozata 
1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TAR, háziorvosi rendelő felújítására vonatkozó 
ajánlattételi felhívást az 1. számú melléklet szerint teszi 
közzé. 
 
2.) Az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül: 
 
Farmép Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
3525 Miskolc, Patak utca 10. fsz. 1. 
Cégjegyzékszám: 05 09 019033,  
Adószám: 11738039-2-05 
Ferencz Ildikó, ügyvezető  
E-mail: farmepkft@gmail.com 
 
TŰZTÖVIS Környezetvédelmi és Építőipari Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
3155 Mátramindszent, Zöld út 6. 
Cégjegyzékszám: 12 09 002653,  
Adószám: 11210021-2-12 
Simon Erzsébet ügyvezető  
E-mail: iroda@tuztoviskft.hu 
 
Korkon Hőkamera Építőipari Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
2642 Nógrád, Vasút sor 12. 
Cégjegyzékszám: 12 09 008623 
Adószám: 24695909-2-12 
Keresztes Korinna, ügyvezető  
E-mail: korkonkft@gmail.com 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére 
történő megküldéséről. 
Felelős: Turopoli Zsolt polgármester 
 
Határidő: 2017. július 11. 



 
 

 
 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

 
 
 
 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. augusztus 16. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Iratanyag 
2./ Irattár 
3./  hirdető tábla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet a 101/2017.(VII.6.) számú határozathoz 
 

Ajánlattételi felhívás 
 

”Tari háziorvosi rendelő épületének felújítása” 

tárgyú beszerzési eljárásához 

1. Az ajánlatkérő neve: Tar Község Önkormányzata 
    Címe:   3073 Tar Szondy György út 92. 
    Telefon/fax szám:  06-32-470-777; 06-32-470-444 
    Képviselő:   Turopoli Zsolt polgármester 
 
2. Az ajánlatkérő kapcsolattartója: 

Turopoli Zsolt polgármester 

3073 Tar Szondy György út 92. 

Tel: 06-32-470-777, 06-32-470-444.  

Email: titkarsag@tarkozseg.hu  

2.1. A beszerzési eljárás fajtája: 

Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó huszonöt millió forintot, ezért nem 
közbeszerzési eljárás keretében történik a beszerzés. 

3. Beszerzési dokumentumok elérhetősége:  

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére 
egyidejűleg megküldi és azt elektronikus formában is biztosítja. 

4. A beszerzés tárgya és mennyisége:  

4.1. A beszerzés tárgya: 

A TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016 pályázati azonosítójú  

„Tari házi orvosi rendelő épületének felújítása” című projekt kivitelezési munkái. 
A mennyiségeket teljeskörűen a részletes költségvetési kiírás tartalmazza. 

A fejlesztés nem építési engedély köteles. 

 4.2. A beszerzés becsült értéke: nettó 23.201.322 Ft   

5.	A	szerződés	meghatározása:		

Vállalkozási	szerződés:	



”Tari háziorvosi rendelő épületének felújítása” 

6. A teljesítés határideje:   

Szerződés hatályba lépését követő 6 hónap. 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

7. Teljesítés helye:  

3073 Tar Szondy György út 96. Hrsz 664 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 

A szerződést az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés finanszírozza: 

TOP- 4.1.1-15-NG1-2016-00010   Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
elnevezésű  fejlesztések támogatásából Támogatási intenzitás 100 %. 

Finanszírozás módja: utófinanszírozás  

Előleg: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

Fizetési feltételek: Számla benyújtására a műszaki ellenőr által jóváhagyott jegyzőkönyv 
alapján kiállított teljesítésigazolás birtokában van lehetőség. A szerződés teljesítése során 
legfeljebb 2 részszámla és egy db végszámla nyújtható be a következő műszaki készültségi 
fokokhoz igazodóan: 40%-80%-100%. 

A számlák benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 
272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
36/A. §-ában foglaltakra a kifizetéseket illetően. 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).  

A finanszírozás a következő jogszabályok alapján történik: 

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 

Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. 

10. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 
személy: (adott esetben)  

Gazdálkodó szervezet létrehozását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé. Ajánlatkérő a 
projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők tekintetében is kizárja. Együttes ajánlattétel 



esetén közös ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben meg kell jelölni a 
kapcsolattartót, továbbá rögzíteni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását. 
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá, hogy a szerződés teljesítése során ki milyen 
feladatot lát el, milyen kötelezettséget teljesít, mikor szűnik meg a szerződés, illetőleg a 
szerződés megszűnését követően a jótállási, szavatossági jogok az egyes feladatok, 
kötelezettségek tekintetében mely ajánlattevőt terhelik. 
Fenti nyilatkozattételi kötelezettség együttműködési (közös ajánlattevői) megállapodás 
benyújtásával is teljesíthető.  

11. Részajánlattétel:  

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. 

12. Az ajánlatok értékelési szempontja:  

A legalacsonyabb nettó összegű ellenszolgáltatás. 

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

Nem tehet ajánlatot illetőleg Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha:  

- Ajánlattevő végelszámolás alatt áll, vagy  

- az ellene indított csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végrehajtás folyamatban van;  

- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az önkormányzat székhelye 
szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére 
halasztást kapott; korábbi – öt évnél nem régebben – akár közbeszerzési eljárás 
alapján, akár egyéb módon vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős 
közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; vagy 

- munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási 
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el. 

Igazolás módja: kizáró okokkal kapcsolatos Ajánlattevői nyilatkozat (a jelen felhívás 2. 

számú melléklete) 

14. Műszaki, szakmai alkalmasság: 

Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év 
legjelentősebb mélyépítési vagy közlekedésépítési vagy vízépítési munkáinak ismertetéséről 
szóló referenciaigazolást. 

Az igazolásnak tartalmaznia kell – az alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolásához 
szükséges részletezettségben – legalább  

•a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, 



•a referenciát nyújtó személy nevét, telefonszámát 

•a befejezett munka tárgyát oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek 
történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, 

•a szerződésszerű teljesítés időpontját (év/hó/nap bontásban) 

•ellenszolgáltatás nettó összegét 

•továbbá nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e. 

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától 
visszaszámított 5 évben (48 hónapban) nem rendelkezik legalább 1 db, a jelen közbeszerzési 
eljárás tárgyának megfelelő tárgyú, nettó 10. 000. 000 Ft értékű, szerződésszerű teljesítésről 
szóló referenciával. 

15. Az ajánlattételi határidő: 2017. július 18. , 10 óra 00 perc 

16. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:  

Az ajánlat benyújtásának címe: 

Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége 
3073 Tar Szondy György út 92. 

Az ajánlatokat munkanapokon 9-14 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 
óráig lehet benyújtani. 

Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlatkérő címére közvetlenül vagy postai úton vagy 
személyesen kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az 
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos 
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A csomagolást a 
következő felirattal kell ellátni: ”Tari háziorvosi rendelő épületének felújítása”.  
 Az ajánlattételi határidő előtt felbontani tilos” 

17. Az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is 
benyújtható-e az ajánlat: 

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar.  
Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül 
kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni.  
 
Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti 
hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős 
fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy 



a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának 
helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 
 

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

Az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.  

19. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ: 

Az ajánlatkérő ajánlattételi biztosítékot nem kér.  

20. Szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó információk: 

Nyertes ajánlattevőtől a szerződésben megkövetelt biztosítékok: 
Jótállási biztosíték: az ajánlati ár nettó összegének 1 %-a. A jótállási idő: 4 év, de ajánlatkérő 
a jótállási biztosítékot az egy éves garanciális felülvizsgálat időpontjáig kéri rendelkezésre 
bocsátani. 
A jótállási biztosíték az alábbiaknak megfelelően teljesíthető: 
Ajánlatkérő előírja, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint 
nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési 
számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 
Erre vonatkozó nyilatkozat csatolandó. (3. melléklet) 
 
Kötbér: A Megrendelőt kötbér illeti meg akkor, ha a Vállalkozó szerződésben vállalt 
feladatait késedelmesen, vagy egyáltalán nem teljesíti. A kötbér mértéke minden késedelmes 
nap után szerződéses nettó ár 1 % a maximum a szerződéses ár 20 %-a. 

21. Szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: 

Ajánlatkérő nem köti a szerződés teljesítését különleges feltételekhez. 

22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott beszerzés esetén az érintett projektre 
(programra) vonatkozó adatok: igen 

TOP- 4.1.1-15-NG1-2016-00010   Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
elnevezésű  fejlesztések támogatásáról Támogatási szerződés. 

23. Egyéb információk: 

23.1. Hiánypótlás:  

Az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokhoz kapcsolódóan biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 



23.2. Formai kötöttség:  

Az ajánlattevőnek közvetlenül vagy postai úton kell benyújtania ajánlatát az ajánlattételi 
határidő lejártáig kettő papír alapú példányban, valamint egy - a papír alapú példánnyal 
mindenben megegyező - elektronikus másolati példányban (CD vagy DVD).  Az elektronikus 
dokumentumok kívánt formátuma: *.pdf. Az oldalakat (üreseket nem) sorszámozni és 
szignózni kell. Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni. Az 
elektronikus példányt a papíralapú végleges, aláírt ajánlatról kell elkészíteni. Az elektronikus 
példány és a papír alapú példány közötti eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó.  

23.3. Cégszerűség és képviseleti jogok ellenőrzése: 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő tekintetében a képviseleti jogok ellenőrizhetősége 
érdekében az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre 
jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V. törvény szerinti aláírási mintáit. Ha 
a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a 
kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti, 
cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldá-
nyának egyszerű másolata. 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolást. 

23.4. Igazolások, Nyilatkozatok:  

A felhívás mellékletét képező nyilatkozatminták alkalmazása nem kötelező, de az ajánlatkérő 
tartalmi előírásait mindenben kielégítő nyilatkozatokat kell benyújtani. 

23.5. Közös ajánlattétel:  

Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, 
amelynek Ajánlatkérő nem küldött felhívást. 

Közös ajánlattétel esetén egyebek mellett csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók által kötött 
megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás 
kérdéseiről. A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell 
vállalniuk az ajánlatkérővel (Vevővel) szemben. 

23.6. Az eljárást lezáró döntésről való értesítés időpontja: ajánlati kötöttség időtartamán belül.  

23.7. Felelősségbiztosítás:  

Ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépését követően a kivitelezési munka megkezdése előtt 
csatolnia kell a beszerzés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő, legalább 2.000.000 
forint/káresemény és legalább 3.000.000 forint/év kártérítési határösszegű érvényes 



felelősségbiztosítását igazoló kötvényt. Az ajánlatban ennek megfelelően nyilatkozatot kell 
benyújtani, amelyben ajánlattevő vállalja, hogy nyertessége esetén a szerződés hatályba 
lépését követően a kivitelezési munka megkezdése előtt az eljárást megindító felhívásban 
foglalt feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítási szerződést fog kötni. 
Amennyiben az ajánlattevő már rendelkezik az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítási kötvénnyel, akkor erről kell 
nyilatkoznia, de a kötvényt nem kell az ajánlathoz csatolnia, ugyanakkor a szerződés hatályba 
lépését követően a kivitelezési munka megkezdése előtt az ajánlatkérő részére be kell 
nyújtania. (4.sz melléklet) 

23.8. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 
ajánlattevőket terheli. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírásben és költségvetésben a 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg 
szabadalomra vagy védjegyre történő hivatkozások tájékoztató jellegűek, a beszerzés 
tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő az előírt műszaki 
paraméterek esetében az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad, ez esetben 
azonban az ajánlattevőnek legkésőbb az ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva 
be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. 

23.9. Szakmai ajánlat (Árajánlat): Ajánlattevőnek ajánlatához az ajánlatkérő által biztosított 
tételes árazatlan költségvetést kell tételes árazott költségvetés formájában csatolnia a szakmai 
ajánlat részeként. (5.sz. melléklet) 

Az ajánlat részeként csatolt árazott költségvetésben az ajánlattevők nem változtathatják meg 
sem a tétel számokat, sem a tétel szöveges kiírását, sem a tétel mennyiségeit, mert az az 
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben az ajánlattevő a költségvetésben 
átírást, javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek 
nyilvánítja. 

