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Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 13-án
tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

89/2018. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018.
szeptember 13. rendkívüli Képviselő-testületi ülés - „Dorog,
Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakítása építésszerelés kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása című 2. pontját leveszi a napirendről.

K.M.F.
Dr. Tittmann János sk.
polgármester
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jegyző
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90/2018. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018.
szeptember 13-i rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi
pontjait egységes szerkezetben elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Tittmann János polgármester

K.M.F.
Dr. Tittmann János sk.
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia sk.
jegyző
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91/2018. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat
1.Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr.
Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai programjának
módosítását elfogadja.
2. Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr.
Mosonyi Albert Gondozási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Tittmann János polgármester

K.M.F.
Dr. Tittmann János sk.
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia sk.
jegyző
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Bécsi u. 79-81.
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Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 13-án
tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből
92/2018. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat
Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00004
projekt keretében megvalósuló „Dorog, Reimann Bányászattörténeti Miniverzum
interpretációs rendszerének beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról az alábbi
döntést hozza:
1. Az eljárás eredményes.
2. A benyújtott ajánlatok közül a Geoscience Regionális Fejlesztési Kutató Intézet Nonprofit
Kft. érvénytelen ajánlatot tett, a határozat 1. számú mellékletét képező írásbeli összegezés
V.2.11. pontjában részletezetteknek megfelelően.
3. A benyújtott ajánlatok közül érvényes ajánlat a következő:
- Ajánlattevő neve:
- Ajánlatevő címe:
- Vételár nettó Ft:
- Többlet jótállás időszaka az eredményes
műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől
számítva, naptári napokban megadva, a
minimálisan kötelező 36 hónapon felül :
- Az eljárást megindító felhívás III.1.3. M/2.
pontjára bemutatott szakember alkalmassági
követelmény feletti többlet szakmai
tapasztalata természettudományi tárgyú
kiállítás installációjának kivitelezésében:

Geo-Gráf Grafikai Szolgáltató Kft.
7624 Pécs, Alkotmány u. 40. B ép.
35.750.000,1

1

Az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat.
4 Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszerzés finanszírozásához
szükséges pénzügyi fedezetet a 2019. évi önkormányzati költségvetése terhére biztosítja.

5. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az eljárás eredményét tartalmazó
írásbeli összegezést a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
6. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a határozat
2. melléklete szerinti közbeszerzési szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Tittmann János polgármester

K.M.F.
Dr. Tittmann János sk.
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia sk.
jegyző

A kiadmány hiteléül felelős: Forgács Anikó Sára

1. melléklet
Írásbeli összegezés

Dorog Város Önkormányzat
Reimann Bányászattörténeti Miniverzum interpretációs rendszerének beszerzése
tárgyú közbeszerzési eljárása
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dorog Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18487 2
Postai cím: Bécsi út 79-81.
Város: Dorog
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám:2510
Ország: Magyarország
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Reimann Bányászattörténeti Miniverzum interpretációs rendszerének beszerzése
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Reimann Bányászattörténeti Miniverzum interpretációs rendszerének beszerzése
1 db asztalon álló, az egész szénmedencét bemutat, maximum 3m x 4,5 méteres méretű terepasztal, 1 db 3D time lapes
animáció, 1 db geológiai ismertető kisfim, 10 db bányász visszaemlékezések kisfilm, 1 db projektoros vetítés, 9 db
makett készítése, 1 db VR film, 1 db tárnafolyosó, 1 db tudáspróba, 1 db infópont, 1db festmény átszállítása és
elhelyezése, valamint általános épületkommunikáció és a kiállítótér szoftveres távvezérlésének kialakítása/kiépítése a
Campinvest Kft. által készített Reimann Bányászattörténeti Miniverzum Attrakció menedzsment terve alapján.
Az attrakció menedzsment tervben szerepeltetett gyártmányokra, eredetű-, márkájú-, típusú dolgokra, eljárásra,
tevékenységre való hivatkozás csak az áru jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
Ajánlatkérő azokkal egyenértékű, vagy azoknál Ajánlatkérő számára kedvezőbb teljesítést is elfogad.
A jelen közbeszerzésnek nem tárgya az attrakció menedzsment terv szerinti II. ütem megvalósítása!
A közbeszerzési műszaki leírásban szerepeltetett gyártmányokra, eredetű-, márkájú-, típusú dolgokra, eljárásra,
tevékenységre való hivatkozás csak az áru jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
Ajánlatkérő azokkal egyenértékű, vagy azoknál Ajánlatkérő számára kedvezőbb teljesítést is elfogad.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: harmadik rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. § szerinti nyílt
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése:
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2018/08/05 (éééé/hh/nn)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés:
Reimann Bányászattörténeti Miniverzum interpretációs rendszerének beszerzése
Az eljárás eredményes volt x igen R nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
R A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
R A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás R igen R nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2
V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Geo-Gráf Grafikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
7624 Pécs, Alkotmány u. 40. B. ép.
Adószám: 12620863-2-02.
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta.
Vételár nettó 35 750 000 Ft
Többlet jótállás időszaka az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva, naptári hónapokban
megadva, a minimálisan kötelező 36 hónapon felül 1 hónap
Az eljárást megindító felhívás III.1.3. pont M/2. pontjára bemutatott szakember
alkalmassági követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata természettudományi tárgyú kiállítás installációjának
kivitelezésében 1 hónap
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak
az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő neve:
Geo-Gráf
Grafikai
Szolgáltató
Korlátolt
Felelősségű Társaság
Az értékelés
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

