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I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
16/2005. (VIII. 26.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett középiskolai és felsőoktatási ösztöndíjrendszerről
17/2005. (VIII. 26.) Kgy. r. Egyes rendeletek módosításáról
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II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
82/2005. (VIII. 19.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott
határozatok végrehajtásáról, a két ülés között
történt
főbb
eseményekről,
átruházott
hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés
ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó
bizottsági véleményekről, javaslatokról
83/2005. (VIII. 19.) Kgy. h. Az Ösztöndíj Kuratórium eljárásrendjéről
84/2005. (VIII. 19.) Kgy. h. A megyei önkormányzat sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó többcélú közoktatási intézményrendszere átszervezésének befejező
intézkedéseiről
85/2005. (VIII. 19.) Kgy. h. A megyei önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben foglalkoztatottak létszámkeretének meghatározásáról
SZERZŐDÉSEK KÖZZÉTÉTELE
Nógrád Megye Önkormányzata nettó ötmillió forintot elérő,
vagy azt meghaladó értékű szerződéseinek adatai
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
16/2005. (VIII. 26.) Kgy.
rendelete
Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett
középiskolai és felsőoktatási ösztöndíj-rendszerről
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3.§ 72. g) pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi rendeletet alkotja:
Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a közép- és felsőfokú oktatási intézményekbe járó, Nógrád megyei illetőségű diákok támogatására, a tanulók szülőföldhöz való kötődésének erősítése és a megye szellemi értékeinek gyarapítása céljából
ösztöndíj- rendszert alapít.
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy szabályozza az Önkormányzat által alapított, pályázat útján elnyerhető ösztöndíj-támogatás feltételeit.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed azon szociálisan hátrányos helyzetű diákokra, akik Nógrád megye területén állandó lakóhellyel és adóazonosító jellel rendelkeznek, továbbá középiskolai
vagy államilag elismert oklevelet adó felsőfokú intézmény nappali tagozatán egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytatnak.
Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei
3. §
(1)

Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázó családjában az egy főre
jutó havi jövedelem ne haladja meg az elbírálás időpontjában érvényes öregségi nyugdíjminimum összegének másfélszeresét.

(2)

Középiskolás pályázó esetén az ösztöndíjra való jogosultság feltétele a pályázat benyújtása előtti két félévben legalább 3,75 - bizonyítvánnyal igazolt - tanulmányi eredmény. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a diákszervezetekben végzett közösségi
munka.

(3)

Felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató pályázó esetén előnyt jelent a pályázat benyújtása előtti félévben elért legalább 3,51 - leckekönyvvel igazolt - tanulmányi eredmény.

(4)

Első évfolyamos pályázó esetén a pályázat benyújtását megelőző félévben elért tanulmányi eredményt kell figyelembe venni.
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Az ösztöndíj igénylése
4. §
(1)

A Közgyűlés az ösztöndíj-rendszer működtetésére négytagú Ösztöndíj kuratóriumot
(továbbiakban: kuratórium) hoz létre, amelynek elnöke a Közgyűlés általános alelnöke,
tagjai a Közgyűlés ifjúsági, sport és civil ügyek tanácsnoka, valamint a Közgyűlés
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottságának két tagja.

(2)

Az ösztöndíjra érvényesen pályázni a kuratórium által kibocsátott pályázati adatlapon
lehet. Az adatlap minimális tartalmát jelen rendelet melléklete határozza meg.

(3)

A pályázathoz érvényes iskolalátogatási igazolást, az állandó lakcímet hitelesen igazoló dokumentum másolatát, a családban együtt élőknek a pályázat benyújtását megelőző 6 havi nettó átlagkeresetét tanúsító jövedelemigazolást (így különösen kereseti kimutatást, nyugdíjszelvényt, vállalkozó esetén APEH igazolást), valamint önéletrajzot is
mellékelni kell. A pályázó köteles csatolni továbbá miden olyan igazolást, amely a
3. §-ban szereplő adatok fennállását támasztja alá. A hiányosan benyújtott pályázatokat a kuratórium érdemi elbírálás nélkül elutasítja.
A támogatás mértéke
5. §

(1)

Az ösztöndíj fedezetét a Közgyűlés évente a költségvetési rendeletben állapítja meg,
egyidejűleg meghatározza a középiskolai tanulók, valamint az egyetemi és főiskolai
hallgatók támogatásának arányát.

(2)

Az ösztöndíj mértékét a kuratórium határozza meg, amely differenciáltan is megállapítható. A támogatás mértéke középiskolás pályázók esetében 10.000.-Ft és 20.000.Ft közötti összeg egyszeri alkalommal a tanév kezdetén, felsőoktatási intézményben
tanulmányokat folytató pályázó esetén 10.000.-Ft és 15.000.-Ft közötti összeg/ hó.

(3)

Az ösztöndíj középiskolás pályázók esetében a tanév kezdetén egyszeri alkalomra,
felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató pályázó esetén a szorgalmi időszakra, 10 hónapra szól.
Eljárási szabályok
6. §

(1)

A pályázatokat évente szeptember 1-jéig a kuratórium írja ki. A pályázatokat a kiírásban megjelölt határidőig kell benyújtani a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatalához (továbbiakban: Hivatal).

(2)

A pályázatokat a kuratórium minden megkezdett tanév októberének 20. napjáig bírálja
el. A kuratórium minden határidőben és szabályszerűen benyújtott pályázatot érdemben elbírál, rangsorolja azokat, majd a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig az 5.§
(2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével diákonként meghatározza az ösztöndíjak mértékét és az ösztöndíjban részesülők körét.

(3)

A kuratórium szükség szerint, de minden év júniusáig tájékoztatja a Közgyűlést az
odaítélt támogatásokról.

(4)

A pályázati kiírás az Önkormányzat honlapján, a megyei napilapban, valamint a megyei közlönyben, a pályázat eredménye a megyei közlönyben jelenik meg.
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(5)

A nyertes pályázókkal a támogatott tanév időtartamára az Önkormányzat nevében a
közgyűlés elnöke szerződést köt. Az ösztöndíjat közvetlen adó- és társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség nem terheli, de az adóalapot növelő jövedelemnek
számít. A szerződésekről a Hivatal nyilvántartást vezet.

(6)

Az ösztöndíj átutalásáról a szerződés alapján a Hivatal gondoskodik. Középiskolai
ösztöndíj esetén leghamarabb október hónapban, egyetemi, főiskolai ösztöndíj esetében két részletben, októberben és márciusban – a második félévre történő beiratkozás
igazolását követően – történik az utalás. A kifizetésről a Hivatal a mindenkori adójogszabályok szerint bizonylatot állít ki.

(7)

A kuratórium kizárja a pályázati rendszerből azt a pályázót, továbbá intézkedik a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetésére, aki pályázatában valótlan adatokat közöl
vagy valótlan tartalmú igazolásokat csatol, illetve az ösztöndíjat ezek alapján
jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe.

(8)

A kuratórium a következő tanulmányi félévre megszünteti az ösztöndíj folyósítását
azon diák esetében, aki Nógrád megye illetékességi területéről elköltözik vagy tanulmányait megszakítja, illetve hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel.
Záró rendelkezés
7. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Salgótarján, 2005. augusztus 19.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző
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Melléklet a 16/2005. (VIII. 26.) Kgy. rendelethez
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2005.
ADATLAP
I. Személyes adatok
Pályázó családi és utóneve:
Pályázó születési családi és utóneve:
Pályázó állandó lakcíme:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
TAJ száma:
Adóazonosító jele:
Bankszámlaszáma:
II. Oktatási intézményre vonatkozó adatok
Oktatási intézmény:
Kar (Felsőoktatási intézmény estén):
Szak, szakpár (Felsőoktatási intézmény
estén):
A képzés szakiránya (Középiskola esetén):
III. Pályázó szociális helyzete
Pályázó családjában jövedelemmel rendelkezők nettó összjövedelme (utolsó 6
havi átlag):
A pályázó családjában élők száma öszszesen:
Az egy háztartásban élők egy főre eső
jövedelme (utolsó 6 havi átlag):

……… fő

IV. Csatolt mellékletek
Iskolalátogatási igazolás

…. db

Állandó lakcímet igazoló dokumentum
másolatban
Jövedelemigazolás

…. db

Önéletrajz

…. db

Tanulmányi eredményt igazoló dokumentum az iskola által hitelesített másolatban

…. db
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…. db

V. A pályázat indokolása

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

Tudomásul veszem, hogy a pályázati adatlapon, illetőleg a pályázathoz csatolt igazolásokon
szereplő adatszolgáltatás valótlansága esetén köteles vagyok a támogatást visszafizetni.
……………………., ……. év ………………… hó ….....nap