24. Az ajánlattételi felhívás gazdasági szereplők részére való megküldésének napja:  

                                                          2017. július 11. 

Mellékletek: 

§  Ajánlatkérő által jelen felhíváshoz csatolt dokumentumok: 

- Tervdokumentáció 

- Műszaki leírás 

- Árazatlan költségvetési kiírás 

Ajánlattevő részéről benyújtandó dokumentumok: 

- Felolvasólap (1. sz. melléklet) 

- Nyilatkozat kizáró okokról (2. sz. melléklet)  

- Nyilatkozat felelősségbiztosításról (3. sz. melléklet) 



- Szakmai ajánlat (4. sz. melléklet) 

- Referenciaigazolás 

- Aláírás minta/Aláírási címpéldány 

 



1. számú melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 
 

Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Belföldi adószáma:  

Cégjegyzékszám:  

Képviselő neve:  

 

A kapcsolattartó adatai: 

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:  

Kapcsolattartó személy faxszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 

Közbeszerzés tárgya:  

”Tari háziorvosi rendelő épületének felújítása” 
 

A fő számszerűsíthető adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül: 

 

Ajánlati ár (nettó)                        ,- Ft 

 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 

(cégszerű aláírás) 

 



2. számú melléklet 

 

Ajánlat tárgya: ”Tari háziorvosi rendelő épületének felújítása” 
 
 

Nyilatkozat kizáró okokról 

 

Alulírott 

………………………………………………………………………………………(képviselő 

neve), mint a(z) 

…………………………………………………………………………………………(ajánlatte

vő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy az ajánlattétel során 

általam képviselt cég az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll csődeljárás, felszámolás 

és végelszámolás alatt, nem folyik ellene végrehajtási eljárás, adószáma nincs felfüggesztve, 

nincs köztartozása és nem áll az ajánlatkérésben meghatározott egyéb kizáró okok hatálya 

alatt. 

 

 

Kelt: ……………………, 2017. …….. 
 
 
 
 
 cégszerű aláírás 
 
         
 

 

 

 

 

 



3. számú melléklet 

 

 

Ajánlat tárgya: ”Tari háziorvosi rendelő épületének felújítása”.  
 

 

 

 
 

Nyilatkozat jótállási biztosítékról 

 

 

 

Alulírott .............................(képviselő neve), mint a(z) ................................................. 
(ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem 
tudatában 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy az ajánlattételi felhívás 19. pontja szerinti jótállási biztosítékot határidőre az Ajánlatkérő 

rendelkezésére bocsátom. 

Kelt: ……………………, 2017. …….. 
  

 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 



4. számú melléklet 

Ajánlat tárgya: ”Tari háziorvosi rendelő épületének felújítása”.  
 

 
Nyilatkozat felelősségbiztosításról 

 

Alulírott .............................(képviselő neve), mint a(z) ................................................. 
(ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem 
tudatában 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy nyertességem esetén a szerződéskötés időpontjára az eljárást megindító felhívásban 

foglalt feltételeknek mindenben megfelelő felelősségbiztosítási szerződést megkötöm és azt 

az ajánlatkérő részére bemutatom 

vagy 

hogy rendelkezek az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek mindenben 

megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel, és a szerződéskötés időpontjára azt az 

ajánlatkérő részére bemutatom. 

 

(megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Kelt: ……………………, 2017. …….. 
 

