
vtÉlyxúrt polcÁRMEsTERI HIVATAL
6449 Mélykút, Petőfi tér L.

Telefon: 77 l 560-001; Telef'ax: 77 l 560-030
I] - mai l : hiyclal@mqlJkut bu

Ikt, szárn: 2I2Il2020,

ELÓTERJESZTES
tllÉIYXÚT VÁROS POLGÁRMESTERE

reszere a

,,TOP- l. 1.2- 1 6-BK1 -20 1 7-0000 1 azonosító számú proj ekt benyújtott többletköltség
kérelrnének menedzselési feladatainak ellátása és nyomon követése'o tárgyú beszerzési

elj á rásban aj ánlatkérés elfo gadása és aj ánlattevők kij elölése tá rgyában.

Tisztelt Polgármester Úr!

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 4012020,(III.1l.) Korm. rendelet 1, §-a alap.ián a

Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
lrumánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és

életének megóvása érdekében Magyarország egész teriiletére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A
katasztróíávédelemról és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201l. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztróí'avédelmi törvény) 46, § (4) bekezdése alapján
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a í-eladat- és hatáskörét a

polgármester gyakorolia. Fenti.jogszabályhelyekre hivatkozással az alábbiakat terjesztiük a T.
Polgármester Ur elé:

Mélykút Város Önkormányzat a TOP-1.1.2-16-BK1-20l7-0000l azonosítószámú projektje a
Támogatásí Szerződésben meghaíározott műszaki-szakmai tartalom megvalósítására kiírt
közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően fonáshiányos, ezért Megbízó többletköltség-
igény benyú.itásával kíván élni. A benyújtott többletköltség-igény menedzseléséhez és a
fblyamat lebonyolításához külső szolgáltatás igénybevétele szükséges.

A Beszerzési Szabályzat III.1.c) ponda értelmében a 100.000 Ft becsült értéket meghaladó és
kőzbeszerzési értékhatárt és közbeszeruési értékhatárt el nem érő beszerzés esetén lehetőség
van közvetlen a.jánlat bekérésére 2 vagy több a.iánlattevőtől. A Beszerzési Szabályzat IIL3.
pont szeriní az I. a) és c) pont szerint az e|iárás aiánlattételi íélhívás nélkül közvetlen
megkereséssel indul. amely történhet telefbnon vagy írásban. Az a.iánlatkérő a beérkezett
a.iánlatokat a legalacsony"abb összegű ellenszoIgáltatás szempontja alap.ián bírálja el.

Az a.iánlatkérés reíszletes taftalmát a határozati-.javaslat mellékletet képező ajánlatkérés
Larla|mazza.
Fentiekre tekintettel.javasoljuk az aIábbt határozatí-iavaslat meghozatalát:

HATÁROZATI-JAVASLAT

.....12020.(......) PolcÁnunsTERI HATÁROZAT

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 4012020.(III.11.) Korm. rendelet l, §-a alapián a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó



hurnániárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A
katasztrófavédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011, évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztróíbvédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alap.ián

veszélyhelyzetben a teleptilési önkormányzat képviselő-testületének a í'eladat- és hatáskörét
a polgármester gyakorolI a.

A katasztróí'avédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében nreghatározoít hatáskörömben eliárva,
tekintettel a 912020,(IV.03.) polgármesteri határozatban foglaltakra - Íigyelembe véve
Mélykút Város Önkormányzat Beszerzési SzabáIyzaíában meghatározott rendelkezéséket,
továbbá az2I2l12020. iktatószámú írásbeli előterjesztésben fbglaltakat - aza|ábbi határozatot
hozom:

1 . Elíbgadom a.ielen határozat mellékletét képező a.jánlatkérést.

2. Az 1. pontban meghatározott a.iánlatkérést az aIábbi vállalkozások részére rendelem
elektronikus úton megküldeni:

- BKMFt] Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési
Kecskemét, Deák Ferenc tér 3,

- Csongrád Megye Fe.jlesztéséért Nonprofit Kft,

Ügynökség Nonproíit Kft,, 6000

6720 Szeged, 'I'isza La.jos krt. 2-4
Belvedere Ház

- Pá|yázat Mester PáIyázatíró és Tanácsadó Kft.,6440 Jánoshalma, Rigó u.2l,
F e_lp]ós: Kovács Tamás pcllgármester

Halfudó 2020. május l9, (ajánlatkérés kiküldésére)



Melléklet a ,..12020. (...) polgárnresteri haíározathoz

Ajánlatkérés

A TOP_1.1.2-16-BK1-2017-00001 azonosító számú projekt benyújtott többletköltség

kérelmének menedzselési í'eladatok ellátása, nyomon követése

tárgy ű beszerzési elj árásban

1. Ajánlatkérő:

Mélykút Város Önkormányzat

6449 Mé|ykút, Petőíl tér 1.

Teleíbn: +36-77-560-00 1

Fax: +36-7 7-560-030

E - mai l : hjyalal @u_e_ryku_t-bl

Kapcsolattartó neve: Kósa Róbertné

Te le tbrr/t-ax : +3 6 l 7 7 - 5 60-03 3, +3 6 l 7 7 - 5 60 -03 0

E mai l : kosanc_,(@melykut. hu

Tisztelt Ajánlattevő!