Vételár
Többlet jótállás időszaka
az eredményes műszaki
átadás-átvételi eljárás
befejezésétől számítva,
naptári hónapokban
megadva, a minimálisan
kötelező 36 hónapon felül
Az eljárást megindító
felhívás III.1.3. pont M/2.
pontjára bemutatott
szakember alkalmassági
követelmény feletti
többlet szakmai
tapasztalata
természettudományi
tárgyú kiállítás
installációjának
kivitelezésében

A
részszempontok
súlyszámai
Értékelési
(adott esetben az pontszám
alszempontok
súlyszámai is)
70
25

100
100

Értékelési Értékelési
pontszám pontszám
és
súlyszám
szorzata
7000
2500

5

100

500

Az ajánlattevő neve:

Értékelési Értékelési
pontszám pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal szorzott
10 000
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az ár értékelési szempont esetében az alacsonyabb érték a kedvezőbb, a Többlet jótállás időszaka az eredményes
műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva, naptári hónapokban megadva, a minimálisan kötelező 36
hónapon felül és az eljárást megindító felhívás III.1.3. pont M/2. pontjára bemutatott szakember alkalmassági
követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata értékelési szempontok esetében a magasabb érték a kedvezőbb.
Az alkalmazandó pontkiosztási képlet:
Ár részszempont:
P= (Alegjobb/Avizsgált) * 100
Többlet jótállás időszaka az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva, naptári hónapokban
megadva, a minimálisan kötelező 36 hónapon felül és az eljárást megindító felhívás III.1.3. pont M/2. pontjára
bemutatott szakember alkalmassági követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata részszempont:
P= (Avizsgált/Alegjobb) * 100
A nulla megajánlások 0 pontot kapnak és a fenti képletek nem kerülnek alkalmazásra.
Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás III.1.3. pont M/2. pontjára bemutatott szakember
alkalmassági követelmény igazolásához szükséges tapasztalata és az az feletti többlet szakmai tapasztalata értékelési
szempontra tett megajánlás alátámasztására csatolja az eljárást megindító felhívás III.1.3. pont M/2. pontjára bemutatott
szakembernek az általa aláírt önéletrajzát olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltétel igazolásához szükséges
gyakorlati idő és az értékelési szempontként figyelembe vett gyakorlati idő megállapítható legyen olyan módon, hogy
az önéletrajz tartalmazza projektenként az adott projekt tárgyát, helyét, a megrendelő nevét, a szakember
munkavégzésének tartalmát (az alkalmassági feltétel igazolásához szükséges és az értékelési szempontra tett
megajánlás alátámasztásához szükséges mértékben) és annak kezdő dátumát év, hó pontossággal, valamint befejező
dátumát
év,
hó
pontossággal.
Ajánlatkérő az alkalmazott értékelési szempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A kapott
pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A pontszámok felszorzásra kerülnek a szemponthoz tartozó
súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. A legmagasabb összesített pontszámot
elérő ajánlattevő lesz a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, míg – amennyiben megjelölésre
kerül - a második legtöbb összesített pontszámot elérő ajánlattevő a gazdaságilag második legelőnyösebb ajánlatot
nyújtó ajánlatot tevő.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Geo-Gráf Grafikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
7624 Pécs, Alkotmány u. 40. B. ép.
Adószám: 12620863-2-02.
Vételár nettó 35 750 000 Ft
Az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x igen R nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni: bútorasztalos, lakatos, műanyag elem gyártó, programozó
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Geoscience Regionális Fejlesztési Kutató Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
7621 Pécs, Nagy Flórián utca 10. I. em. 4.
Adószám: 11698218-2-02.