……………………………….
a pályázó (törvényes képviselő) aláírása
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
17/2005. (VIII.26.) Kgy.
rendelete
egyes rendeletek módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 89. §-ában kapott felhatalmazás alapján egyes rendeletei módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
Az Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Cserhátsurány) alapító okiratának módosítása
A közgyűlés – a 12/2005. (VI.03.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe
foglalt – 9/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2. §
Az Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon
(Pásztó) alapító okiratának módosítása
A közgyűlés – a 12/2005. (VI.03.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe
foglalt – 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú
melléklete lép.
3. §
E rendelet 2005. szeptember 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 12/2005. (VI.03.) Kgy.
rendelet 3.és 4. §-ai hatályukat vesztik.
Salgótarján, 2005. augusztus 19.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző
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1. számú melléklet
Százszorszép Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola,
Diákotthon és Gyermekotthon
ALAPÍTÓ OKIRATA
(A 17/2005. (VIII. 26.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege)
1. Alapító szerv:
Nógrád Megye Közgyűlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye:
Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon
Rövidített neve: Százszorszép Általános Iskola
2.1. Székhelye: 2656 Szátok, Kossuth út 106-108.
2.2. Telephelye:
2.2.1. Gyermekotthon (2656 Szátok, Kossuth út 70.)
2.2.2. Külső férőhely (2660 Balassagyarmat, Mészáros Lázár út 25.)
3. Az alapítás célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, az 1993. évi LXXIX. törvény 87. § (1)
bekezdésének e) pontjában, valamint az 1997. évi XXXI. törvény 95. §-ában foglalt - a
megyei önkormányzat számára kötelezően előírt - feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint.
4. Az intézmény működési területe:
Nógrád megye
5. Az intézmény típusa:
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (intézményegységei: enyhe értelmi fogyatékosok általános iskolája, középsúlyos értelmi fogyatékosok általános iskolája és
készségfejlesztő speciális szakiskolája, diákotthon, különleges gyermekotthon).
6. Az intézmény alapfeladatai:
6.1. Alapfokú oktatás (TEÁOR 80.10.)
a) Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek oktatása, nevelése (napközi otthonos ellátása) 1-8. évfolyamon.
b) Enyhe értelmi fogyatékos gyermekek oktatása, nevelése (napközi otthonos ellátása) 58. évfolyamon.
c) Az alapfokú oktatásban a felvehető maximális tanuló létszám 60 fő.
6. 2. Diákotthoni ellátás (TEÁOR 55.23.)
Az iskola tanulóinak diákotthoni ellátása. A felvehető maximális tanulólétszám és a
férőhelyek száma: 30.
6. 3. Egyéb oktatás (TEÁOR 80.42.)
6.3.1. Az intézmény beszédhibás tanulóinak logopédiai korrekciója.
6.3.2. Az intézmény mozgáskorrekciót igénylő tanulóinak gyógytestnevelési ellátása.
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6.4. Szakmai középfokú oktatás (TEÁOR 80.22.)
Középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalok számára készségfejlesztő speciális szakiskola működtetése 2 általánosan képző és 2 szakképzési évfolyamon az életkezdéshez
való felkészülésre, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítására. A felvehető maximális tanulólétszám 20 fő.
6.5. Szociális ellátás elhelyezéssel (TEÁOR 85.31.)
Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében különleges ellátás biztosítása
az átmeneti és tartós nevelésbe vett, tankötelezettségüket az intézményben teljesítő
gyermekek számára. Az ellátás 20 férőhelyen enyhe, 16 férőhelyen középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, 8 férőhelyen utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek részére történik.
a) Gondoskodás teljes körű ellátásuktól (étkeztetés, ruházat, mentálhigiénés és
egészségügyi ellátás, lakhatás).
b) A különleges ellátást igénylő, a fogyatékosság mellett beilleszkedési, magatartási
vagy tanulási zavarokkal küzdő gyermekek számára speciális ellátás biztosítása.
c) Az ellátás kiterjed a gyermek korához, állapotához és szükségleteihez igazodó oktatásra, szakképzésre, foglalkoztatásra, valamint ápolására, szocializációjára és
reszocializációjára, továbbá habilitációs és rehabilitációs kezelésére is.
d) Családi környezetbe történő visszahelyezés előkészítése, családi kapcsolatok ápolása, az örökbefogadás elősegítése.
e) Az önálló élet megkezdéséhez szükséges utógondozás ellátása.
f) Azon átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakhatásának és további
ellátásának biztosítása, akinek utógondozói ellátását a gyámhivatal elrendelte.
g) Külső férőhely működtetése azon utógondozotti ellátottak részére, akik alkalmasak
az önálló életvitelre.
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:
a) Nógrád Megye Önkormányzata,
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a
közgyűlés közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottsága hagyja jóvá.
9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által
megállapított költségvetésből látja el.
11. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános pályázat
útján – meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak megyei
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó.
13. Az intézmény jogi személy.
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14. Az intézmény általános jogutódja az Oktatásügyi Minisztérium által 1954-ben Szátokon
alapított Gyógypedagógiai Nevelő Intézetnek, melynek fenntartója 1955. január 1. óta a
Nógrád Megyei Tanács volt, valamint az Oktatásügyi Minisztérium által 1954-ben
Cserhátsurányban alapított Gyógypedagógiai Nevelő Intézetnek, melynek fenntartója
1955. január 1-től a Nógrád Megyei Tanács, 1992. június 11. óta Nógrád Megye Önkormányzata volt.
Salgótarján, 2005. augusztus 19.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző
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2. számú melléklet
Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon
ALAPÍTÓ OKIRATA
(A 17/2005.(VIII. 26.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege)
1. Alapító szerv:
Nógrád Megye Közgyűlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye:
2.1 Székhelye: Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon (3060 Pásztó, Fő út 138.)
2.2 Telephelye: Nevelési Tanácsadó, Pedagógiai Szakszolgálat (3060 Pásztó, Múzeum tér
4.)
3. Az alapítás célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, az 1993. évi LXXIX. törvény 87. § (1)
bekezdésének e), f), g) h) pontjában, a 86.§ (3) bekezdés f) pontjában, valamint az
1997. évi XXXI. törvény 95. §-ában foglalt – a megyei önkormányzat számára kötelezően előírt – feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint.
4. Az intézmény működési területe:
a) A gyógypedagógiai nevelés-oktatás és a különleges gyermekotthon tekintetében: Nógrád megye.
b) A pedagógiai szakszolgálatok tekintetében:
ba) a 6.2. pontban foglalt ellátások Bátonyterenye statisztikai körzet minden településén, valamint Bárna, Mátraszele és Karancskeszi községekben;
bb) a 6.2.1., a 6.2.4., a 6.2.6., és a 6.2.7. pontban foglalt ellátás Pásztó statisztikai körzet minden településén;
bc) a 6.2.1., a 6.2.4., a 6.2.6., és a 6.2.7 pontban foglalt ellátás Salgótarján statisztikai
körzet minden településén Salgótarján megyei jogú város, Bárna, Mátraszele és
Karancskeszi kivételével.
5. Az intézmény típusa:
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (intézményegységei: gyógypedagógiai nevelési- oktatási intézményegység, nevelési tanácsadó, egységes pedagógiai
szakszolgálat és különleges gyermekotthon).
6. Az intézmény alaptevékenysége:
6.1. Alapfokú oktatás (TEÁOR 80.10.)
6.1.1. Sajátos nevelési igényű értelmileg sérült, 3. életévét betöltött kisgyermekek
egész napos gyógypedagógiai óvodai fejlesztése, nevelése vegyes korcsoportban.
6.1.2. a) Enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása, nevelése
(napközi otthonos ellátása) 8 évfolyamon.
b) Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása, nevelése
(napközi otthonos ellátása) 8 évfolyamon.
c) Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 132 fő.
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6.1.3. Autista gyermekek fejlesztése csoportban. A felvehető maximális tanulólétszám: 19 fő.
6.2. Egyéb oktatás (TEÁOR 80.42.)
6.2.1. Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése: a tankötelezettségét fogyatékosságuk miatt teljesíteni nem tudó gyermek fejlődését biztosító fejlesztő felkészítése.
6.2.2. Korai fejlesztés és gondozás.
6.2.3. Logopédiai szolgáltatás: a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása.
6.2.4. A mozgássérült, sajátos nevelési igényű gyermekek mozgáskorrekciója.
6.2.5. Nevelési tanácsadás: a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel,
magatartási rendellenességgel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával.
6.2.6. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: a gyermek sajátos adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, ennek
eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása.
6.2.7. Az intézmény gondoskodik az alábbi feladatok ellátásához szükséges utazó
szakember hálózat működtetéséről:
6.2.7.1. Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése
6.2.7.2. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható gyermekek,
tanulók óvodai, iskolai kollégiumi ellátása
6.2.7.3. Gyógytestnevelés.
6.2.8. Az intézmény a 4.b) pontban foglalt településeken kívüli önkormányzatok és
társulásaik részére – közoktatási megállapodás alapján – elláthat a 4.b) pontban nem szereplő szakszolgálati feladatot.
6.3. Diákotthoni ellátás (TEÁOR 55.23)
Az óvodás gyermekek és az iskola tanulóinak diákotthoni ellátása. A felvehető
maximális tanulólétszám és a férőhelyek száma: 80.
6.4. Szociális ellátás elhelyezéssel (TEÁOR 85.31.)
Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében különleges ellátás biztosítása
az átmeneti és tartós nevelésbe vett, tankötelezettségüket az intézményben teljesítő
gyermekek számára (20 férőhelyen).
a) Gondoskodás teljes körű ellátásuktól (étkeztetés, ruházat, mentálhigiénés és
egészségügyi ellátás, lakhatás).
b) A különleges ellátást igénylő, a fogyatékosság mellett beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő gyermekek számára speciális ellátás biztosítása.
c) A speciális ellátás kiterjed a gyermek korához, állapotához és szükségleteihez
igazodó oktatásra, szakképzésre, foglalkoztatásra, valamint ápolására, szocializációjára és reszocializációjára, továbbá habilitációs és rehabilitációs kezelésére
is.
d) Családi környezetbe történő visszahelyezés előkészítése, családi kapcsolatok
ápolása, az örökbefogadás elősegítése.
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e) Az önálló élet megkezdéséhez szükséges utógondozás ellátása.
f) Azon átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakhatásának és további
ellátásának biztosítása, akinek utógondozói ellátását a gyámhivatal elrendelte.
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:
a) Nógrád Megye Önkormányzata,
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a
közgyűlés közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottsága hagyja jóvá.
9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által
megállapított költségvetésből látja el.
11. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános pályázat
útján – meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó.
13. Az intézmény jogi személy.
14. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács 5/24/1982. sz. határozatával
1982. szeptember 1-jén alapított Kisegítő Iskola és Nevelőotthonnak.
Salgótarján, 2005. augusztus 19.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző

13

82/2005. (VIII.19.) Kgy.

Tárgy: Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott
határozatok végrehajtásáról, a két
ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott
döntésekről és a közgyűlés ülésére
készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról

HATÁROZATA
1. A közgyűlés az elmúlt ülésén hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt
főbb eseményekről szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.
2. A testület a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseit a 2. számú
melléklet szerint elfogadja.
3. A közgyűlés a Közbeszerzési Bíráló Bizottság május 26-ai ülésén hozott a 6/2005. (V.
11.) BB számú határozat módosítására vonatkozó határozatot a 3. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
4. A testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság június 23-ai ülésén hozott a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemén belül a Rendelőintézet II. orvostechnikai eszközei, a D jelű épület orvostechnikai, az E jelű épület orvostechnikai, valamint a nukleáris
medicina orvostechnikai eszközei szállítására és üzembe helyezésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó határozatokat a 4-7. számú melléklet szerint
elfogadja.
5. A közgyűlés a Közbeszerzési Bíráló Bizottság július 6-ai ülésén hozott a Nógrád Megye
Önkormányzatának 2005. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására vonatkozó, valamint a 9/2005. (VI. 23.) BB. sz., a 10/2005. (VI. 23.) BB. sz., a 11/2005. (VI. 23.)
BB. sz., valamint a 12/2005. (VI. 23.) BB. sz. határozatával megindított eljárások ajánlattételi dokumentációjának módosítására vonatkozó határozatokat a 8-12. számú melléklet
szerint tudomásul veszi.
6. A testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság augusztus 5-ei ülésén hozott a Szent Lázár
Megyei Kórház rekonstrukciója orvostechnikai eszközeinek szállítására, üzembe helyezésére és kezelésének betanítására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás eredményére
vonatkozó határozatot a 13. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
7. A Nógrád Megyei Önkormányzat a „Felvonó telepítése, biztonságtechnikai rendszer kiépítésének I. üteme és informatikai fejlesztés a Megyeháza épületében” tárgyú pályázathoz a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács 2004. évi területi kiegyenlítést szolgáló
keretéből megítélt támogatásból 371 Ft-ról (azaz háromszázhetvenegy forint) lemond.
Utasítja elnökét, hogy a lemondáshoz kapcsolódó intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
8. a) A közgyűlés a 2005. évi költségvetési rendelet 4. számú melléklet III/12. sorában lévő
elnöki keret terhére a mátraszőlősi Gyöngyvirág Énekegyüttes részére „bécsi Szent István napi ünnepségen” történő részvételre a Mátraszőlősért Közalapítvány részére
30.000 Ft támogatásról dönt. A közgyűlés utasítja elnökét a további intézkedések megtételére, a megállapodás megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
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Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
b) A közgyűlés a 2005. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet III/12. sorában lévő elnöki keret terhére a salgótarjáni Központi Különleges Mentőszolgálat Alapítvány részére
a romániai árvízhez történő segítségnyújtáshoz 100.000,- Ft-os támogatásról dönt.
A közgyűlés utasítja elnökét a további intézkedések megtételére, a megállapodás
megkötésére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
c) A közgyűlés a 2005. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet III/12. sorában lévő elnöki keret terhére Horváth Eszter külföldi tanulmányútjához a Borbély Esély Alapítvány
részére 35.000,- Ft-os támogatásról dönt.
A közgyűlés utasítja elnökét a további intézkedések megtételére, a megállapodás
megkötésére.
A testület az 54/2005.(V.26.) Kgy határozat 14/b. pontját hatályon kívül helyezi.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
9. A testület jóváhagyólag tudomásul veszi a közgyűlés elnökének intézkedését a Megyei
Gyermekvédelmi Központ HEFOP 2.2 „Segítők segítése” pályázatra kiadott fenntartói
biztosítéki nyilatkozat kiadását.
10. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Diósjenő, külterület 0141 és 0143 hrsz-ú
ingatlanok, az ingatlanok tartozékai, az ingatlanokban elhelyezett ingó vagyontárgyak
bérleti hasznosítására 54/2005. (V.26.) Kgy. határozat alapján 2005. június 8-án kiírt pályázatát eredménytelennek minősíti.
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az intézmény célgazdaságának hasznosítására, illetőleg a gondozottak rehabilitációs foglalkoztatásának megoldására javaslatát legkésőbb a
közgyűlés novemberi ülésére terjessze elő.
Határidő: szöveg szerint, értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
11. A közgyűlés 2005. szeptember 1. hatállyal a Bátonyterenye, Makarenkó út 24. II. lépcsőház 8. szám alatti önkormányzati bérlakás státuszát megszünteti, egyidejűleg a lakást intézményi feladatok ellátására az Ezüstfenyő Idősek Otthona használatába adja. A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az önkormányzat nyilvántartásaiban a változás
átvezetésére intézkedjen.
A testület utasítja az Ellátó Szervezet és az Ezüstfenyő Idősek Otthona igazgatóját, hogy
a lakás közös költségeinek rendezésére, illetve a lakás átadás-átvételére intézkedjenek.
A Bátonyterenye, Makarenkó út 24. I. lépcsőház 2. szám alatti bérlakás a közgyűlés rendelkezése alá tartozó önkormányzati bérlakásként az Ellátó Szervezet kezelésében marad, ezzel egyidejűleg a közgyűlés a 89/2004. (IX.30.) Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2005. szeptember 30.
Felelős: Dr. Barta László, megyei főjegyző
Dobor István igazgató,
Serfőző Tamás igazgató
12. A közgyűlés a Salgótarján belterület 4136/A hrsz-ú Salgótarján, Szent Flórián tér 1. szám
alatti ingatlan tulajdonjogáról, továbbá használata jogáról a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, valamint
a Salgótarjáni Önkormányzati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal 2004. 04. 26-án
létrejött megállapodását – a használat jogának ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzése érdekében– a határozati javaslat 14. számú melléklete szerint módosítja.
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Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
13. A testület a 2005. évi költségvetési rendelet IV. számú melléklet VII/9. sorában lévő „Ifjúsági programok, rendezvények” keret terhére a „Szociális tanácsadások szakmai és kulturális rendezvények támogatásához” a Csend Hangjai Alapítvány részére 50.000 Ft támogatásról dönt.
A közgyűlés utasítja elnökét a további intézkedések megtételére, a támogatási szerződés
megkötésére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
14. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2005. (VI. 23.) Kgy. határozat 17/b.
pontjának határidejét az alábbiak szerint módosítja:
„b) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 6/2005. (II. 17.) Kgy. határozat IV.2.c)
pontja alapján a Diáksport Tanács részére átadásra kerülő 1.000 EFt-ról szóló megállapodást készítse el.
Határidő: 2005. október 15.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke”
15. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi, Rákóczi u. 71. szám alatti telephelyén lévő felhagyott
kommunális szennyvíztisztító bontásához szükséges címzett támogatáson felüli összeget, 3.474.292 Ft-ot a költségvetés 4. számú mellékletében lévő általános tartalék terhére
biztosítja. Utasítja elnökét, hogy az előirányzat rendezésére a költségvetés soron következő módosításakor intézkedjen.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
16. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján, belterület 3889/2/A/10 hrszú, Erzsébet tér 5. szám alatti iroda bérleti hasznosítására kiírandó pályázat keretfeltételeit
az alábbiakban határozza meg:
a) a pályázat nyilvános meghirdetése legalább a megyei napilapban és az interneten
történjen,
b) a pályázat közzétételének határideje: 2005. augusztus 27.
c) a pályázat beadási határideje: 2005. szeptember 20.
d) meghirdetésre kerülő bérleti díj, irányár (bruttó, áfával növelt): 1.700.000 Ft/év,
e) bérleti jogviszony feltételei:
− 5 éves határozott időre szóló jogviszony,
− a bérleti díj havonta történő megfizetése,
− a jogviszony létrehozásával egyidejűleg 3 havi bérleti díj összegének megfelelő kaució megfizetése.
f) ajánlati kötöttség: 90 nap,
g) benyújtott pályázatok bontását követően, versenytárgyalás szervezése,
h) a pályázaton történő eredményes részvétel feltételei:
− a pályázó személyének dokumentumokkal történő igazolása,
− a pályázat feltételeinek teljes körű elfogadása,
− a megajánlott bérleti díj számszerűsítése,
− a helyiségben végzett tevékenység leírása.
i) a pályázat elbírálásának szempontjai:
− a megajánlott bérleti díj,
− a bérlő által végzett tevékenység.
j) előnyt élvez az a pályázó, aki a helyiséget turisztikai, idegenforgalmi célú vállalkozás
működtetésére hasznosítja,
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k) a pályázat elbírálása legkésőbb a közgyűlés novemberi ülésén,
l) jogfenntartás a pályázat eredménytelennek történő minősítésére,
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen a pályázati kiírás elkészítésére, közzétételére, és a versenytárgyalás megszervezésére. A pályázók ajánlatainak értékelését
végeztesse el, és az elbírálásról a javaslatát legkésőbb a közgyűlés novemberi ülésére
terjessze elő.
Határidő: folyamatos, szöveg szerint
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
17. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az üvegtető felújítása a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban – II. ütem tárgyú pályázatához a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács által megítélt támogatásából 7.685 eFt-ról lemond. Utasítja elnökét a lemondáshoz
kapcsolódó intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
18. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja az Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthonban történt beázások okozta károk
helyreállítását és az intézmény tetőfelújítását.
Utasítja elnökét, hogy a szükséges forrás biztosítása érdekében intézkedjen a beruházáshoz kapcsolódó pályázat mielőbbi összeállításáról és benyújtásáról. A közgyűlés a
pályázathoz szükséges saját forrást Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: 2005. augusztus 31.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
19. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a villamosenergia-igény versenypiacról történő
kielégítésének érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz szükséges megállapodásokat, szerződéseket a megyei önkormányzat intézményeivel megkösse.
A közgyűlés felhívja az intézmények igazgatóinak figyelmét, hogy biztosítsák az eljárás
és az intézmény közbeszerzési szabályzata közötti összhangot.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2005. augusztus 19.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző
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2. sz. melléklet
Összefoglaló kimutatás a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott, jogerőre
emelkedett hatósági döntéseiről

Sorszám

Határozat
száma

1.

682-3/2005.

2.

751-5

3.

2005. június-július hónapban
A személyi térítési díj fizetésére kötelezett neve
Csömör Richárd

1011-3/2005. Szentgyörgyi István
1129/2005.

Minczér Lászlóné

5.

1130/2005.

Herczeg Gáborné

6.

1146/2005.

Fekete Gyula

7.

1156/2005.

Csöre József

8.
9.
10.

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Reménysugár Otthon
Balassagyarmat
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ezüstfenyő Idősek Otthona
mizserfai telephelye
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

Bangó Dalma

4.

1159-2/2005. Mlinárik László
1160/2005.

Ellátó intézmény

Kurunczi József

1181-2/2005. Hőgyes Endre
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 8/2005. (V.26.) B.B. számú határozata
a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 6/2005. (V. 11.) B.B. számú
határozata 1. pontjának módosítására
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága tudomásul veszi a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemén belül beszerzésre kerülő orvostechnikai berendezések és eszközök szállítására és szerelésére
irányuló közbeszerzési eljárása folyamán történtekről szóló beszámolót.
2. A bizottság a 6/2005. (V. 11.) B.B. számú határozata 1. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„ A bizottság az ajánlati felhívás és az ajánlattételi dokumentáció szövegét - a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően - a melléklet szerint fogadja el, ezzel
egyidejűleg a nyílt közbeszerzési eljárást a rendelőintézet I. tételcsoportja vonatkozásában indítja meg.
A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy az ajánlati felhívást – a lebonyolító
ÉPBER Rt. közreműködésével – a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőségének küldje
meg.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Molnár Katalin tanácsnok
dr. Barta László főjegyző"
Salgótarján, 2005. május 26.

Molnár Katalin
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1.
Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján
2.
ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.
3.
ECON-TRUST Kft. – 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.
4.
Irattár
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 9/2005. (VI. 23.) B.B. számú határozata
a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemén belül a Rendelőintézet II.
orvostechnikai eszközei szállítására és üzembe helyezésére irányuló nyílt közbeszerzési
eljárás megindításáról
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a
Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemén belül a Rendelőintézet II.
orvostechnikai eszközei szállítására és üzembe helyezésére a mellékelt ajánlati felhívás és dokumentáció alapján nyílt közbeszerzési eljárást indít.
4. A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy az ajánlati felhívást - a lebonyolító
ÉPBER Rt. közreműködésével - a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőségének küldje
meg.
Határidő: 2005. június 27.
Felelős: Molnár Katalin tanácsnok és
dr. Barta László megyei főjegyző
5. A bizottság felhatalmazza és utasítja elnökét, hogy a Közbeszerzési Értesítő által esetlegesen javasolt nem érdemi módosításokat a bizottság összehívása nélkül a főjegyző
bevonásával a felhívás szövegén végezze el, és erről a bizottság soron következő ülésén számoljon be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Molnár Katalin tanácsnok és
dr. Barta László megyei főjegyző

Salgótarján, 2005. június 23.

Molnár Katalin
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján
2. ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.
3. ECON-TRUST Kft. – 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.
4. Irattár
(A határozat mellélete megtekinthető a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Hivatala Beruházási Főosztályán)
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 10/2005. (VI. 23.) B.B. számú határozata
a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemén belül a D jelű épület
orvostechnikai eszközei szállítására és üzembe helyezésére irányuló nyílt közbeszerzési
eljárás megindításáról
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a
Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemén belül a D jelű épület orvostechnikai eszközei szállítására és üzembe helyezésére a mellékelt ajánlati felhívás és
dokumentáció alapján nyílt közbeszerzési eljárást indít.
2. A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy az ajánlati felhívást - a lebonyolító
ÉPBER Rt. közreműködésével - a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőségének küldje
meg.
Határidő: 2005. június 27.
Felelős: Molnár Katalin tanácsnok és
dr. Barta László megyei főjegyző
3. A bizottság felhatalmazza és utasítja elnökét, hogy a Közbeszerzési Értesítő által esetlegesen javasolt nem érdemi módosításokat a bizottság összehívása nélkül a főjegyző
bevonásával a felhívás szövegén végezze el, és erről a bizottság soron következő ülésén számoljon be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Molnár Katalin tanácsnok és
dr. Barta László megyei főjegyző

Salgótarján, 2005. június 23.

Molnár Katalin
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján
2. ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.
3. ECON-TRUST Kft. – 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.
4. Irattár
(A határozat mellélete megtekinthető a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Hivatala Beruházási Főosztályán)
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 11/2005. (VI. 23.) B.B. számú határozata
a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemén belül az E jelű épület
orvostechnikai eszközei szállítására és üzembe helyezésére irányuló nyílt közbeszerzési
eljárás megindításáról
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a
Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemén belül az E jelű épület orvostechnikai eszközei szállítására és üzembe helyezésére a mellékelt ajánlati felhívás és
dokumentáció alapján nyílt közbeszerzési eljárást indít.
2. A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy az ajánlati felhívást - a lebonyolító
ÉPBER Rt. közreműködésével - a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőségének küldje
meg.
Határidő: 2005. június 27.
Felelős: Molnár Katalin tanácsnok és
dr. Barta László megyei főjegyző
3. A bizottság felhatalmazza és utasítja elnökét, hogy a Közbeszerzési Értesítő által esetlegesen javasolt nem érdemi módosításokat a bizottság összehívása nélkül a főjegyző
bevonásával a felhívás szövegén végezze el, és erről a bizottság soron következő ülésén számoljon be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Molnár Katalin tanácsnok és
dr. Barta László megyei főjegyző

Salgótarján, 2005. június 23.

