ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ÉS A DÖNTÉS ADATAI
Az Ajánlatkérő neve:
Az Ajánlatkérő címe:
A közbeszerzési eljárás tárgya:
A közbeszerzési eljárás fajtája,
megindításának napja:
Az eljárás EKR-azonosítója:
A döntés tárgya:
Időpont:
Melléklet(ek):
Hivatkozás a képviselőtestületi
határozat számára:

Sásd Város Önkormányzata

7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
Sásd „Zöldváros-Piac" kivitelezési munkái
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti tárgyalásos eljárás; 2021/09/06
EKR000890012021
Közbeszerzési eljárást lezáró döntés
2021/12/28
1 db összegezés az ajánlatok elbírálásáról
__ /2021. (12. 28.) sz. KT határozat

2. AZ ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS TARTALMA
a) A közbeszerzési eljárásban az alábbi két ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes,
tekintettel arra, hogy az ajánlatok megfelelnek a jogszabályban, valam int a közbeszerzési
dokum entum okban meghatározott feltételeknek, a közbeszerzési eljárás eredményeképpen
létrejövő szerződés teljesítésére alkalmasak az ajánlattevők:
1. ajánlattevő neve:

BENKALA Gyártó,
Felelősségű Társaság

Ajánlattevő címe:
Adószám:

1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1.
13427340-2-43

2. ajánlattevő neve:

INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű
Társaság

Ajánlattevő címe:
Adószám:

7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.
11221375-2-14

Szolgáltató

és

Kereskedelmi

Korlátolt

b) A közbeszerzési eljárás eredményes, tekintettel arra, hogy benyújtásra kerültek érvényes
ajánlatok, és arra, hogy a közbeszerzési eljárás ún. feltételes közbeszerzési eljárásként került
megindításra. Az Ajánlatkérő a pótlólagos fedezet bevonása érdekében többlettámogatásra
vonatkozó igényt nyújt be.
c) A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként a következő ajánlattevő kerül
megjelölésre az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés V. 2. 7) pontjában:
Nyertes Ajánlattevő neve:

INVESTMENT Mérnöki
Felelősségű Társaság

Nyertes Ajánlattevő címe:
Adószám:

7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.
11221375-2-14

Ajánlatkérő: Sásd Város Önkormányzata
EKR000890012021
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és

Fővállalkozó

Korlátolt

Közbeszerzési eljárást lezáró döntés
„Sásd 'Zöldváros-Piac' kivitelezési munkái"

MINISZTERELNÖKSÉG
KÖZBESZERZÉSI FELÜGYELETÉRT FELELŐS
HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG
KÖZBESZERZÉSI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

Sásd Város Önkormányzata
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
E-mail: polgarmester@sasd.hu; iroda@bhkpartners.hu
Tárgy: A támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány megküldése
MIR azonosító: 2021/07/03532/É
Projektazonosító: TOP 2.1.2.-16-BA1-2017-00007
Iktatószám; KSZ-53/1547/6/2021
Ügyintéző: dr. Palotai Ádám

Tisztelt Kedvezményezett!

Mellékelten megküldöm a „Sásd "Zöldváros-Piac" kivitelezési munkái" tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi szakaszára vonatkozó közbeszerzési záró tanúsítványt.
Tájékoztatjuk, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (2)-(2a) bekezdésének
megfelelően kell eljárni.
Eltérés esetén az elektronikus úton megküldött, valamint a MIR rendszerben feltöltésre került tanúsítvány közül
az utóbbi tartalma az irányadó.
Amennyiben kérdése van, azt a kff@me.Qov.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni.

Tisztelettel:

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok
M
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Dr. Kretter Diána
helyettes államtitkár
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*
4 **

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

KÖZBESZERZESI ZÁRÓ TANÚSÍTVÁNY
1)

A közbeszerzési záró tanúsítvány száma, minősítése:
Iktatószám: KSZ-53/1547/6/2021
MIR azonosító: 2021/07/03532/É
Minősítés: Támogató

2)

A közbeszerzési eljárás ellenőrzését végző szerv: KFF

3)

A közbeszerzési eljárás tárgya, a projekt azonosítója:
Az eljárás tárgya: Sásd "Zöldváros-Piac" kivitelezési munkái
A projekt hivatkozási száma: TOP 2.1.2.-16-BA1-2017-00007

4)

A közbeszerzési eljárás becsült értéke, az eljárás fedezete:
Egybeszámított becsült érték: nettó 353.541.024,- Ft
Tárgyi eljárás becsült értéke: nettó 353.541.024,- Ft
Rendelkezésre álló anyagi fedezet: A beszerzés anyagi fedezete nem áll rendelkezésre, ajánlatkérő
a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésére hivatkozva indította.