Ajánlattevő ajánlatkérőtől az alábbi hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést kapta:
„Hiánypótlási felhívás:
1. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok alkalmazását
írta elő. Ajánlattevő a kizáró okok vonatkozásában kizárólag a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), d), e) f) pontja és a
(2) bekezdés vonatkozásában nyújtotta be nyilatkozatát. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében
benyújtani ajánlattevő vonatkozásában nyilatkozatukat, hogy ajánlattevő nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésében megjelölt egyik kizáró ok hatálya alatt sem!
2. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdés alapján kérjük, hogy az ajánlathoz csatolt árazott
költségvetésben szereplő összesen nettó 41 510 000 Ft összeget szíveskedjenek a „felolvasólap” elektronikus
űrlapon feltűntetni a „Vételár nettó Ft” rovatban a jelenlegi 38 000 000 Ft összeg helyett!
3. A bemutatott, Dr.K.M. monogrammal rendelkező szakember önéletrajza nem igazolja, hogy az adott
szakember milyen természettudományi tárgyú főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezik, kérjük, ezen
adatokkal kiegészített önéletrajzot szíveskedjenek benyújtani az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2 pontja
szerint!
4. A bemutatott, Dr.K.M. monogrammal rendelkező szakember önéletrajza nem igazolja, hogy az adott
szakember természettudományi tárgyú kiállítás installációjának kivitelezésében legalább 6 hónapos időtartamú
gyakorlattal rendelkezik, kérjük, ezen adatokkal kiegészített önéletrajzot szíveskedjenek benyújtani az eljárást
megindító felhívás III.1.3) M/2 pontja szerint!
5. A bemutatott, Dr.K.M. monogrammal rendelkező szakember önéletrajza nem igazolja az adott szakember
vonatkozásában „az eljárást megindító felhívás III.1.3. pont M/2. pontjára bemutatott szakember alkalmassági
követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata természettudományi tárgyú kiállítás installációjának
kivitelezésében” című értékelési szempontra a „felolvasólap” című elektronikus űrlapon tett 1 hónapos
ajánlattevői megajánlást, kérjük erre tekintettel az önéletrajz adatainak kiegészítését az eljárást megindító
felhívás VI.3.9) pontja szerint olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltétel igazolásához szükséges
gyakorlati idő és az értékelési szempontként figyelembe vett gyakorlati idő megállapítható legyen olyan
módon, hogy az önéletrajz tartalmazza projektenként az adott projekt tárgyát, helyét, a megrendelő nevét, a
szakember munkavégzésének tartalmát (az alkalmassági feltétel igazolásához szükséges és az értékelési
szempontra tett megajánlás alátámasztásához szükséges mértékben) és annak kezdő dátumát év, hó
pontossággal, valamint befejező dátumát év, hó pontossággal!
6. A bemutatott, Dr.K.M. monogrammal rendelkező szakember önéletrajza nincs a szakember által aláírva,
kérjük, ezt pótolni szíveskedjenek!
Felvilágosítás kérés és hiánypótlási felhívás
1. A https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0209075141/TaroltCegkivonat webcímről elérhető cégkivonat
adatok alapján az ajánlattevő címe 7621 Pécs, Nagy Flórián utca 10. I. em. 4. míg az EKR „Gazdasági
szereplőkre vonatkozó információk” elektronikus űrlapja szerint 7626 Pécs, Nagy Flórián Tér 10, kérjük az
ellentmondást feloldani és a szükséges pontosítást megtenni szíveskedjenek!
2. Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében elektronikus űrlapon tett nyilatkozatuk szerint
szervezetünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott piacon jegyeznek. Kérjük megjelölni azt a
szabályozott piacot, amelyen az ajánlattevőt jegyzik, vagy kérjük a nyilatkozat szükség szerinti pontosítását!„
Ajánlattevő ajánlata fenti hiányosságait nem pótolta, a kért felvilágosítást nem adta meg. Az ajánlat a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdés d) és e) pontjai alapján érvénytelen.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2018/09/13 (éééé/hh/nn) / Lejárata: 2018/09/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/09/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/09/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2