Molnár Katalin
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján
2. ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.
3. ECON-TRUST Kft. – 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.
4. Irattár
(A határozat mellélete megtekinthető a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Hivatala Beruházási Főosztályán)
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 12/2005. (VI. 23.) B.B. számú határozata
a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemén belül a Nukleáris medicina
orvostechnikai eszközei szállítására és üzembe helyezésére irányuló nyílt közbeszerzési
eljárás megindításáról
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a
Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemén belül a Nukleáris medicina
orvostechnikai eszközei szállítására és üzembe helyezésére a mellékelt ajánlati felhívás és dokumentáció alapján nyílt közbeszerzési eljárást indít.
2. A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy az ajánlati felhívást - a lebonyolító
ÉPBER Rt. közreműködésével - a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőségének küldje
meg.
Határidő: 2005. június 27.
Felelős: Molnár Katalin tanácsnok és
dr. Barta László megyei főjegyző
3. A bizottság felhatalmazza és utasítja elnökét, hogy a Közbeszerzési Értesítő által esetlegesen javasolt nem érdemi módosításokat a bizottság összehívása nélkül a főjegyző
bevonásával a felhívás szövegén végezze el, és erről a bizottság soron következő ülésén számoljon be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Molnár Katalin tanácsnok és
dr. Barta László megyei főjegyző

Salgótarján, 2005. június 23.

Molnár Katalin
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján
2. ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.
3. ECON-TRUST Kft. – 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.
4. Irattár
(A határozat mellélete megtekinthető a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Hivatala Beruházási Főosztályán)
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 13/2005. (VII. 06.) B.B. számú határozata
Nógrád Megye Önkormányzatának 2005. évi összesített közbeszerzési
terve módosítására
( I. számú módosítás )

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága Nógrád Megye Önkormányzatának 2005. évre vonatkozó, 11/2005. (II. 17.) Kgy. h. számú határozattal megállapított összesített közbeszerzési tervét módosítja, és a módosításokkal
egységes szerkezetben e határozat melléklete szerint fogadja el.
2. A bizottság utasítja elnökét, és felkéri a közgyűlés elnökét, hogy kísérjék figyelemmel a
tervben szereplő feladatok teljesülését, továbbá indokolt esetben a közbeszerzési terv módosítását terjesszék a bizottság elé.
Határidő:
folyamatos
Felelős: Molnár Katalin tanácsnok
Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2005. július 06.

Molnár Katalin
a bizottság elnöke

Erről értesülnek:
1.) Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében foglaltak – közlöny útján
2.) Irattár.
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Nógrád Megyei Önkormányzat
2005. évi összesített közbeszerzési terve
(az I. számú módosítással egységes szerkezetben)
A közbeszerzési feladat

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

A közbeszerzés becsült
A közbeszerzés formája
értéke
nettó
bruttó
értékhatára szerint fajtája szerint
tárgya
megnevezése (mennyisége)
megkezdésének
(ezer forint) (ezer forint)
szerint
várható időpontja (hónap)
március
480.000
600.000
közösségi értékha- nyílt
öt árubeszerzés
A Szent Lázár Megyei Kórház retárt elérő
konstrukciója záró ütemének megvalósítására vonatkozó orvos-technikai
berendezések és eszközök szállítása,
szerelése (740 db különböző méretű,
fajtájú és értékű berendezés és eszköz).
január
14.603
18.254
egyszerű
építési beruháA szécsényi Forgách kastély északzás
nyugati bástyája felújítása, kerítése
részbeni helyreállítása és fedett kőtár
építése.
január
21.000
26.250
egyszerű
építési beruháFáy András Szakközépiskola, Szakzás
iskola és Kollégium „A” és „B” épülete villamos felújítási munkáinak
kivitelezése.
február
48.000
60.000
hirdetményes egyépítési beruháA Reménysugár Otthon telephelyén
szerű
zás
(Balassagyarmat, Szontágh Pál út
44.) építendő 12 személyes lakóotthon megvalósítására.
augusztus
2.400
3.000
egyszerű
árubeszerzés
A Reménysugár Otthon telephelyén
(Balassagyarmat, Szontágh Pál út
44.) építendő 12 személyes lakóotthon bútorozása
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A közbeszerzési feladat

6.)
7.)
8.)

9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)

A közbeszerzés becsült
A közbeszerzés formája
értéke
nettó
bruttó
értékhatára szerint fajtája szerint
tárgya
megnevezése (mennyisége)
megkezdésének
(ezer forint) (ezer forint)
szerint
várható időpontja (hónap)
Informatikai oktatási terem kialakítáfebruár
5.360
6.700
egyszerű
árubeszerzés
sa (a Megyeháza épületében).
A Megyeháza biztonstágtechnikai
február
6.000
7.500
egyszerű
árubeszerzés
rendszerének kialakítása.
február
13.600
17.000
egyszerű
építési beruháA Megyei Gyermekvédelmi Központ
zás
épületében kialakítandó 12 férőhelyes befogadó otthon átalakítási
munkái.
február
8.000
10.000
egyszerű
építési beruháA Megyeháza I. emelete részleges
zás
villamos felújítási munkáinak kivitelezése.
Gépkocsi-beszerzés (1 db).
február
5.200
6.500
egyszerű
árubeszerzés
Gépkocsi-beszerzés (1 db).
február
2.800
3.500
központosított
árubeszerzés
február
3.200
4.000
egyszerű
árubeszerzés
Iskolatej-beszerzés a megyei fenntartású nevelési- oktatási intézményekben tanulók számára.
Irodaszerek beszerzése a közgyűlés
február
7.000
8.750
egyszerű
árubeszerzés
hivatala részére 2005. évre.
Konyharekonstrukció a Százszorszép
március
23.600
29.500
egyszerű
építési beruháÁltalános Iskola és Diákotthonban
zás
(Szátok).
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A közbeszerzési feladat

15.)

16.)

17.)

18.)

19.)
20.)
21.)

A közbeszerzés becsült
A közbeszerzés formája
értéke
nettó
bruttó
értékhatára szerint fajtája szerint
tárgya
megnevezése (mennyisége)
megkezdésének
(ezer forint) (ezer forint)
szerint
várható időpontja (hónap)
június
8.400
10.500
egyszerű
építési beruháA pásztói Óvoda, Általános Iskola,
zás
Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat épületében egy gyermekotthoni
egység kialakítása 10 férőhellyel.
június
2.800
3.500
egyszerű
árubeszerzés
A pásztói Óvoda, Általános Iskola,
Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat épületében kialakított gyermekotthoni egység bútorozása
június
8.400
10.500
egyszerű
építési beruháSzázszorszép Általános Iskola és
zás
Diákotthon Szátok, Kossuth út 70.
sz. alatti telephelyén működő lakásotthon bővítése, korszerűsítése.
június
2.800
3.500
egyszerű
árubeszerzés
Százszorszép Általános Iskola és
Diákotthon Szátok, Kossuth út 70.
sz. alatti telephelyén működő lakásotthon bútorozása
Ezüstfenyő Idősek Otthona mizserfai
augusztus
35.820
44.775
hirdetményes egyépítési beruhárészlegének rekonstrukciója
szerű
zás
Ezüstfenyő Idősek Otthona mizserfai
szeptember
15.880
19.850
hirdetményes egyárubeszerzés
részlegének rekonstrukciója, bútoroszerű
zás
Megyeháza homlokzati nyílászárói
július
29.000
36.250
egyszerű
építési beruháfelújításának I. üteme
zás
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22.)
23.)
24.)
25.)
26.)
27.)
28.)
29.)

A közbeszerzés becsült
A közbeszerzés formája
értéke
nettó
bruttó
értékhatára szerint fajtája szerint
tárgya
megnevezése (mennyisége)
megkezdésének
(ezer forint) (ezer forint)
szerint
várható időpontja (hónap)
augusztus
12.800
16.000
hirdetményes egyárubeszerzés
Számítástechnikai eszközök beszerszerű
zése a közgyűlés hivatala és az Illetékhivatal részére.
május
4.800
6.000
egyszerű
szolgáltatás
Nógrád Megye Önkormányzata marmegrendelése
keting tevékenységével összefüggő
kiadások.
május
3.200
4.000
egyszerű
árubeszerzés
Reklámhordozó anyagok készíttetése, beszerzése Nógrád Megye Önkormányzata részére.
Számítástechnikai
segédanyagok
július
3.000
3.750
egyszerű
árubeszerzés
beszerzése.
október
5.500
6.875
egyszerű
szolgáltatás
A közgyűlés hivatala informatikai
megrendelése
eszközeinek
karbantartása,
hálózatfelügyelet.
július
45.000
56.250
hirdetményes egyépítési beruháLakóotthon építése a berceli Rehabiszerű
zás
litációs Intézet és Ápoló Gondozó
Otthonban.
július
24.800
31.000
hirdetményes egyépítési beruháHomlokzat felújítás a berceli Rehabiszerű
zás
litációs Intézet és Ápoló Gondozó
Otthonban.
július
88.000
110.000
nemzeti értékhanyílt
építési beruháIker lakóotthon építése a diósjenői
tárt elérő
zás
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban.
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30.)
31.)
32.)
33.)

34.)
35.)

A közbeszerzés becsült
A közbeszerzés formája
értéke
nettó
bruttó
értékhatára szerint fajtája szerint
tárgya
megnevezése (mennyisége)
megkezdésének
(ezer forint) (ezer forint)
szerint
várható időpontja (hónap)
augusztus
16.000
20.000
nemzeti értékhanyílt
építési beruháA diósjenői Dr. Göllesz Viktor Retárt elérő
zás
habilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban épület és tetőfelújítás.
augusztus
28.960
36.200
egyszerű
építési beruháA ludányhalászi Ápoló Gondozó
zás
Otthon és Rehabilitációs Intézet I. sz.
épület homlokzat felújítása.
június
15.000
18.750
hirdetményes egyépítési beruháFáy András Szakközépiskola, Szakszerű
zás
iskola és Kollégium épületében fűtés
korszerűsítés.
június
9.600
12.000
hirdetményes egyépítési beruháA Reménysugár Otthon telephelyén
szerű
zás
(Balassagyarmat, Szontágh Pál út
44.) külső nyílászárók cseréjének
folytatása.
Balassi Bálint Megyei Könyvtár Saljúnius
12.000
15.000
egyszerű
építési beruhágótarján, tetőfelújítás folytatása
zás
június
9.600
12.000
egyszerű
építési beruháA Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumzás
ban villamos rekonstruk-ció és fűtéskorszerűsítés.

36.) A szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum új állandó kiállításának létrehozása
37.) A Salgótarjánban építendő 150 férőhelyes idősek otthona teljeskörű lebonyolítójának kiválasztása.

július

34.400

43.000

nemzeti értékhatárt elérő

augusztus

8.000

10.000

egyszerű
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árubeszerzés +
szolgáltatás
megrendelése
szolgáltatás
megrendelése
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38.)
39.)
40.)
41.)
42.)
43.)

44.)

A közbeszerzés becsült
A közbeszerzés formája
értéke
nettó
bruttó
értékhatára szerint fajtája szerint
tárgya
megnevezése (mennyisége)
megkezdésének
(ezer forint) (ezer forint)
szerint
várható időpontja (hónap)
szolgáltatás
szeptember
24.000
30.000
nemzeti értékhahirdetmény
A Salgótarjánban építendő 150 férőtárt elérő
nélküli tárgya- megrendelése
helyes idősek otthona engedélyezési
lásos
tervdokumentációjá-nak elkészítése.
június
16.000
20.000
egyszerű
építési beruháAkadálymentesítés a pásztói Óvoda,
zás
Általános Iskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat épületében.
június
16.000
20.000
egyszerű
építési beruháAkadálymentesítés a Borbély Lajos
zás
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban.
Bányamúzeum bővítése.
október
96.000
120.000
nemzeti értékhaépítési beruhátárt elérő
zás
november
20.000
25.000
egyszerű
építési beruháA Nógrád Megyei Levéltár balassazás
gyarmati raktárának bővítése (I.
ütem).
június
2.000
2.500
egyszerű
szolgáltatás
Az önkormányzati intézményeknél
megrendelése
2005. évben esedékes érintés-, villám- és tűzvédelmi, valamint biztonságtechnikai felülvizsgálat elkészítése.
május
3.200
4.000
egyszerű
szolgáltatás
Az önkormányzati intézmények
megrendelése
energiaigényének versenypiacról történő kielégítéséhez szakértő alkalmazása.
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45.)
46.)
47.)
48.)

