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Tisztelt Képviselő-testület! 

A/ 

A Széchenyi Terv 2014-2020 operatív programjai között megjelent az 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című és 
„KEOP-2014-4.10.0/F” kódjelű pályázati felhívás. 
A képviselő-testület 2014. június 25-i ülésén az 57/2014. (VI. 30.) számú 
határozatával döntött a pályázaton való részvételről. A pályázat előkészítése, a 
pályázatírásra és az energetikai auditori feladatok elvégzésére megkötött szerződések 
alapján, folyamatban van. E hét végére rendelkezésre állnak a pályázat benyújtásához 
és az ajánlattételi eljárások lefolytatásához szükséges költségvetések. 
 
A KEOP-2014-4.10.0/F pályázatok értékelésekor minden egyes beadott feltételes 
megbízási szerződés plusz pontot jelent. A feltételes megbízási szerződések 
megkötése a nem közbeszerzés köteles projektek esetén nem is jelentene gondot, 
viszont a közbeszerzés köteles tevékenységekhez, azaz a kivitelezéshez, le kell 
folytatni az előzetes közbeszerzést, mely közbeszerzési folyamat végén aláírásra kerül 
a feltételes kivitelezési szerződés a kivitelező és az önkormányzat között. A 
kivitelezési munkákra vonatkozóan megkötött, mindkét fél által aláírt (Feltételes) 
Vállalkozási Szerződés megléte +10 pontot jelent az értékelésben. Az objektív 
szempontokra (aminek része a feltételes kivitelezési szerződés megléte) 60 pont a 
maximum adható pontszám. (Az előterjesztéshez mellékelem a pontozási táblázatot.)  
A pályázat beadható a feltételes kivitelezési szerződés nélkül is, csak úgy a pontozás 
alapján kevesebb pontszámot kapna, amely a nyerési esélyeket csökkentené. 
 

B/ 
Az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (III. 28.) számú 
határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata, 2. fejezet „A közbeszerzési 
eljárás menete és dokumentálása” 2.1.2. pontja alapján „Az ajánlati/részvételi 
felhívást a Képviselő-testület fogadja el.” 
A hatályos SZMSZ 7. § f) pontja alapján a polgármester átruházott hatáskörben, a 
közbeszerzési eljárást megindító és lezáró döntés kivételével, az Önkormányzat, mint 
ajánlatkérő nevében eljár és dönt a közbeszerzési ügyben. 
A módosítási javaslat a rendelettel való összhang megteremtését szolgálja. 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
  
Eplény, 2014. augusztus 19. 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLATOK 
 

A/ 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2014. (…) határozata 
 

a KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
lefolytatásáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Döntés a 

KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás 

lefolytatásáról” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1. A projekt (építési beruházás) várható nettó bekerülési költségére való 
tekintettel, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) harmadik rész nemzeti eljárásrend előírásainak 
megfelelően, hirdetmény nélküli eljárást folytat le. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás 
lefolytatásához szükséges intézkedéseket megtegye, továbbá a Kbt. 122/A. §-a 
szerint – a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő 
megítélése szerint teljesíteni képes – legalább három gazdasági szereplőnek 
egyidejűleg, közvetlenül írásban, az ajánlattételi felhívást küldje meg. 
 

3. A képviselő-testület az eredményes közbeszerzési eljárást követően feltételes 
vállalkozási szerződéseket köt a nyertes ajánlatevőkkel, amelyeknek a 
hatálybalépési feltétele a sikeres pályázat. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  1-2. pontokban: az eljárás megindítására 2014. augusztus 29., illetve 

 folyamatosan 
  3. pontban: az eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően 

 azonnal 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: 
 Harsányi István csoportvezető 
 
         
Eplény, 2014. augusztus 19. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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B/ 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2014. (…) határozata 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (III. 28.) 
számú határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatának a 

módosításáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Eplény 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (III. 28.) számú 

határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatának a módosítása” című 
előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 
Az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (III. 28.) számú 
határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata, 2. fejezet „A közbeszerzési 
eljárás menete és dokumentálása” 2.1.2. pontja első mondata helyébe a következő 
mondat lép:  „Az ajánlati/részvételi felhívást – a hatályos SZMSZ 7. § f) pontja 
alapján, átruházott hatáskörben – a polgármester fogadja el.” 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: folyamatosan 
 
         
Eplény, 2014. augusztus 19. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 
 