2. melléklet
Szerződés

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
/tervezet/
Amely létrejött Szerződő Felek (a továbbiakban: felek)
egyrészről
Dorog Város Önkormányzata
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.
Adószám: 15729741-2-11
KSH Statisztikai számjel: 15729741-8411-321-11
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 729743
Képviseli: Dr. Tittmann János polgármester
mint Vevő
másrészről
Név: Geo-Gráf Grafikai Szolgáltató Kft.
Cím: 7624 Pécs, Alkotmány u. 40. B ép.
Képviseli: Szász István ügyvezető
Levelezési cím: 7624 Pécs, Alkotmány u. 40. B ép.
Adószám: 12620863-2-02
Számlavezető pénzintézete: Szigetvári TAKSZÖV
Számlaszáma: 50800104-58117246-00000000, 50800104-11080666-00000000
Cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék száma: 02-09-067438
mint Eladó
között, az alábbi feltételekkel:
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3.
-
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Felek a jelen szerződést közbeszerzési eljárás eredményeként kötik.
A szerződés tárgya: Reimann Bányászattörténeti Miniverzum interpretációs rendszer elemeinek
adásvétele beállítással, üzembe helyezéssel, próbaüzemmel, továbbá a kapcsolódó oktatási-,
terméktámogatási-, szavatossági- és jótállási szolgáltatásokkal a jelen szerződés 1. melléklete szerinti
részletes műszaki tartalommal.
A teljesítés határidői és időtartamai:
A szállítási helyszínen csak az épület építés-szerelés kivitelezésének befejezését követően folyhat
munkavégzés, az épület várhatóan 2019. június 30-ra készül el, így a helyszíni telepítési munkák
várhatóan ekkortól kezdődhetnek el. Amennyiben a kivitelezés fenti időponthoz képest elhúzódik, úgy az
Eladó a helyszíni munkákat később kezdi meg, de többlet költséget és egyéb igényt nem támaszthat ezzel
kapcsolatban.
Helyszíni felmérés: az épület sikeres műszaki átadás-átvételének befejezésétől számított 5 nap
Szállítás: a helyszíni felméréstől az üzembe helyezésig folyamatosan
Szállítási és üzembehelyezési határidő: a szerződéskötéstől számított 300. nap.
Próbaüzem indítása: a szerződéskötéstől számított 270. nap.
Üzemeltető, karbantartó személyzet oktatása: Próbaüzem indítástól számított 15 napon belül egyeztetés
szerinti időpontban egy alkalommal történik.
A próbaüzem időtartama: a próbaüzem indítástól számított 30 nap.
Termék támogatás: a jótállási időtartamon belül folyamatosan.
Jótállás időtartama: a próbaüzem sikeres lezárásától számított 36+1 hónap (kitöltendő).
A teljesítés helyszíne: Dorog, Esztergomi út 4. (dorogi 1518/22 hrsz.)
Fizetési feltételek: A vételár, mint a teljes ellenszolgáltatás: 35.750.000,- Ft + ÁFA (kitöltendő). A fenti
ellenszolgáltatás teljes egészében tartalmazza a jelen szerződés tárgyát képező Termékek ellenértékét és a
jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi szolgáltatás ellenszolgáltatását, így különösen az
előállítási, beszerzési költséget, valamennyi adót, vámot és más közterhet, a vonatkozó felmérési,
kezelési, csomagolási, rakodási, szállítási, kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási, beállítási, üzembe
helyezési, próbaüzemmel kapcsolatos, oktatási, terméktámogatási, szavatossági, jótállási szolgáltatások
költségeit, a kapcsolódó megfelelőség igazolási-, jótállási-, karbantartási- és egyéb dokumentumok
költségét továbbá a hatósági jelzések költségeit és valamennyi, a szerződés teljesítésével kapcsolatos
járulékos költséget, amely a rendeltetésszerű használat biztosításához szükséges. A vételár tartalmazza
mindazon költségeket, amelyek az adásvételi szerződés teljesítése során akár az Eladó által támasztott
feltételekkel, akár jogszabályi kötelezettséggel összefüggésben felmerülnek. A vételár rögzített ár, a
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szerződés teljesítése alatt nem módosítható. A fentieknek megfelelően Eladó a vételáron túlmenően
semmilyen jogcímen nem jogosult Vevőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.
A szerződéskötés, számlázás az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
Az Eladó számlája kifizetésének feltétele a szerződésszerű teljesítés és a jogszabályoknak megfelelő
számla és mellékletei hiánytalan beérkezése. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA
szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó
rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. A
szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint kerülnek
kiegyenlítésre. A 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1), (5), (6), (8) bekezdései is alkalmazásra kerülnek.
A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni Eladónak.
Előleg igénylésre nincs lehetőség. Számlázás minden leszállított termékre, számla ellenében, az adott
termék vételára, majd a próbaüzem sikeres lezárását követően a Technológiai beszerelés, betanítás,
próbaüzem díja kerül kiegyenlítésre.
Az Eladó a leszállítandó Terméket az adott Termékre vonatkozó előírások szerint csomagolva szállítja le
a Vevőnek. A csomagoláson fel kell tüntetni a csomag tartalmát. Eladó büntetőjogi felelőssége tudatában,
írásban nyilatkozik, hogy valamennyi általa szállított Termék új, vagyis nem használt.
A leszállított Termék üzembe helyezésének és próbaüzemének minden részletre kiterjedően kell
megtörténnie.
A Termékek, valamint a magyar nyelvű használati útmutató és a jótállás és szavatossági igények
érvényesítéséhez szükséges nyilatkozat, dokumentumok átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat
a Vevő képviselője az Szállítólevélre feljegyzi. A Szállítólevélre fel kell jegyezni a Termékekben
szemrevételezéssel megállapítható károsodást, minőségi kifogást is.
A próbaüzem során felek a leszállított termékek rendeltetésszerű működését üzemi körülmények között
tesztelik. A próbaüzem az adott termék vonatkozásában akkor sikeres, ha az előtt megtörténik a termék
működtetésének sikeres betanítása, továbbá annak során a termék hibátlanul, biztonságosan és
rendeltetésszerűen működik, továbbá folyamatosan teljesíti azokat a paramétereket, melyeket megrendelő
a közbeszerzési dokumentumokban előírt, és azt Vevő sikeres próbaüzem jegyzőkönyvben, írásban
elismeri. Ha a próbaüzem nem sikeres, úgy Vevő a terméket nem veszi át és Eladó haladéktalanul másik
terméket köteles biztosítani és ezen termék, valamint a technológiailag elválaszthatatlanul kapcsolódó
termékek vonatkozásában a próbaüzem újból kezdődik. A sikeres próbaüzem költségeit Vevő viseli. A
sikertelen próbaüzem költségeit és az ezzel kapcsolatos késedelem jogkövetkezményeit Eladó viseli.
A Termék szállításával egyidejűleg átadandó dokumentumok (amennyiben az adott terméknél releváns):
EK megfelelőségi nyilatkozat, kezelési és karbantartási utasítás magyar nyelven, a rendelt típusra
vonatkozóan, elektronikus formában is, jótállási jegy.
Amennyiben az Eladó a teljesítés hibáját nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös megegyezéssel,
független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal történő elbírálásáig nem tarthat
igényt a hibásnak minősített termék ellenértékére, amennyiben a hiba felfedezése a fizetési határidőn
belül megtörténik.
Amennyiben a szerződő felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak megegyezésre, úgy a bírói út
igénybevétele helyett független minőségvizsgáló szervezetet bízhatnak meg a Termék megvizsgálásával.
A független vizsgálat eredményét a felek magukra nézve kötelezőnek ismerhetik el. A vizsgálat költségeit
a hibáért felelős fél viseli. Eladó hibás teljesítése esetén, ha az olyan okból következik be, amelyért
felelős, a hibátlan teljesítésig a késedelemre előírt kötbér megfizetésére köteles, a Ptk. 6:186. § alapján.
A kárveszély viselése az Eladóról a Vevőre a sikeres próbaüzem jegyzőkönyv aláírásával száll át.
A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
Az Eladónak a szerződésben meghatározott eszközöket kompletten, olyan működőképes tartozékösszeállítással kell szállítania, amely az ajánlatban szerepelt és a rendeltetésszerű használatot biztosítja.
Az eszközök és tartozékainak a teljesítési helyre történő eljuttatása - saját költségére és kockázatára - az
Eladó kötelezettsége. A leszállított áru fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges
kárigények érvényesítése az Eladót terhelik. A termék elvesztéséből vagy rongálódásából eredő
kárveszély a sikeres próbaüzem jegyzőkönyv keltéig az Eladót terheli.
Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba és a szavatossági és jótállási időszak végéig
marad érvényben.
Projekttársaság létrehozásának lehetősége kizárt.
A jelen szerződés szerinti teljesítése során az Eladó előtt ismert az a körülmény, hogy a késedelmes
és/vagy hibás teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés
teljesítése során fokozott gondossággal jár el.
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Ha a szerződés teljesítése során bármikor az Eladó olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a
teljesítést, a Vevőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról.
Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét az Eladó viseli.
Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott
levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő
kézbesítéskor áll be.
Eladó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, az alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a
sajátjáért.
A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben
egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan kezelnek,
kivéve a közérdekű adatokat és kivéve a közérdekből nyilvános adatokat.
Eladó jelen szerződés aláírásával teljes körű szavatosságot és jótállást vállal a Termék használhatóságára,
illetve arra, hogy az megfelel a vonatkozó hatósági előírásoknak. Eladó szavatol azért, hogy a Termék
folyamatosan alkalmas a rendeltetésszerű használatra és harmadik személynek nincs olyan joga a
Termékre, amely a Vevőt használatában korlátozná, vagy akadályozná.
Jótállási, szavatossági hiba bejelentéstől számított kiszállási idő a helyszínre és az érdemi hibajavítás
megkezdése naptári napokban megadva: 3 nap.
A jótállási, szavatossági időszak alatti meghibásodás esetén az Eladó köteles a Vevő értesítésétől
számított 28. pont szerinti határidőn belül a Termék javítását megkezdeni, és azt a lehető legrövidebb
időn belül befejezni. Amennyiben az Eladó a Terméket ezen határidőn belül nem tudja megjavítani, úgy a
Vevő erre az időszakra késedelmi kötbérre jogosult.
Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél
jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.
A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a szerződésszegést az
Eladó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult szerv intézkedése okozza.
Eladó a szerződésben rögzített kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén, ha az olyan okból
következik be, amelyért felelős, (ideértve azt az esetet is, ha a Termék nem, vagy nem teljeskörűen
rendelkezik az ajánlatkérési dokumentációban, műszaki leírásban, vagy a nyertes ajánlatban
meghatározott valamely tulajdonsággal) a késedelemmel érintett nettó ellenszolgáltatásra, mint vetítési
alapra (a Termékek ára) tekintettel a késedelem minden napja után 0,5%/nap késedelmi kötbért fizet a
Ptk. 6:186. § alapján, a késedelmi kötbér maximuma a napi kötbér 30-szorosa. Az adott napi késedelmi
kötbér fizetésének esedékességi dátuma az adott késedelmes napot követő naptári nap.
A szállításra, vagy a sikeres próbaüzemre előírt határidő követő 30 napon túli késedelem esetén,
amennyiben azért Eladó felelős, úgy Vevőnek jogában áll az adott terméket és az azzal technológiailag
elválaszthatatlanul kapcsolódó termékeket máshonnan beszerezni és az esetlegesen felmerülő
többletköltséget Eladóval szemben érvényesíteni, továbbá az adott termék és az azzal technológiailag
elválaszthatatlanul kapcsolódó termékek nettó vételárának 10%-át meghiúsulási kötbérként érvényesíteni,
melynek fizetési határideje az elmulasztott határidőtől számított 30. nap.
A kötbér összegét Vevő az ellenszolgáltatás összegéből jogosult véglegesen visszatartani.
Eladó hibás teljesítése esetén köteles a hibát Vevő által megjelölt póthatáridőn belül kijavítani. Ha
felhívás ellenére Eladó nem javítja ki a hibát, vagy az elvégzett javítás nem megfelelő, Vevő jogosult –
Eladó költségére - mással kijavíttatni és a jelen szerződésben és a hatályos jogszabályokban foglalt egyéb
igényeit érvényesíteni.
Abban az esetben, ha Eladó a jótállás alá eső hibák kiküszöbölésével késlekedik, a Vevőnek a
szerződésből eredő egyéb jogainak sérelme nélkül jogában áll bizonyítottan felmerülő kárai megtérítését
követelni, illetve Eladó köteles azt Vevő részére megtéríteni.
Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve, de nem
kizárólagosan, az alábbiakat:
akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség akciói,
mozgósítás, rekvirálás vagy embargó
nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból származó
ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb
veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,
lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború,
zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag az Eladó alkalmazottaira terjed ki
természeti katasztrófa.
Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, és ez akadályozza a kötelezettségeinek
végrehajtásában, a lehető leggyorsabban köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik felet, s
közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben az
odatartozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek.
Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen az Eladó köteles törekedni a
szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető.
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A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) 141. §-ban foglaltak alapján írásban lehet módosítani.
Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy
érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a
felek a szerződést nem kötötték volna meg.
A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy felbontható, illetve a szerződésben
foglalt feladatok teljesítésével (a szavatossági és jótállási időszak lejártával) megszűnik.
Jelen szerződést a magyar jogrend szerint kell értelmezni és alkalmazni. A szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a Magyarországon hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak.
Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek
megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek a Vevő székhelye
szerinti bíróság illetékességét kötik ki.
Kapcsolattartó Vevő részéről:
név: Dr. Tittmann János polgármester
cím: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81
telefonszám: +36-33-431-299
fax: +36-33-431-377
e-mail: varoshaza@dorog.hu
Kapcsolattartó Eladó részéről:
név: Szász István
cím: 7624 Pécs, Alkotmány u. 40. B ép.
telefon: +36 70 312-0484
fax: --e-mail: geograf.pecs@gmail.com
(kitöltendő)
Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési
eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy
részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
Jelen szerződés a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00004 , Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakítása
program keretében, utófinanszírozással valósul meg. Eladó köteles tűrni a Vevő, a Támogató
Közreműködő Szervezete, a Támogató Irányító Hatósága, illetőleg a jogszabályban meghatározott
szervek és személyek helyszíni, illetőleg egyéb ellenőrzéseit és azok során együttműködni köteles,
elfogadja a projekt kézikönyv szerinti kommunikációt, részt vesz szükség szerint a projekt
megbeszéléseken, adatot, iratot szolgáltat, biztosítja a fizikai eszközökhöz való hozzáférést a kifizetési
kérelemhez és a projekt előre haladási jelentéshez, illetőleg egyéb, a Vevő, vagy fenti szervezetek által
igényelt esetekben és módon.
A jelen közbeszerzési szerződésnek a teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson
Vevő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez.
Vevő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására is. Ha a Vevő bármely okból a Projektet nem
valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának
jogát köteles átruházni a Pályázati Projekt Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.
A Vevő jelen szerződés alapján elkészített és átvett mű (a továbbiakban: mű), mint szellemi alkotás felett
valamennyi - vagyoni típusú - szerzői jogot, így különösen a többszörözés és az átdolgozás jogát a jelen
szerződésben szereplő ellenszolgáltatás fejében megszerzi, tehát a díj a teljeskörű felhasználás díját is
magában foglalja. Vevőnek a jelen szerződés alapján kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely
azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és
minden egyes felhasználás engedélyezésére, a felhasználás módjáról és mértékéről nem köteles Eladó
engedélyét megkérni. Vevő kizárólagos joga, hogy a művet átdolgozza, illetve, hogy erre másnak
engedélyt adjon. Amennyiben tehát a későbbiek során a mű átdolgozása válna szükségessé, úgy a Vevő a
munkát mástól is megrendelheti. Vevő az általa a jelen szerződéssel megszerzett teljeskörű felhasználási
engedélyt harmadik személyre szabadon átruházhatja, illetve harmadik személynek további engedélyt
adhat a mű felhasználására anélkül, hogy Eladót további díj, vagy egyéb ellenszolgáltatás megilletné.
Vevőnek joga van arra, hogy a művet kép- vagy hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy azokat
számítógéppel, vagy bármely adathordozóra másolja, többszörözze. Az át- vagy feldolgozáson, illetve a
fordításon az alapul szolgáló mű szerzőjének nevét is fel kell tüntetni. Vevő a művet harmadik személlyel
– az Eladó hozzájárulása és külön díjazása nélkül - oly módon is átdolgoztathatja, mely a külső
megjelenést vagy a rendeltetésszerű használatot befolyásolja. A mű átdolgozása esetén az Eladó
szavatossági kötelezettségei csak az általa készített eredeti mű vonatkozásában állnak fenn továbbra is.
Eladó feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Vevő a Kbt-ben meghatározott
nyilvánosság biztosításával kapcsolatosan, valamint egyéb előírt kötelezettségének eleget tehessen.
Eladó