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 4012020.0II.11.) Korm. rendelet 1, §-a alapján a

Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A

katasztróí'avédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20l l. évi

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztróí-avédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapián

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testüIetének a í-eladat- és hatáskörét a

poIgármester gyakorolI a.

A katasztróí'avédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva.

tekintettel a912020, (IV.03) polgármesterihatározatban lbglaltakra, valamint figyelembe véve

Mélykút Város Önkormányzaí Beszerzési Szabá|yzaíában foglalt rendelkezéséket pályázat

benyúitására hívom fel az alábbi körben és feltételekkel:



Mélykúrt Város Önkormányzaí a TOP-1.1,2-16-BK1-2017-00001 azonosítószámú pro.jektje a

'fárrrogatási Szerződésberr meghatározott műszaki-szakmai tartalom nregvalósítására kiírt

közbeszerzési eliárás lebonyolítását követően íbrráshiányos, ezért Megbízó többletköltség-

igény benyú.itásával kíván élni. A benyújtott többletköltség igény menedzseléséhez és a

tblyamat nyomon követéséhez külső szo|gáIíaíás igénybevétele szükséges, A többletköltség-

igényhez kapcsolódó előzőekben részletezett feladatok tekintetében a.|ánlattételre hívjuk fel

önöket a következők szerint:

A.iánlattétel tárgya

TOP- l , l ,2- l 6-BK 1 -20 l 7-00001 azonosító számú ,,Inkubátorház feilesztése" című pályéaat,

többletköltség igény menedzselése és nyomon követése,

[p-:.rt U.Átitt t"UUt.t-t .it*g ig..,v. 
----=lA iebonyolított közbeszerzési eljárás alapján a projekt becsült többlet-költség igénye:

22.470.000 - Rt

Feladatok

A tobbletkoltség-igény Közremúködő Szervezet és az Irányító Hatóság általi

elbírálásának íblyamata alatt f'elmerülő esetleges hiánypótlások, íísztázó kérdések

megválaszolásának koordinálása, lebonyolítása

A többletköltség-igény előrelraladásának nyomon követése, monitoringozása

Fo l yamatos szakmai, szakértő i rendelkezésre állás, segítségnyúj tás

Kapcsolattarlás a Közremúködó Szervezettel, Irányító Hatósággal, teriileti

szereplővel; esetleges egyeztetések szervezésében lebonyolításában való

közreműködés

o A többletköltség-igény kapcsán í'elmerülő EpTk-n keresztüli ügyintézés telies körű

kezelése

|A szerződés teliesítésének határideje 
l

A tevékenysége teljesítésének időpontia a többletköltség-igény elbírálásának folyamata alatt

í-elmerüIő hiánypótlási íblhívás Közreműködő Szervezet í-elé történő teljesítésének időpontia,

hiánypótlás hiányában a többletköltség-igény Irányító Hatóság felé torténő f-elterjesztésének

időpontja.



Formai követelmények a,z ajánlatokkal szemben

Az a.iánlatokat elektronikus úton, aláírt scannelt PDF formátumban VAGY

személyeserr. illetve postiri vagy firtárpostai úrton egy eredeti példányban,

kell benyúr|íanl az a.jánlati í-elhívásban megktildött formanyomtatványon.

|ezárí borítékban

magyar nyelven

T'artal mi követe lmén y ek az a.i ánl atokkal szemben

Az a.jánlatoknak a következő dokumentumokat keil tartalmazni:

l. A.iánlat benyú.itási úrlap kitöltve, aláírva

2, Egyéni vállaikozó vagy civil szervezet a.jánlattevő esetén a jogi státuszát igazolő

dokumentum másolata, (Etegendő egy példányban benyújtani)

A pénz.ügyi a.|ánlatokkal szembeni követelmények

Az, áralánlatokat tevékenységenként egy összegben, nettó összeg, AFA. bruttó összeg

bontásban és Forint pénznemben kell megtenni. Ajánlatkérő részajánlaíot nem fbgad el.