A közbeszerzés becsült
A közbeszerzés formája
értéke
nettó
bruttó
értékhatára szerint fajtája szerint
tárgya
megnevezése (mennyisége)
megkezdésének
(ezer forint) (ezer forint)
szerint
várható időpontja (hónap)
október
140.000
175.000
közösségi értékha- nyílt
szolgáltatás
Az önkormányzati intézmények
tárt elérő
megrendelése
energiaigényének versenypiacról történő kielégítése.
március
8.000
10.000
egyszerű
szolgáltatás
Különböző építési beruházások esemegrendelése
tében lebonyolító és műszaki ellenőr
megbízása.
szolgáltatás
Különböző fajtájú, értékű tervek
március
28.000
35.000
feladat (-csomag)
megrendelése
szállítása kb. 25-30 feladat esetében.
elhatárolástól függően
3/2005.
3/2005. (III. 1.)
3/2005.
3/2005.
Közoktatási intézmények hardver- és
július
3/2005.
(III. 1.) OM
OM rend.
(III. 1.) OM
szoftvereszközeinek beszerzése
(III. 1.) OM (III. 1.) OM
rend.
rend.
rend.
rend.
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 14/2005. (VII. 6.) B.B. számú határozata
a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 9/2005. (VI. 23.) B.B. sz. határozatával megindított közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának módosítására
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a 9/2005.
(VI. 23.) B.B.sz. határozatával megindított közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának „I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE” fejezetét az alábbiak szerint módosítja:
A/1.

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
Jelenlegi szöveg:
1./ Az ajánlattétel nyelve: magyar. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes
nyilatkozatokat, levelezést és egyéb iratokat is magyar nyelven kell elkészíteni. Az
eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat (hatósági igazolások, bizonyítványok, termékismertetők stb.) az Országos Fordító és Fordítást Hitelesítő Iroda
(1062 Budapest, Bajza u. 52.; honlap: www.offi.hu) magyar nyelvű fordításával ellátva kell az ajánlathoz csatolni.
Módosított szöveg:
1./ Az ajánlattétel nyelve: magyar. Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumok közül a hatósági igazolásokat, tanúsítványokat magyar nyelvű hiteles fordítással, a termékismertetőket, kezelési-, karbantartási- és üzemeltetési dokumentációkat magyar nyelvű fordítással kell az ajánlathoz csatolni.

A/2.

Az ÚTMUTATÓ 15. pontja az alábbiak szerint változik:
Jelenlegi szöveg:
15./ A nyertes Ajánlattevők kötelesek a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró üteme megvalósítását végző generálkivitelezővel együttműködni, illetve
ezen belül részére szolgáltatni a szerződéskötéstől számított 15 napon belül a telepítéshez szükséges dokumentációt, amely tartalmazza a technológiai utasításokat, a
műszaki csatlakozási igényeket, valamint a szállítás és telepítés ütemezését.
Módosított szöveg:
A nyertes Ajánlattevő köteles a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának
záró üteme megvalósítását végző generálkivitelezővel együttműködni, illetve Megrendelő részére szolgáltatni a szerződéskötéstől számított 15 napon belül a telepítéshez szükséges dokumentációt, amely tartalmazza a technológiai utasításokat, a műszaki csatlakozási igényeket, valamint a szállítás és telepítés ütemezését.

A/3.

Az ÚTMUTATÓ 24. pontja kiegészül az alábbiakkal:
Ajánlatkérő az ajánlatok elkészítésének megkönnyítése érdekében - segédeszközként – „Microsoft Word dokumentum” formátumban floppy lemezen is ajánlattevők
rendelkezésére bocsátja a dokumentációt. A floppy felhasználásával készített ajánlat
kitöltött dokumentumainak az ajánlatkérő által kiadott, az irányadó papíralapú dokumentációban találhatókkal való formai egyezőségét ajánlattevőnek kell biztosítania.

A/4.

Az ÚTMUTATÓ 26. pontja kimarad, a jelenlegi 27. pont a 26-os sorszámot kapja,
ezzel egyidejűleg a 4. sz. dokumentumban (Rendelőintézet-II. főösszesítő) a „Tervezés” és „Mindösszesen” sora törlésre kerül.
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2. A bizottság a 9/2005. (VI. 23.) B.B. sz. határozatával megindított közbeszerzési eljárás
ajánlattételi dokumentációja részét képező „III. SZERZŐDÉS-TERVEZET” módosítását a melléklet szerint hagyja jóvá.
A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt a módosításoknak a dokumentációban történő
átvezetésére.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Molnár Katalin tanácsnok
dr. Barta László megyei főjegyző

Salgótarján, 2005. július 6.

Molnár Katalin
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján
2. ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.
3. ECON-TRUST Kft. – 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.
4. Irattár
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MELLÉKLET

III. SZERZŐDÉS – TERVEZET
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SZÁLLÍTÁSI–SZERELÉSI

SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.),
képviseli: Dóra Ottó a közgyűlés elnöke
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,
másrészről a
…………………………………… (………………………………..) ,
képviseli: …………………………………
mint szállító, a továbbiakban Szállító
között az alábbi feltételek szerint:

I./
A szerződés tárgya
1./ A felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2005. ………..án …………….. nyilvántartási számmal, valamint a Közbeszerzési Értesítőben 2005. …………..-én K.É. ………….. szám alatt megjelentetett ajánlati felhívással nyílt
közbeszerzési eljárást indított a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukcióján belül a
Rendelőintézet-II. orvostechnikai eszközeinek szállítására, szerelésére, amely eljárás nyertese
a Szállító.
2./ Jelen szerződés tárgya az ajánlati felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott termékek (1. számú melléklet) – a továbbiakban termékek - e szerződés II. 1. pontjában meghatározott helyszínre történő szállítása, telepítése, üzembe helyezése, a kezelőszemélyzet betanítása.

II./
A teljesítés helye, ideje és módja
1./ A teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
2./ Teljesítési határidő:

2006 . január 20.

3./ A teljesítés módja:
A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek,
a) ha
- a gép-műszer szállítás az érvényes szabványok szerinti I. osztályú minőségben megtörtént,
- az adott helyiség(ek)ben telepítésre került,
- rendeltetésszerű használatra alkalmas,
- üzembe helyezéshez a szükséges engedélyek, gépkönyvek, magyar nyelvű
felhasználói kézikönyvek rendelkezésre állnak,
- a betanítás és az üzemi próba lezajlott és az erről szóló jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak,
- a magyar nyelvű kezelési útmutatók, jótállási iratok átadásra kerültek,
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a jóteljesítési biztosíték összegét a Szállító átutalta,* a jóteljesítési biztosíték bankgarancia formában történő nyújtása esetén a garancialevelet Szállító átadta*.
b) ha az Üzemeltető valamint a Lebonyolító együttesen igazolta és a Megrendelő átvette.
-

III./

Pénzügyi feltételek
1./ A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg
nettó:
………………………. Ft
ÁFA
…………………….… Ft
összesen …………………….… Ft,
azaz …………………………… forint. A vállalkozói díj egyösszegű átalányár, amely tartalmazza a szerződés teljesítésével, a rendeltetésszerű használat biztosításával felmerülő valamennyi járulékos költséget is.
2./ A Megrendelő kijelenti, hogy az ellenszolgáltatás pénzügyi fedezete címzett támogatásból
rendelkezésre áll. A Megrendelő vállalja, hogy a vállalkozói díjat a Szállító által kiállított
számla alapján, annak kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással fizeti meg a Szállító
részére. Megrendelő előleget nem fizet.
3./ A számlát 5 példányban Nógrád Megye Önkormányzata, 3100. Salgótarján, Rákóczi út 36.
nevére és címére kell kiállítani, és az ÉPBER Rt. címére (1056. Budapest, Belgrád rkp. 3-4.)
oly módon kell eljuttatni, hogy a Lebonyolító általi 2 munkanapon belül történő felülvizsgálata elvégezhető legyen. A számla mellékletét képezi a Lebonyolító által kiállított és az
Üzemeltető által ellenjegyzett teljesítésigazolás.
A Szállító által kiállított számlának tartalmaznia kell az alábbiakat is:
- A támogatott Önkormányzat neve: Nógrád Megye Önkormányzata
- KSH száma: 15450016 7511 321 12
- A beruházás megnevezése: Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütem
- Jóváhagyó törvény: 2004. évi XLII. tv. 1. számú melléklet 7. sorszám
- A számla vissza nem igényelhető ÁFA-t tartalmaz

IV./
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
1./ Felek rögzítik, hogy Szállító a közbeszerzési eljárás során Megrendelőnek az OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-nél vezetett 11741000-15450016 sz. számlájára átutalt 2.000.000,- Ft
összegű ajánlati biztosítékot jelen szerződés aláírásával egyidejűleg 14.000.000,- Ft összeggel
kiegészítette, mely így megvalósulási biztosítékká vált.*
Felek rögzítik, hogy Szállító a közbeszerzési eljárás során Megrendelőnek az OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-nél vezetett 1174000-15450016. sz. számlájára átutalt 2.000.000,- Ft össze*

A nem kívánt rész törlendő.
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gű ajánlati biztosítékot nyújtott. Szállító jelen szerződés aláírásával egyidejűleg – a megvalósulási biztosítékról – garancialevelet bocsát Megrendelőnek rendelkezésére (2. számú melléklet).*
Felek rögzítik, hogy Szállító a közbeszerzési eljárás során Megrendelőnek bankgarancia,*
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény*
formájában nyújtott ajánlati biztosítékot. Szállító jelen szerződés aláírásával egyidejűleg –
megvalósulási biztosítékként – 16.000.000,- Ft-ot átutalással megfizetett Megrendelőnek az
OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-nél vezetett 1174000-15450016. sz. számlájára.*
Felek rögzítik, hogy Szállító a közbeszerzési eljárás során Megrendelőnek bankgarancia,*
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény*
formájában nyújtott ajánlati biztosítékot. Szállító jelen szerződés aláírásával egyidejűleg – a
megvalósulási biztosítékról – garancialevelet bocsát Megrendelő rendelkezésére (2. számú
melléklet).*
2./ Az átutalt megvalósulási biztosíték jóteljesítési biztosítékként Megrendelő rendelkezése
alatt marad, ha mértékük azonos.
A megvalósulási biztosíték jóteljesítési biztosítékon felüli részét a szerződés teljesítését követően, a jóteljesítési biztosítékot a vállalt jótállási időtartam elteltével – 10 napon belül – szolgáltatja vissza Megrendelő.*
Megrendelő a megvalósulási és jóteljesítési biztosíték után az OTP és Kereskedelmi Bank Rt.
által számított letéti kamatot a számlanyitás- és vezetés költségeivel csökkentett mértékben
megfizeti.
Szállító vállalja, hogy a jóteljesítési biztosítékról – a szerződés teljesítésével egyidejűleg –
garancialevelet bocsát Megrendelő rendelkezésére.*
3./ A megvalósulási biztosíték Megrendelő követelése céljából történő igénybevétele, valamint az esetleges szerződésmódosítás esetén Szállító vállalja, hogy a jóteljesítési biztosítékot
a megajánlott mértékre az érvényességi időre is figyelemmel az arra okot adó eseményt követő 10 napon belül kiegészíti, illetve módosítja.
4./ A Szállító késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő
részére. A késedelmi kötbér mértéke minden késedelmes nap után ……………………Ft, azaz: ……………………………. forint.
5./ Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szállítónak felróható késedelem esetén az
általa – utólagos teljesítésre - vállalt póthatáridő eredménytelenül telt el.
6./ A szerződés teljesítése Megrendelő jogszerű elállása, vagy a Szállítónak felróható okból
történő meghiúsulása esetén a Szállító 16.000.000,- Ft meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
7./ A kötbér forrása a számla, illetve a megvalósulási biztosíték.
8./ A Megrendelő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelme esetén vele szemben a Szállító a
mindenkori jegybanki alapkamat mértékével azonos késedelmi kamatot érvényesíthet.
*

A nem kívánt rész törlendő.
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V./

A Megrendelő jogai és kötelezettségei
1./ A Megrendelő a vele szerződéses kapcsolatban álló Lebonyolító által 3 naponként, illetve
szükség szerint műszaki ellenőrzést biztosít a helyszíni munkák folyamatos ellenőrzése céljából.
2./ Megrendelő a VI./ 1./ pont szerinti, rendelkezésére bocsátott ütemezés alapján biztosítja
Szállító részére a munkaterületet.
3./ Megrendelő a Lebonyolító és az Üzemeltető útján szervezi és biztosítja a kezelő személyzet Szállító által jelzett időpontra történő rendelkezésre állását.