-
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nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé
teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti.
Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára
megismerhetővé teszi és az 52. pont szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti.
Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
Az 54. pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
A jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást megindító felhívás III.1.3. pont M/2. pontjára
bemutatott szakember alkalmassági követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata természettudományi
tárgyú kiállítás installációjának kivitelezésében: 1 (kitöltendő) hónap.
Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták.

Dorog, 2018. …
Dorog Város Önkormányzat
Dr. Tittmann János polgármester
Vevő
Dorog, 2018. …
Dorog Város Önkormányzata
Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezető
Pénzügyi ellenjegyző

Geo-Gráf Grafikai Szolgáltató Kft
Szász István ügyvezető
Eladó

Dorog Város
Jegyzője
2510 DOROG
Bécsi u. 79-81.
Tel:(36) 33 431-299
Fax:(36) 33 431-377

1/12/2018.
KIVONAT
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 13-án
tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből
93/2018. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat
Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Dorog, Közétkeztetés 2018.” tárgyú
közbeszerzési eljárás lezárásáról az alábbi döntést hozza:
1. Az eljárás eredményes.
2. A benyújtott ajánlatok közül a TS Gastro Kft. ajánlatát 2018. szeptember 5én visszavonta, így ezen ajánlatot Ajánlatkérő nem veszi figyelembe a döntés
során.
3.A benyújtott ajánlatok közül érvényes ajánlat a következő:
ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1095 Budapest Soroksári Út 98.
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:
10753699-2-43
Értékelési részszempont
Ajánlat
197 929 535 Ft
Összesített éves nettó ajánlati ár (Ft)
157 hónap
Szerz. telj. résztvevő élelmezésvezető alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata
(hónap):
Ajánlattevő neve:

Az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat.
4. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szolgáltatás igénybevételéhez
szükséges pénzügyi fedezetet az aktuális évi önkormányzati költségvetése terhére
biztosítja.
5. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az eljárás eredményét tartalmazó
írásbeli összegezést a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

6. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a
közbeszerzési szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Tittmann János polgármester

K.M.F.
Dr. Tittmann János sk.
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia sk.
jegyző

A kiadmány hiteléül felelős: Forgács Anikó Sára

1. melléklet
Írásbeli összegezés

Tárgy:
Dorog Város Önkormányzata
Dorog, Közétkeztetés 2018.
tárgyú közbeszerzési eljárása
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dorog Város Önkormányzata
Postai cím: Bécsi Út 79-81
Város: Dorog

Postai irányítószám: 2510

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Dorog Város Önkormányzat területén működő oktatási- nevelési és szociális intézmények
közétkeztetésének folyamatos biztosítása vállalkozási szerződés keretében, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározottak szerint.
Főzőkonyha, tálalókonyhák (10 db) üzemeltetése, tálalási feladatok ellátása, tálalókonyhákra történő kiszállítás, főző-, tálalókonyhák
takarítása,az étkeztetés során keletkezett ételhulladék biztonságos elszállítása a dokumentáció szerint.