  

 

 

cégszerű aláírás 

 



5. számú melléklet 

         SZAKMAI AJÁNLAT (ÁRAJÁNLAT) 

 

  



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-138/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 6-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 17.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
102/2017.(VII.6.) határozata 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta – „Javaslat a TAR, Hunyadi út és Rózsa út 
önkormányzati tulajdonú közutak egy-egy részének 
útkarbantartási munkálataira vonatkozó ajánlattételi 
felhívás lezárására, és nyertes ajánlattevő 
kiválasztására.” - című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a Döntéshozó testület megállapítja, hogy „a TAR, Hunyadi 
út és Rózsa út önkormányzati tulajdonú közutak egy-egy 
részének útkarbantartási munkálataira vonatkozó  
ajánlattételi felhívás lezárására, és  nyertes ajánlattevő 
kiválasztására” tárgyú – beszerzési eljárás eredményes.  
 

1.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a   
 
a.) SZATA-BAU PLUS Kft. 
3073 Tar Zrínyi út 25. 
 
b.) BAKONYI Kft. 
3070. Bátonyterenye Ózdi út 11/A. 
 
c.) TOMAX-BAU Bt. 
3065 Pásztó Vár utca 126. ajánlata 
 
érvényes, az ajánlattételi feltételeknek megfelelnek, 
szerződéskötésre        alkalmasak. 
 

2.) Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
Döntéshozó testület megállapítja, hogy a „a TAR, 
Hunyadi út és Rózsa út önkormányzati tulajdonú 
közutak egy-egy részének útkarbantartási 
munkálataira vonatkozó  ajánlattételi felhívás 
lezárására, és  nyertes ajánlattevő kiválasztására 
beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az ajánlattételi 



felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján – 
legalacsonyabb nettó összegű ellenszolgáltatás – a SZATA 
BAU PLUS Kft 3073 Tar, Zrínyi út 25. 
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a szerződés megkötésére és aláírására, továbbá 
valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 
 
Felelős:  Turopoli Zsolt polgármester 
Határidő:  2017. július 21. 
 

 
   

 
 

 
 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

 
 
 
 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. augusztus 16. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Iratanyag 
2./ Irattár 
3./  hirdető tábla 
 

 
 
 
 
 
 
 



Tar Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

     __________________________________________________________ 
 
Iktatószám: 25-104/2017 

Jegyzőkönyvi kivonat 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 6-án megtartott 
rendkívüli üléséről készült 17.sz. jegyzőkönyvéből. 
 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
103/2017.(VII.6.) határozata 

 
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára 
irányuló javaslatot, és az alábbi döntést hozta. 
 

1. Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy  a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
36200/981-4/2017.ált számú határozatával  kijelölt 
közszolgáltató az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit 
Kft. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19.) az új 
közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 6 hónapig a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére a szerződés megszüntetésével 
kapcsolatban. 
 
 Határidő:  értelem szerint 
 Felelős:     polgármester  
 

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Nyugat-Hevesi 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
(továbbiakban: Társulás) a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátására vonatkozóan, Tar községre is 
kiterjedően, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 
kössön az NHSZ Észak-Kom Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár 
u. 19.) a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező 
szerződéstervezet figyelembe vételével. A közszolgáltatás 
időtartama: 2017. október 1-től 2022. szeptember 30-ig.  
 

3. A Képviselő-testület jóváhagyja Bátor, Balaton, Bekölce, 
Bükkszentmárton, Mikófalva, Mónosbél, Egerbocs, Nagylóc  
települések 2017. július 1. napjától történő csatlakozását a 
Társuláshoz.  
 

4.  A Képviselő-testület jóváhagyja a Társulás Társulási 
Megállapodásának ezen határozat 2. sz. mellékletét képező 
módosítását.  



5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
Társulási Tanács ülésén a 2 – 4. pontokban foglaltak szerinti 
álláspontot képviseljen.  
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős:     polgármester    

        
 

 
 
 
Turopoli Zsolt sk.               Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
   polgármester      jegyző 
 

 
 
 
 
 
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles. 
 
Tar, 2017. július 7. 
                  Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                jegyző 
     nevében és megbízásából: 

          Kis Zsoltné 
                             ig.ea. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ dr. Kozma Katalin Gyöngyös Város jegyzője 3200 Gyöngyös Fő tér 13 
2./ Nyugat-Hevesi REgionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
     3200 Gyöngyös Fő tér 13 
3./ Iratanyag 
4./ Irattár 
5./  hirdető tábla 
 