5)

Az ajánlatkérő megnevezése: Sásd Város Önkormányzata [a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 5. § ( í) bekezdésének c) pontja alapján ajánlatkérő]

6)

A közbeszerzési eljárásra vonatkozó irányelv
2014/24/EU irányelv

7)

A közbeszerzési eljárás megindításának dátuma, azonosító száma:
Az eljárást megindító hirdetmény feladásának napja: 2021. szeptember 6.
Az eljárást megindító hirdetmény azonosító száma: 17473/2021
Első ajánlatételi felhívás megküldésének napja: 2021. október 5.
Végleges ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2021. november 25

8)

A közbeszerzési eljárás típusa:
Nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján: x
Tárgyalásos, Ajánlattételi szakasz: x
Sajátos beszerzési módszerek: nem

9)

A KFF szakértő neve, illetve kapcsolattartó:
dr. Palotai Ádám

10) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, iajstromszáma (tanácsadó
szervezet):
dr. Pfeffer Zsolt, lajstromszám: 00358 (Scriptnum Kft.)
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11) A tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában sor került-e már közbeszerzési záró
tanúsítvány kibocsátására:
Igen:x
a) részvételi szakasz vonatkozásában: KSZ-53/1547/5/2021

12) A tárgyi közbeszerzési eljárás a bírálóbizottság javaslata alapján: eredményes

Kérjük, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (3) bekezdésében foglaltak
szerint az írásbeli összegezést
vélemény

esetén

-

a

-

annak megküldésével egyidejűleg

közbeszerzési záró

tanúsítványban

valamint - eltérő

foglaltakkal

kapcsolatos

álláspontját a KFF részére megküldeni szíveskedjen. A (2a) bekezdés alkalmazása esetén
a

módosított

tanúsítványban

összegezést

-

eltérő

vélemény

foglaltakkal kapcsolatos

esetén

álláspontját a

-

a

közbeszerzési

KFF részére

záró

haladéktalanul

megküldeni szíveskedjen.

A tanúsítvány a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a közbeszerzési eljárás
eredménye

alapján

megkötendő

szerződés

európai

uniós

támogatásból

történő

finanszírozhatóságának biztosítása érdekében készült.

A tanúsítvány kiállítása az ajánlatkérő Kbt.-ben meghatározott felelősségét nem érinti!
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (1 .11.) önkormányzati rendelete
A településkép védelméről szóló 13/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a véleményezési jogkörben eljáró
államigazgatási szervek és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (VII. 12.)
önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
l-§

A településkép védelméről szóló 13/2017. (X II.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
»

2.

§

A rendelet alkalmazásában:
a)
illeszkedés elve: a település és a táj építészeti karakterét megőrző, a környező meglévő
építmények paramétereit, karakterét, elhelyezkedését figyelembe vevő, a település egészének
arányrendszerét, valamint a tájkép és a természet védelmét szem előtt tartó, anyaghasználatában
és színezésében környezetéhez alkalmazkodó íéfvezési metódus,
b)
áttört jellegű kerítés: melynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 50%-át nem
haladja meg.
c)
tömör jelleg: melynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 50%-át meghaladja,
d)
épületszélesség: négyszög alaprajz esetén a rövidebb alaprajzi méret, épületszámyak esetén (L,
T alak) az egyes külön tetővel fedett épületszámyak szélességi mérete,
e)
közterület: az Étv. 2. § 13. pontja szerinti közterület, valamint a magyar állam vagy a helyi
önkormányzat tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt magánút;
j)
plakát: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátáiról szóló 2008.
évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklámnak, valamint a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerinti kampányeszköznek nem minősülő falragasz vagy
felirat, mérettől és hordozóanyagtól függetlenül;
g)
reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátáiról szóló 2008.
évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve
ga) - a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a
vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,
gb) - az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,
gc) - a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá
gd) - a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati
felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések
közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett,
kisméretű hirdetéseket;
h)
reklámhordozó: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt az e törvény
szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz,
berendezés, létesítmény.”

1

2- §

(1) A településkép védelméről szóló 13/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1 melléklete helyébe
az 1. melléklet lép.
(2) A településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe
a 2. melléklet lép.
3 .§
Ez a rendelet 2022. január 14-én lép hatályba.
Sásd, 2021. december 28.

I
Dr. J nsztinger János
polgjpuester
I
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A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2022. január 11.

)r. K j ion Béla
jegyző
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iáidon Béla
jegyző

1. melléklet
„1. melléklet
Sásd helyi védelem alatt álló építészeti értékeinek jegyzéke

A
C ÍM

B
M EGNEVEZÉS

1

K olozsvár utca 6.

lakóház

303

2

K olozsvár u tca 8.

lakóház

302

3

K ossuth L ajos u tca 2.

isk o la

151/2

4

R ákóczi F erenc ú t 43.

lakóház

328

5

R égi tem ető

kápolna

45

6

R égi tem ető

kereszt

45

7

H ősök tere (S zoborkert)

em lékm ű

41

8

H ősök tere

em lékm ű

356

9

E rzsébet utca

kereszt

29

10

H öm yéki út

kereszt

734/3

11

H öm yéki út

kereszt

696/2

12

P alai hegy

kereszt

126/1

13

R ákóczi F erenc ú t 9.

üzletház

242

14

R ákóczi F erenc ú t 25.

lakóház

285/10,11

15

Szent Im re út 32.

lakóház

219

16

D ózsa G yörgy u tc a 33.

lakóház

151/1
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2. melléklet
„2. melléklet
Sásd településképi szempontból meghatározó városrészei

1. Településképi szempontból meghatározó városrészek

VÁROSKÖZPONT
TÖRTÉN6TJ VÁROSRÉSZ

2. Városközpont:
2.1. Szent Imre út
2.2. Rákóczi Ferenc út
2.3. Dózsa György utca
4

3.

Történeti városrész:

3.1. Fáy András utca
3.2. Zöldfa utca
3.3. Erzsébet utca
3.4. Kossuth Lajos utca
3.5. Mária utca
3.6. Petőfi Sándor utca”