VI./
A Szállító jogai és kötelezettségei
1./ A Szállító köteles Megrendelő részére átadni e szerződés aláírását követően 15 napon belül
az eszközök, berendezések telepítéshez szükséges dokumentációt, amely tartalmazza a technológiai utasításokat, a műszaki csatlakozási igényeket, valamint a szállítás és telepítés ütemezését.
2./ A teljesítéshez szükséges eszközök, berendezések, anyagok stb. szállítása, tárolása Szállító
felelősségi körébe tartozik, azért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A kárveszély viselése
a sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésével egyidőben száll át a Megrendelőre.
3./ A hulladék, göngyöleg elszállításáról a Szállító gondoskodik.
4./ Szállító az orvos-technikai eszközök beépítésével és beüzemelésével kapcsolatos víz- és
energia vételezési lehetőség biztosítása érdekében az Üzemeltetővel köteles megállapodni.
5./ A Szállító által leszállított gépek, műszerek vonatkozásában a hatósági engedélyek beszerzése és költségeinek viselése a Szállító feladata.
6./ A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház kijelölt személyzetét kiképezi az eszközök és berendezések rendeltetésszerű használatára és karbantartására.
7./ A Szállító köteles a munkavégzés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi,
tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról. A Szállító köteles minden olyan kárt
megtéríteni, amelyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során a Megrendelőnek, vagy
olyan harmadik személynek okozott, aki a kárigényét a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.
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VII./
Jótállás
1./ Megrendelő az üzembe helyezést követően, a leszállított eszközök, berendezések aktiválásával egyidejűleg a jótálláson, szavatosságon alapuló jogait, az abból eredő követelései érvényesítését átruházza Üzemeltetőre.
2./ A Szállító a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő termékekre, tartozékaira és az általa vállalt szerelés, telepítés hibátlan elvégzésére az üzembe helyezéstől számított ….. hónap
időtartamra jótállást vállal.
3./ Amennyiben a jótállási idő alatt az áru meghibásodik, akkor a Szállító, vagy a Szállító
megbízásából eljáró szakszerviz köteles a hiba kijavítását 48 órán belül megkezdeni, és az
általa vállalt határidőn belül saját költségére elvégezni. A jótállási idő a fentiek miatt felmerülő állásidő kétszeresével meghosszabbodik.
4./ Ha a Szállító VII./ 3./ pontban vállalt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz
eleget, Megrendelő jogosult a szükséges intézkedéseket a – jóteljesítési biztosíték igénybevételével – Szállító kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti
bármely jogát a Szállítóval szemben elvesztené.

VIII./
Együttműködési kötelezettség
1./ A Szállító tudomásul veszi, hogy – miután a rekonstrukció egy folyamatosan működő kórház területén valósul meg – az e szerződés alapján kifejtett tevékenysége nem sértheti, és nem
akadályozhatja a Szent Lázár Megyei Kórház gyógyító tevékenységét.
2./ A Szállító köteles együttműködni a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója megvalósításában a Megrendelő, az üzemeltető Szent Lázár Megyei Kórház, a lebonyolító ÉPBER Rt.
és az építőipari generálkivitelező képviselőjével. Ennek érdekében a Szállító részt vesz a Lebonyolító írásos értesítése alapján a beruházás helyszínén tartandó kooperációs értekezleteken.
3./ A Szállító tudomásul veszi, hogy az általa igénybe vehető munkaterületen a szereléssel
érintett helyiség(ek)ben társvállalkozók is dolgozhatnak, amelyekkel köteles együttműködni,
ezért többletköltséget utólag nem érvényesíthet.
4./ A kapcsolattartásra kijelölt alábbi személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Személyükről történő változásról a felek egymást értesítik.
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- A Szállító képviselője: ………………………………………..
(tel., fax., cím):………………………………………………………………..
- a Megrendelő képviselője:
(tel., fax., cím):………………………………………………………………..
- a Lebonyolító képviselője: ………………………………………..
(tel., fax., cím):………………………………………………………………..
- az Üzemeltető képviselője:
………………………………………..
(tel., fax., cím):………………………………………………………………..
- a Generálkivitelező képviselője: …………………………………..
(tel., fax., cím):………………………………………………………………..
5./ A felek a leszállításra kerülő termékek szerelési helyein 3 példányos szerelési naplót vezetnek, amelybe a Szállító és a Lebonyolító képviselője jegyezhet be. A Lebonyolító minden
bejegyzéssel betelt naplóoldal 1 példányát magához veszi.

IX./
Egyéb rendelkezések
1./ Minden, a jelen szerződés keretében a felek egymásnak küldött értesítésének írott formában (telefax, tértivevényes levél) kell történnie. A telefaxon küldött értesítést tértivevényes
levélben is meg kell ismételni. Az értesítés hatálya a telefax címzett általi kézhezvételekor áll
be.
2./ Jelen szerződés 6 egymással egyező példányban, magyar nyelven készült és a felek aláírásával lép hatályba. A Megrendelő 4 példányt, a Szállító 2 példányt kap.
3./ Jelen szerződés 1. és 2. számú mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
4./ Jelen szerződés a felek egyező megállapodása alapján írásban módosítható.
5./ A Felek jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat megkísérlik tárgyalás keretében
rendezni, amelynek alapja az ajánlati felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat.
Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a pertárgyérték alapján hatáskörrel bíró
Salgótarjáni Városi, vagy a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
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6./ E szerződés nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a Ptk., a Kbt. és
az ágazati szakmai jogszabályok rendelkezései az irányadók.

……………… 2005. ……….hó ….. nap.

……………… 2005. ……….hó ….. nap.

________________________________
Megrendelő
Dóra Ottó

_________________________________
Szállító
……………………..

Ellenjegyezte:
-----------------------------------Dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző
A szerződés tartalmát az üzemeltető Szent Lázár Megyei Kórház megismerte és a rá vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazó rendelkezéseket elfogadja.

----------------------------------Üzemeltető
Dr. Bercsényi Lajos

Mellékletek:
1. számú mellélet: eszközlista
2. számú melléklet: bankgarancia
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 15/2005. (VII. 6.) B.B. számú határozata
a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 10/2005. (VI. 23.) B.B. sz. határozatával
megindított közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának módosítására
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a
10/2005. (VI. 23.) B.B.sz. határozatával megindított közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációját az alábbiak szerint módosítja:
A/1.

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
Jelenlegi szöveg:
1./ Az ajánlattétel nyelve: magyar. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes
nyilatkozatokat, levelezést és egyéb iratokat is magyar nyelven kell elkészíteni. Az
eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat (hatósági igazolások, bizonyítványok, termékismertetők stb.) az Országos Fordító és Fordítást Hitelesítő Iroda
(1062 Budapest, Bajza u. 52.; honlap: www.offi.hu) magyar nyelvű fordításával ellátva kell az ajánlathoz csatolni.
Módosított szöveg:
1./ Az ajánlattétel nyelve: magyar. Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumok közül a hatósági igazolásokat, tanúsítványokat magyar nyelvű hiteles fordítással, a termékismertetőket, kezelési-, karbantartási- és üzemeltetési dokumentációkat magyar nyelvű fordítással kell az ajánlathoz csatolni.

A/2.

Az ÚTMUTATÓ 15. pontja az alábbiak szerint változik:
Jelenlegi szöveg:
15./ A nyertes Ajánlattevők kötelesek a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró üteme megvalósítását végző generálkivitelezővel együttműködni, illetve
ezen belül részére szolgáltatni a szerződéskötéstől számított 15 napon belül a telepítéshez szükséges dokumentációt, amely tartalmazza a technológiai utasításokat, a
műszaki csatlakozási igényeket, valamint a szállítás és telepítés ütemezését.
Módosított szöveg:
15./ A nyertes Ajánlattevő köteles a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának
záró üteme megvalósítását végző generálkivitelezővel:
- együttműködni, illetve ezen belül részére szolgáltatni a szerződéskötéstől
számított 15 napon belül a telepítéshez szükséges dokumentációt, amely
tartalmazza a technológiai utasításokat, a műszaki csatlakozási igényeket,
valamint a szállítás és telepítés ütemezését;
- megállapodni az orvostechnikai eszközök őrzésére irányuló igényével öszszefüggő szolgáltatások, valamint az eszközök beépítésével és beüzemelésével kapcsolatos víz- és energiavételezési lehetőség biztosítása érdekében, melynek mértéke a tervezési díj nélküli szerződéses (bruttó) összeg
3,5 %-a.

A/3.

Az ÚTMUTATÓ 24. pontja kiegészül az alábbiakkal:
Ajánlatkérő az ajánlatok elkészítésének megkönnyítése érdekében - segédeszközként – „Microsoft Word dokumentum” formátumban floppy lemezen is ajánlattevők
rendelkezésére bocsátja a dokumentációt. A floppy felhasználásával készített ajánlat
kitöltött dokumentumainak az ajánlatkérő által kiadott, az irányadó papíralapú dokumentációban találhatókkal való formai egyezőségét ajánlattevőnek kell biztosítania.

B/1.

III. SZERZŐDÉS – TERVEZET
Jelenlegi szöveg:
IV.3. A megvalósulási biztosíték és a jóteljesítési biztosíték Megrendelő követelése céljából történő igénybevétele, valamint az esetleges szerződésmódosítás
esetén Szállító vállalja, hogy a megajánlott mértékre az arra okot adó eseményt kö-
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vető 10 napon belül kiegészíti vagy módosítja, az érvényességi időre is figyelemmel.
Módosított szöveg:
IV.3. A megvalósulási biztosíték Megrendelő követelése céljából történő
igénybevétele, valamint esetleges szerződésmódosítás esetén Szállító vállalja, hogy
a jóteljesítési biztosítékot a megajánlott mértékre az érvényességi időre is figyelemmel az arra okot adó eseményt követő 10 napon belül kiegészíti, illetve módosítja.
B/2.

A szerződés tervezet IV. fejezetében nem szerepel 6. pont, ezért a IV.5., IV.7., IV.8.,
IV.9. pontok sorszámozása IV.5., IV.6., IV.7., IV.8.-ra változik, továbbá a jelenlegi
IV.7. pont szövege a következők szerint módosul és a IV.5. ponttal helyet cserél.
Jelenlegi szöveg:
IV.7. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szállító által – az utólagos
teljesítésre – vállalt póthatáridő eredménytelenül telt el.
Módosított szöveg:
IV.5. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szállítónak felróható késedelem esetén az általa – utólagos teljesítésre – vállalt póthatáridő eredménytelenül telt
el.

B/3.

Az V. fejezet az alábbi 3. ponttal egészül ki:
V.3. Megrendelő a Lebonyolító és az Üzemeltető útján szervezi és biztosítja a kezelő személyzet Szállító által jelzett időpontra történő rendelkezésre állását.

B/4.