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: A nyertes köteles az étkezést igénylő gyermekek és tanulók teljes körére vonatkozóan
biztosítani a szolgáltatást. Az alábbi becsült mennyiségben kell mindösszesen ellátni az étkeztetést:
- reggeli: 39 975 db/év
- tízórai: 96 533 db/év,
- ebéd: 264 372 db/év,
- uzsonna: 92 833 db/év
- vacsora: 27 375 db/év
A fent megjelölt, becsült adagmennyiségek tekintetében +/-20 % mértékű eltérés megengedhető. A diétás étkeztetés korlátozás
nélkül történő biztosítása szükséges. AK a fenti adagokra vonatkozóan kéri az ajánlatok elkészítését. Az elszámolás a ténylegesen
teljesített adagszám szerint történik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A Kbt. Harmadik Része, XVII. fejezete szerinti
eljárás
IV.1.2) Az eljárás fajtája: 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2018/S 133-303904
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 11663/2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Dorog, Közétkeztetés 2018.
Az eljárás eredményes volt X igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1095 Budapest Soroksári Út 98.
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:
10753699-2-43
Értékelési részszempont
Ajánlat
197 929 535 Ft
Összesített éves nettó ajánlati ár (Ft)
157 hónap
Szerz. telj. résztvevő élelmezésvezető alkalmassági
követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata
(hónap):
Ajánlattevő neve:

A fentiekben megjelölt ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlat az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a
jogszabályokban szereplő alkalmassági követelményeknek megfelelt.

Összesített éves nettó ajánlati ár (Ft)

Pontszám

Súlyszám

Pontszám *
súlyszám

Ajánlat

Pontszám

Súlyszám

Pontszám *
súlyszám

ELAMEN Zrt.

Ajánlat

Az ajánlattevő neve:

Szerz. telj. résztvevő élelmezésvezető
alkalmassági követelményen felüli
többlet szakmai tapasztalata (hónap):

197 929 535 Ft

10

80

800

157

10

20

200

Összpontszám

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

1000

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: -

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-10
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2
A ponthatárok közötti pontszám megállapítása a Közbeszerzi Hatóság (KÉ 2016/147., 2016.12.21) útmutatójának figyelembe
vételével történik. Az 1. szempont esetén az útmutató 1. sz. melléklet A.1. ba) fordított arányosítás módszerével, a 2. szempont
esetében az útmutató 1. sz. melléklet 2.B 1. abszolút értékelés módszerével, pontozással történik.
1. Összesített éves nettó ajánlati ár (Ft).
Az 1. részszempont esetében a ponthatárok közötti pontszám megállapítása fordított arányosítással történik, a Közbeszerzi Hatóság
(KÉ 2016/147., 2016.12.21.) útmutatójának figyelembevételével. Az A.1.ba) arányosítási módszerrel történik a pontszámok
kiszámítása.
Az értékelésénél alkalmazandó képlet:
P – Pmin
Pmax - Pmin

=

Alegjobb
Avizsgált

azaz
P=

Alegjobb
Avizsgált

( Pmax – Pmin ) + Pmin

ahol
P: a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlattételi tartalmi elem
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az Ajánlatkérő a pontszámot két tizedes-jegyig vizsgálja, és a harmadik tizedes-jegyet a matematikai kerekítés szabályai szerint
kerekíti (5 alatt lefelé, 5 vagy 5 felett felfelé).
Amennyiben a legjobb és legrosszabb ajánlat azonos mindegyik ajánlat a maximális pontszámot kapja.
A 2. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a Kbt 77.§ (1) bekezdése alapján meghatározza az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét,
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, valamint
meghatároz olyan elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: min. 0, max. 84 hónap.
Értékelési skála a közbeszerzés 2. részszempontja esetében:
Ajánlati elem
84 vagy annál több hónap
74-83 hónap
64-73 hónap
55-63 hónap
46-54 hónap

Pontszám
10
9
8
7
6

37-45 hónap
28-36 hónap
19-27 hónap
10-18 hónap
1-9 hónap
0 hónap

5
4
3
2
1
0

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1095 Budapest Soroksári Út 98.
10753699-2-43
Az összességében legelőnyösebb ajánlatot adta.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
hulladék, ételhulladék szállítás, rovar, rágcsáló irtás, szaktanácsadás, közétkeztetési szolgáltatás
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: Nem ismert
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2

A TS Gastro Kft. (2730 Albertirsa Pesti Út 65), adószám: 14893560-2-13 ajánlatát 2018. szeptember 5én visszavonta. Ajánlatkérő ezért ajánlatát nem bírálta.

_____________________________________________________________________
_________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

Dorog Város
Jegyzője
2510 DOROG
Bécsi u. 79-81.
Tel:(36) 33 431-299
Fax:(36) 33 431-377

1/12/2018.