Aza.iánlatok benyújtásának mód.ia, helye és határide.ie

Az a.jánlatoknak a nregadott határidőig vagy elektronikusan, vagy személyesen. vagy postai

úrton be kell érkezniük,

- Elektronikusan: p,14)yq7gt2,mqly_k_ut@gm_ail.co_14 vagy k_psanc@mebkul.hu vagy

lg4*zgatas@.mp]yLul,bu email címre. Az email tárgyába kérjük beleími: ,,TOP-l.1.2-

16-BK1-2017-00001 azonosító számú,,Inkubátorház fejlesztése" című páIyázaí,

többletköltség igény menedzselése és nyomon követése" - AJÁNLAT - nem nyitható

meg: 2020. má.ius 22. l l:00 óra! Az elektronikus úton megküldött aiánlatokat esetében

az ajánlatokat utólag eredetiben is szükséges megküldeni.

- személyesen a Mélykúti Polgármesteri Hivatal 3., vagy 4, iroda,

- postai úton a Mélykúti Polgárrnesteri Hivatal 6449 Mélykút Petőíl tér 1, címre kell

rnegktildeni.

A személyesen, vagy postai úton megküldött ajánlat esetén a borítékra kérjük ráírni:

,,TOP-1.I.2-16-BK1-20l7-00001 azonosító számú,,Inkubátorház fej|esztése" című pályázaí,

többletköltség igény menedzselése és nyomon követése" - AJÁNLAT - nem bontható fel:

2020, május22. 11:00 óra!

Az, alánIatokkal kapcsolatos hiánypótlás

A beadott a.iánlatokkal kapcsolatosan hiánypótlásra nincs lehetőség.



Az a.i ánlatok értékel és e, szerződéskötés

Jelen a.iánlati felhívásra beérkező és a felhívásunknak formailag és tartalmilag megí-elelő

a.iánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kerüI kiválasztásra,

Kelt: Mélykúrt,2020, má.ius 19.

'I'isztelettel:

Mélykút Város Önkormányzat

kovács Tamás

polgármester

AJÁNLAT BENvúJTÁSI úrtap

Hivatkozásí szám: TOP-l .L2-16

Ajánlatkérés tárgya: TOP-1.1.2-16-BK1-20l7-00001 azonosító számű pro.iekt benyú.itott

többletköltség kerreIrr-rének menedzselési í'cladatainak ellátása és nyomon követése

Ajánlatkérő neve Mélykút Város Önkormányzat

Székhelye: 6449 MéIykút, Petőfi tér 1

Adószám: 15724935-2-03

Yezető tisztségviselő / képviselő

neve:
Kovács Tamás polgármester

Telefon +36177 -560-00l

e-mail hivataltDmelykut.hu

Ajánlattevő neve

Székhelye:

Adószám:

Y ezető tisztségviselő / képviselő

neve:
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Telefon

e-mail

Egyösszegű ajánlati ár:

Nettó

ajánlati ár

(Ht]F)

ano/Ll /o

Általárros

Forgalmi Adó

(HUF)

Bruttó

ajánlati ár

(HUF)

ToP- I.1 .2- 1 6-8K I -

2017-00001 azonosító

számű pro.iekt

benyú.itott

többletköltség

kérelmének

menedzselési

í'eladatainak ellátása és

nyomon követése

AIulírott , mint az a.jánlattevő cégiegyzésre .iogosult képviseló.|e az

a.jánlattevő képviseletében a í'enti beszerzésí e|iárás során a kiírásban íbglalt feltételeket

megvizsgáltuk és í'er.ntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk. Nem áll fenn

összeíérhetetlenség az A.jánlatkérő és az Aján|atíevő között, Készek és képesek vagyunk a

meghatározott tárgyban szeruődéses.jogviszonyt létesíteni, és a szerződést teliesíteni.

Nyilatkozom, hogy az áItalam képviselt szervezeí az áI\amháztartásról szóló 201 1. évi CXCV.

törvény (Átrt.) 4l.§ (6) bekezdésének megí-elel. és a nemzeti vagyonróI szóló 20l1. évi

CXCVI. törr,ény (Nvt.) alap.|án átlátható szervezetnek minősül. Nyertességünk esetén az

átIátlrató sági n y, il atkoz.atot/al átámasztó dokunrentumot megküld.i ük.

Az a.járTlat érvényessége: a kiállítástól szánrított 60 nap.

Kelt: "2020.
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Cégszerű aláírás

MéIykúrt. 2020. má.ius l 4.

Előterjesztő: Dr. Vörös-Börcsök Tímea.jegyző 1), i,,:,1.1-r-- p,:-l ,,.:l- '.-i-ll".,.,_

Készítette: Kósa Róbertné lakoss ágszolgáIati csoportvezető {_t. _u_,.,t
\

förvényességi észrevételem nincs: :.< ;j..:.. _ .]:l.",.,l, . .-,|*r_,:*:,

Dr, Vörös-Börcsök Tímea

.iegyző