A VIII. fejezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Jelenlegi szöveg:
VIII.4. A Szállító képviselője kijelenti, hogy az egyes gép-műszer szállítási, beüzemelési határidőket az építőipari kivitelezési tevékenység tényleges megvalósulásának ütemezéséhez igazítja.
Módosított szöveg:
VIII.4. Szállító kijelenti, hogy az egyes orvostechnikai eszközök szállítását, szerelését, beüzemelését az építőipari kivitelezési tevékenység tényleges megvalósulásához
igazítja.

B/5.

A VIII. fejezet 5. pontja értelemszerűen kitöltésre kerül.

2. A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt a módosításoknak a dokumentációban történő
átvezetésére.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Molnár Katalin tanácsnok
dr. Barta László megyei főjegyző
Salgótarján, 2005. július 6.
Molnár Katalin
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján
2. ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.
3. ECON-TRUST Kft. – 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.
4. Irattár
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 16/2005. (VII. 6.) B.B. számú határozata
a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 11/2005. (VI. 23.) B.B. sz. határozatával
megindított közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának módosítására
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a
11/2005. (VI. 23.) B.B.sz. határozatával megindított közbeszerzési eljárás ajánlattételi
dokumentációját az alábbiak szerint módosítja:
A/1.

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
Jelenlegi szöveg:
1./ Az ajánlattétel nyelve: magyar. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes
nyilatkozatokat, levelezést és egyéb iratokat is magyar nyelven kell elkészíteni. Az
eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat (hatósági igazolások, bizonyítványok, termékismertetők stb.) az Országos Fordító és Fordítást Hitelesítő Iroda
(1062 Budapest, Bajza u. 52.; honlap: www.offi.hu) magyar nyelvű fordításával ellátva kell az ajánlathoz csatolni.
Módosított szöveg:
1./ Az ajánlattétel nyelve: magyar. Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumok közül a hatósági igazolásokat, tanúsítványokat magyar nyelvű hiteles fordítással, a termékismertetőket, kezelési-, karbantartási- és üzemeltetési dokumentációkat magyar nyelvű fordítással kell az ajánlathoz csatolni.

A/2.

Az ÚTMUTATÓ 15. pontja az alábbiak szerint változik:
Jelenlegi szöveg:
15./ A nyertes Ajánlattevők kötelesek a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró üteme megvalósítását végző generálkivitelezővel együttműködni, illetve
ezen belül részére szolgáltatni a szerződéskötéstől számított 15 napon belül a telepítéshez szükséges dokumentációt, amely tartalmazza a technológiai utasításokat, a
műszaki csatlakozási igényeket, valamint a szállítás és telepítés ütemezését.
Módosított szöveg:
15./ A nyertes Ajánlattevő köteles a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának
záró üteme megvalósítását végző generálkivitelezővel:
- együttműködni, illetve ezen belül részére szolgáltatni a szerződéskötéstől
számított 15 napon belül a telepítéshez szükséges dokumentációt, amely
tartalmazza a technológiai utasításokat, a műszaki csatlakozási igényeket,
valamint a szállítás és telepítés ütemezését;
- megállapodni az orvostechnikai eszközök őrzésére irányuló igényével öszszefüggő szolgáltatások, valamint az eszközök beépítésével és beüzemelésével kapcsolatos víz- és energiavételezési lehetőség biztosítása érdekében, melynek mértéke a tervezési díj nélküli szerződéses (bruttó) összeg
3,5 %-a.

A/3.

Az ÚTMUTATÓ 24. pontja kiegészül az alábbiakkal:
Ajánlatkérő az ajánlatok elkészítésének megkönnyítése érdekében - segédeszközként – „Microsoft Word dokumentum” formátumban floppy lemezen is ajánlattevők
rendelkezésére bocsátja a dokumentációt. A floppy felhasználásával készített ajánlat
kitöltött dokumentumainak az ajánlatkérő által kiadott, az irányadó papíralapú dokumentációban találhatókkal való formai egyezőségét ajánlattevőnek kell biztosítania.

B/1.

III. SZERZŐDÉS – TERVEZET
Jelenlegi szöveg:
IV.3. A megvalósulási biztosíték és a jóteljesítési biztosíték Megrendelő követelése
céljából történő igénybevétele, valamint az esetleges szerződésmódosítás esetén

44

Szállító vállalja, hogy a megajánlott mértékre az arra okot adó eseményt követő 10
napon belül kiegészíti vagy módosítja, az érvényességi időre is figyelemmel.
Módosított szöveg:
IV.3. A megvalósulási biztosíték Megrendelő követelése céljából történő
igénybevétele, valamint esetleges szerződésmódosítás esetén Szállító vállalja, hogy
a jóteljesítési biztosítékot a megajánlott mértékre az érvényességi időre is figyelemmel az arra okot adó eseményt követő 10 napon belül kiegészíti, illetve módosítja.
B/2.

A szerződés tervezet IV. fejezetében nem szerepel 6. pont, ezért a IV.5., IV.7.,
IV.8., IV.9. pontok sorszámozása IV.5., IV.6., IV.7., IV.8.-ra változik, továbbá a jelenlegi IV.7. pont szövege a következők szerint módosul és a IV.5. ponttal helyet
cserél.
Jelenlegi szöveg:
IV.7. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szállító által – az utólagos
teljesítésre – vállalt póthatáridő eredménytelenül telt el.
Módosított szöveg:
IV.5. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szállítónak felróható késedelem esetén az általa – utólagos teljesítésre – vállalt póthatáridő eredménytelenül telt
el.

B/3.

Az V. fejezet az alábbi 3. ponttal egészül ki:
V.3. Megrendelő a Lebonyolító és az Üzemeltető útján szervezi és biztosítja a kezelő személyzet Szállító által jelzett időpontra történő rendelkezésre állását.

B/4.

A VIII. fejezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Jelenlegi szöveg:
VIII.4. A Szállító képviselője kijelenti, hogy az egyes gép-műszer szállítási, beüzemelési határidőket az építőipari kivitelezési tevékenység tényleges megvalósulásának ütemezéséhez igazítja.
Módosított szöveg:
VIII.4. Szállító kijelenti, hogy az egyes orvostechnikai eszközök szállítását, szerelését, beüzemelését az építőipari kivitelezési tevékenység tényleges megvalósulásához
igazítja.

B/5.

A VIII. fejezet 5. pontja értelemszerűen kitöltésre kerül.

2. A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt a módosításoknak a dokumentációban történő
átvezetésére.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Molnár Katalin tanácsnok
dr. Barta László megyei főjegyző

Salgótarján, 2005. július 6.
Molnár Katalin
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján
2. ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.
3. ECON-TRUST Kft. – 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.
4. Irattár
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 17/2005. (VII. 6.) B.B. számú határozata
a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 12/2005. (VI. 23.) B.B. sz. határozatával megindított közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának módosítására
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a
12/2005. (VI. 23.) B.B.sz. határozatával megindított közbeszerzési eljárás ajánlattételi
dokumentációját az alábbiak szerint módosítja:
A/1.

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
Jelenlegi szöveg:
1./ Az ajánlattétel nyelve: magyar. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes
nyilatkozatokat, levelezést és egyéb iratokat is magyar nyelven kell elkészíteni. Az
eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat (hatósági igazolások, bizonyítványok, termékismertetők stb.) az Országos Fordító és Fordítást Hitelesítő Iroda
(1062 Budapest, Bajza u. 52.; honlap: www.offi.hu) magyar nyelvű fordításával ellátva kell az ajánlathoz csatolni.
Módosított szöveg:
1./ Az ajánlattétel nyelve: magyar. Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumok közül a hatósági igazolásokat, tanúsítványokat magyar nyelvű hiteles fordítással, a termékismertetőket, kezelési-, karbantartási- és üzemeltetési dokumentációkat magyar nyelvű fordítással kell az ajánlathoz csatolni.

A/2.

Az ÚTMUTATÓ 15. pontja az alábbiak szerint változik:
Jelenlegi szöveg:
15./ A nyertes Ajánlattevők kötelesek a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró üteme megvalósítását végző generálkivitelezővel együttműködni, illetve
ezen belül részére szolgáltatni a szerződéskötéstől számított 15 napon belül a telepítéshez szükséges dokumentációt, amely tartalmazza a technológiai utasításokat, a
műszaki csatlakozási igényeket, valamint a szállítás és telepítés ütemezését.
Módosított szöveg:
15./ A nyertes Ajánlattevő köteles a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának
záró üteme megvalósítását végző generálkivitelezővel:
- együttműködni, illetve ezen belül részére szolgáltatni a szerződéskötéstől
számított 15 napon belül a telepítéshez szükséges dokumentációt, amely
tartalmazza a technológiai utasításokat, a műszaki csatlakozási igényeket,
valamint a szállítás és telepítés ütemezését;
- megállapodni az orvostechnikai eszközök őrzésére irányuló igényével öszszefüggő szolgáltatások, valamint az eszközök beépítésével és beüzemelésével kapcsolatos víz- és energiavételezési lehetőség biztosítása érdekében, melynek mértéke a tervezési díj nélküli szerződéses (bruttó) összeg
3,5 %-a.

A/3.

Az ÚTMUTATÓ 24. pontja kiegészül az alábbiakkal:
Ajánlatkérő az ajánlatok elkészítésének megkönnyítése érdekében - segédeszközként – „Microsoft Word dokumentum” formátumban floppy lemezen is ajánlattevők
rendelkezésére bocsátja a dokumentációt. A floppy felhasználásával készített ajánlat
kitöltött dokumentumainak az ajánlatkérő által kiadott, az irányadó papíralapú dokumentációban találhatókkal való formai egyezőségét ajánlattevőnek kell biztosítania.

B/1.

III. SZERZŐDÉS – TERVEZET
Jelenlegi szöveg:
IV.3. A megvalósulási biztosíték és a jóteljesítési biztosíték Megrendelő követelése
céljából történő igénybevétele, valamint az esetleges szerződésmódosítás esetén
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Szállító vállalja, hogy a megajánlott mértékre az arra okot adó eseményt követő 10
napon belül kiegészíti vagy módosítja, az érvényességi időre is figyelemmel.
Módosított szöveg:
IV.3. A megvalósulási biztosíték Megrendelő követelése céljából történő
igénybevétele, valamint esetleges szerződésmódosítás esetén Szállító vállalja, hogy
a jóteljesítési biztosítékot a megajánlott mértékre az érvényességi időre is figyelemmel az arra okot adó eseményt követő 10 napon belül kiegészíti, illetve módosítja.
B/2.

A szerződés tervezet IV. fejezetében nem szerepel 6. pont, ezért a IV.5., IV.7.,
IV.8., IV.9. pontok sorszámozása IV.5., IV.6., IV.7., IV.8.-ra változik, továbbá a jelenlegi IV.7. pont szövege a következők szerint módosul és a IV.5. ponttal helyet
cserél.
Jelenlegi szöveg:
IV.7. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szállító által – az utólagos
teljesítésre – vállalt póthatáridő eredménytelenül telt el.
Módosított szöveg:
IV.5. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szállítónak felróható késedelem esetén az általa – utólagos teljesítésre – vállalt póthatáridő eredménytelenül telt
el.

B/3.

Az V. fejezet az alábbi 3. ponttal egészül ki:
V.3. Megrendelő a Lebonyolító és az Üzemeltető útján szervezi és biztosítja a kezelő személyzet Szállító által jelzett időpontra történő rendelkezésre állását.

B/4.

A VIII. fejezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Jelenlegi szöveg:
VIII.4. A Szállító képviselője kijelenti, hogy az egyes gép-műszer szállítási, beüzemelési határidőket az építőipari kivitelezési tevékenység tényleges megvalósulásának ütemezéséhez igazítja.
Módosított szöveg:
VIII.4. Szállító kijelenti, hogy az egyes orvostechnikai eszközök szállítását, szerelését, beüzemelését az építőipari kivitelezési tevékenység tényleges megvalósulásához
igazítja.

B/5.

A VIII. fejezet 5. pontja értelemszerűen kitöltésre kerül.