KIVONAT
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 13-án
tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből
94/2018. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat
Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00026
pályázati azonosítószámú, „A dorogi Petőfi Sándor Általános Iskola komplex
energiahatékonysági fejlesztése” tárgyú projekt építés-szerelés kivitelezés tárgyában hozott
34/2018.(III.29.) Képviselő-testületi határozatot a következő 7. ponttal egészíti ki:
7. A közbeszerzési eljárás eredményeként a projekt adatai a következők szerint módosultak:
- A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00026
- A projekt címe: „A dorogi Petőfi Sándor Általános Iskola komplex
energiahatékonysági fejlesztése
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2510 Dorog, Iskola utca 4.
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 660/1
- A projekt teljes költsége: 201.360.170,- Ft
- A projekt elszámolható költsége: 134.510.000,- Ft
- Támogatás összege: 134.510.000,- Ft
- Önkormányzati önrész, pályázatban nem elszámolható hozzájárulás: 66.850.170,- Ft,
mely összeget az Önkormányzat a 2018. évi költségvetése terhére, saját forrásból
biztosítja, illetve azt a 2018. évi költségvetésében elkülöníti.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Tittmann János polgármester
K.M.F.

Dr. Tittmann János sk.
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia sk.
jegyző

A kiadmány hiteléül felelős: Forgács Anikó Sára

Dorog Város
Jegyzője
2510 DOROG
Bécsi u. 79-81.
Tel:(36) 33 431-299
Fax:(36) 33 431-377

1/12/2018.

KIVONAT
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 13-án
tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

95/2018. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat
1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi
köztemető Csolnoki úti nagykapu és a dorogi 534/4 hrsz. alatti
ingatlan közötti szakasza kerítésének és vízelvezető árkának
felújítási munkáit 2018. évben elvégezteti.
2. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
beruházás elvégzéséhez szükséges 19,00 MFt-ot az
önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalék
előirányzatból biztosítja.
3. Dorog
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződések
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Tittmann János polgármester
K.M.F.
Dr. Tittmann János sk.
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia sk.
jegyző

A kiadmány hiteléül felelős: Forgács Anikó Sára

Dorog Város
Jegyzője
2510 DOROG
Bécsi u. 79-81.
Tel:(36) 33 431-299
Fax:(36) 33 431-377

1/12/2018.

KIVONAT
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 13-án
tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből
96/2018. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat
1.)
Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
részt
vesz
a
Magyar
Kézilabda
Szövetség
tornaterem/tornacsarnok felújítási program V. ütem pályázatán,
a Dorogi Városi Sportcsarnok folyamatban lévő felújítási
munkáinak kiegészítését szolgáló előtető, és sporteszközök
beszerzése tárgyában.
2.)
Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
sikeres pályázat esetén a pályázat 30 %-os önrészét
(Gazdagodás Értéke 30%-át) költségvetéséből biztosítja.
3.)
Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Dr. Tittmann János polgármestert a pályázat, és
annak mellékletei elkészítésével, aláírásával és benyújtásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Tittmann János polgármester
K.M.F.
Dr. Tittmann János sk.
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia sk.
jegyző

A kiadmány hiteléül felelős: Forgács Anikó Sára

Dorog Város
Jegyzője
2510 DOROG
Bécsi u. 79-81.
Tel:(36) 33 431-299
Fax:(36) 33 431-377

1/12/2018.

KIVONAT
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 13-án
tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből
97/2018. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a
polgármestert, hogy a Dorog, külterület 0294/4 hrsz-ú
ingatlanra, a képviselő-testület 77/2017. (IV.28.) határozata
szerinti feltételekkel bérleti szerződést írjon alá az MVM
Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft-vel.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Tittmann János polgármester

K.M.F.
Dr. Tittmann János sk.
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia sk.
jegyző

A kiadmány hiteléül felelős: Forgács Anikó Sára
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KIVONAT
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 13-án
tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből
98/2018. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a református
templom melletti – az előterjesztés mellékletét képező vázrajzon
bejelölt - közterületet Kálvin köz-nek nevezi el.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Tittmann János polgármester

K.M.F.
Dr. Tittmann János sk.
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia sk.
jegyző

A kiadmány hiteléül felelős: Forgács Anikó Sára
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2510 DOROG
Bécsi u. 79-81.
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1/12/2018.

KIVONAT
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 13-án
tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből
99/2018. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat
1.)
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a „KOTTA BT” Kulturális, Oktató, Művészeti Bt.
kültagját, Sáry László zeneszerzőt a „CANTATA
DOROGIENSIS DE EUCHARISTIA” című zenemű
megalkotásával.
2.)
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, az előterjesztés mellékletét
képező, Megbízási szerzőzés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Tittmann János polgármester
K.M.F.
Dr. Tittmann János sk.
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia sk.
jegyző

A kiadmány hiteléül felelős: Forgács Anikó Sára

Dorog Város
Jegyzője
2510 DOROG
Bécsi u. 79-81.
Tel:(36) 33 431-299
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1/12/2018.

KIVONAT
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 13-án
tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből
100/2018. (IX.13.) Képviselő-testületi határozat
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dorogi FC
utánpótlás 1.100.000.- Ft, azaz egymillió egyszázezer forint
támogatását jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Tittmann János polgármester

K.M.F.
Dr. Tittmann János sk.
polgármester

Kecskésné Patos Szilvia sk.
jegyző

A kiadmány hiteléül felelős: Forgács Anikó Sára