2. A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt a módosításoknak a dokumentációban történő
átvezetésére.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Molnár Katalin tanácsnok
dr. Barta László megyei főjegyző
Salgótarján, 2005. július 6.
Molnár Katalin
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján
2. ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.
3. ECON-TRUST Kft. – 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.
4. Irattár
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 18/2005. (VIII. 5.) B.B. számú határozata
a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója orvostechnikai eszközeinek szállítására,
üzembe helyezésére és kezelésének betanítására irányuló nyílt
közbeszerzési eljárás eredményére
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a
Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója orvostechnikai eszközeinek szállítására,
üzembe helyezésére és kezelésének betanítására irányuló nyílt közbeszerzési eljárást
eredményesnek minősíti.
2. A bizottság a MEDIPLAN Kft. (1011 Budapest, Hunyadi J. út 13.) ajánlatát a lebonyolító ÉPBER Rt. értékelésében szereplő alábbi indokokra figyelemmel a Kbt. 88. §
(1) bekezdése e) és f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja:
- ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója
(MEDIREX Rt.) nem csatolta a 13. számú dokumentum szerinti számlavezető
banki nyilatkozatot, a 15. számú dokumentumban nem csatolt 2003. évre vonatkozó pénzügyi beszámolót, valamint a 2004. évi beszámolóhoz könyvvizsgálói záradékot, jelentést;
- ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója (Carl Zeiss Technika Kft.) részéről hiányzik a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat, valamint a 15. számú dokumentumban nem csatolt a 2003., 2004. évi
beszámolóhoz kiegészítő mellékletet és könyvvizsgálói záradékot, jelentést;
- az ajánlattevő által a 19. számú dokumentumban csatolt meghatalmazások
nem tartalmazzák az azonosítható termékek jegyzékét, valamint a GE Medical
Systems GmbH által adott meghatalmazás magyar nyelvű fordítása nincs hitelesítve;
- az 5. számú dokumentumban, valamint a szerződés III.1./ pontjában az ellenszolgáltatás betűvel kiírt összege eltérő, hibás;
- ajánlattevő nem csatolt tanúsítványt az R50, R102, R104 és R105 jelű termékeknél. A becsatolt tanúsítvány, illetve a hiteles fordítás másolata nincs hitelesítve az R17, R18, R52, R61, R62, R63, R105, R122 jelű tételeknél, hiányzik
a gyártó megjelölése az R50-es tételnél, továbbá a típus megjelölése az R12 és
R18 jelű termékeknél.
3. A bizottság az ALLEGRO Kft. (1135 Budapest, Szent László u. 97/A.) ajánlatát a lebonyolító ÉPBER Rt. értékelésében szereplő alábbi indokokra figyelemmel a Kbt. 88.
§ (1) bekezdése e) és f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja:
- az ajánlati felhívás szerint ajánlattevőnek az elmúlt 3 év viszonylatában minimum 1 db bruttó 100 millió Ft értékű, egészségügyi szolgáltató intézmények orvostechnikai eszközei szállításának, beüzemelésének szerződésszerű
teljesítését igazoló referenciával kell rendelkeznie. Az ajánlatban nevesített és
az Europ-Med Kft. által megrendelt budaőrsi referencia a leírás szerint 14
ágyas fektető részleg, patológia kialakítását, komplett tervezését, kivitelezését, orvostechnológia és belső építészet szállítását jelenti bruttó 106,7 millió Ft
összegben. A hiánypótlás során a referencia részteljesítésének indokolása és
annak a referenciát adó személlyel történő igazoltatása nem teljesült.
- ajánlattevő nem csatolt tanúsítványt az alábbi termékek esetében: R52, R61,
R62, R106, R123; hiányzik a magyar tanúsítvány másolatának hitelesítése a
következő termékeknél: R41, R73, R82, R122, továbbá a fordítás másolatának
hitelesítése az R18 számú terméknél.
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4. A bizottság a lebonyolító ÉPBER RT. értékelése alapján megállapítja, hogy a
KORTEX Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 24.) ajánlata érvényes, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, így mint az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati
szempont alapján értékelt, bruttó 137.140.169 Ft-os ajánlatot tevőt az eljárás nyertesévé nyilvánítja.
5. A bizottság utasítja elnökét, hogy az eljárás eredményét – e határozat melléklete szerint – hirdesse ki, a megyei főjegyző és a lebonyolító bevonásával gondoskodjon annak – ajánlattevők részére történő – kézbesítéséről, valamint az eljárás eredményéről
szóló tájékoztató közzétételéről.
Határidő: - az eredményhirdetésre: 2005. augusztus 5. 14 óra
- a Közbeszerzési Értesítőben való megjelentetésre: 2005. augusztus 12.
- az EU Hivatalos Lapjában való megjelentetésre: 2005. augusztus 22.
Felelős: Molnár Katalin tanácsnok
dr. Barta László főjegyző
6. A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy – a megyei főjegyző bevonásával – a
szállítási szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg.
Határidő: 2005. augusztus 15. 10 óra
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Dr. Barta László főjegyző
Salgótarján, 2005. augusztus 5.
Molnár Katalin
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján
2. ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.
3. ECON-TRUST Kft. – 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.
4. Irattár
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18/2005. (VIII. 5.) B.B. sz. határozat melléklete

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója orvostechnikai eszközeinek szállítása, üzembe helyezése és kezelésének betanítása
az alábbi mennyiségben:
1db: Műszerelő asztal, Akasztós önasszisztens, Rektoszkóp, Ligátor szett, Ultrahangos
proktoszkóp, Gipszelőkocsi, Oszcillációs gipszfűrész, Orr-fül-gégészeti vizsgálószék,
Vizsgáló mikroszkóp, Fejlámpa Heine fényforrással, Nagyfrekvenciás vágó, Flexibilis
bronchofiberszkóp felnőtt és gyermek, Sötétlátóteres mikroszkóp, Softlézer készülék,
Dermatoszkóp szett tölthető nyéllel, Videodermatoszkóp, Fényterápiás kabin, Végtagi
fényterápiás készülék, Bioptron/Evolite lámpa, Dermo-jet, WOOD lámpa, Digitális csecsemőmérleg, Hitelesített magasságmérő, Automata vérnyomásmérő, Urológiai vizsgálóasztal, Uroflowméter, CTG N-400 interfece+kábel, Nagyfrekvenciás vágó, Komputeres látótérvizsgáló, Fotóréslámpa applanációs tonométerrel, Kerato-refraktométer, Panorámaröntgen, Automata röntgenfilm-előhívó, Intraorális röntgen, Röntgendigitalizáló-rendszer,
Szemtükör, Reflexkalapács, Vércukormérő, Háromcsatornás EKG, Visustábla,
2db: Sebészeti diatermiás készülék, Idegentestfogó, Manipulációs cisztoszkóp, Nőgyógyászati vizsgálóasztal, Kolposzkóp, LOOP kacskonizátor, Fogászati kezelőegység, Számítógép-összeállítás digitális rendszerhez programokkal, Felsővilágító nappali fényeslámpa,
Gyorsautokláv S 22,6 literes
3db: Általános sebészeti-műtőasztal, Műtőlámpa mennyezeti
4db: Belgyógyászati vizsgálópamlag, Kombinált bel- és nőgyógyászati vizsgálóasztal
5db: Vérvételi dönthető szék
12db: Rozsdamentes táltartóállvány kétrészes
20db: Betegszállító kocsi
21db: Belgyógyászati vizsgálóasztal, Rozsdamentes kötözőkocsi/műszerkocsi
28db: Gördíthető-állványos vizsgálólámpa,
1készlet: Sebészeti, nőgyógyászati, fogászati dentoalveorális kéziműszerek
3. A választott eljárás fajtája: nyílt eljárás
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: d)* Az ellenszolgáltatás összege (egységre vetítetten is):
egység:
21 db Belgyógyászati vizsgálóasztal
4 db Belgyógyászati vizsgálópamlag,
5 db Vérvételi dönthető szék,
28 db Vizsgálólámpa, gördíthető állványos,

bruttó Ft
1.128.120
289.412
517.890
3.149.524
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21 db Rozsdamentes kötözőkocsi/műszerkocsi,
12 db Rozsdamentes táltartóállvány 2 részes,
1 db Műszerelő asztal,
3 db Általános sebészeti műtőasztal,
3 db Műtőlámpa mennyezeti,
2 db Sebészeti diatermiás készülék 300W,
1 db Akasztós önasszisztens,
1 db Rektoszkóp,
1 db Ligátor szett,
1 db Ultrahangos proktoszkóp,
1 db Gipszelő-kocsi,
1 db Oszcillációs gipszfűrész,
1 készlet Sebészeti és nőgyógyászati műszerkészlet,
20 db Betegszállító kocsi,
1 db Orr-fül gégészeti vizsgálószék,
1 db Vizsgáló mikroszkóp,
1 db Fejlámpa Heine fényforrással,
1 db Nagyfrekvenciás vágó 50W,
1 db Flexibilis bronchofiberszkóp felnőtt,
1 db Flexibilis bronchofiberszkóp gyermek,
4 db Kombinált bel és nőgyógyászati vizsgálóasztal,
1 db Sötétlátóteres mikroszkóp,
1 db Softlézer készülék,
1db Dermatoszkóp szett,
1 db Videodermatoszkóp,
1 db Fényterápiás kabin,
1 db Végtagi fényterápiás készülék,
1 db Bioptron lámpa,
1 db Dermo jet,
1 db Wood lámpa,
1 db Digitális csecsemőmérleg,
1 db Hitelesített magasságmérő,
1 db Automata vérnyomásmérő,
1 db Urológiai vizsgálóasztal,
2 db Manipulációs cisztoszkóp,
1 db Uroflowméter,
2 db Nőgyógyászati vizsgálóasztal,
1 db Kolposzkóp,
1 db Fetal monitor,
1 db Nagyfrekvenciás vágó 300W
+konizáló elektródák,
1 db Komputeres látótérvizsgáló,
1 db Fotóréslámpa applanációs tonométerrel,
1 db Kerato-refraktométer,
2 db Fogászati kezelőegység,
1 db Panoráma röntgen,
1 db Automata röntgen film előhívó,
1 db Intraorális röntgen,
1 db Röntgen digitalizáló rendszer,
1 db Felsővilágító nappali fényes lámpa,
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2.993.088
644.988
52.876
10.729.409
2.337.759
3.684.106
207.264
697.680
29.648
4.216.000
269.824
554.648
6.107.020
2.992.000
980.440
1.900.543
368.539
1.116.153
2.768.820
3.100.800
1.180.480
957.283
220.320
56.748
5.360.141
4.019.105
1.627.561
744.193
164.408
113.124
283.981
179.846
12.839
899.233
2.364.496
741.200
1.798.466
1.763.630
1.976.270
1.989.680
5.950.176
6.453.281
4.777.041
20.500.597
6.214.004
2.352.474
1.130.976
3.555.366
217.600

2 db Autokláv,
2 db Fertőtlenítő folyadék adagoló,
1 készlet Fogászati kéziműszerek,
1 db Diagnosztikai készlet,
1 db Vércukormérő,
1 db Visustábla,
1 db 3 csatornás EKG.
Összesen:
Tervezés:
Mindösszesen:

2.230.618
102.348
938.278
49.983
15.363
38.080
724.431
132.540.169
4.600.000
137.140.169

5. A benyújtott ajánlatok száma: 3 (három)
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont –
az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:

Az elbírálás részszempontjai

KORTEX Kft.
1024 Budapest, Lövőház u. 24.

1. bruttó ár (Ft-ban)
2. késedelmi kötbér (Ft/nap-ban)
3. Jótállás (hónapban)
4. jóteljesítési biztosíték (Ft-ban)

137.140.169
2.500.000
36
14.000.000

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva:
Az elbírálás részszempontjai

1. bruttó ár (Ft-ban)
2.
késedelmi
kötbér
(Ft/nap-ban)
3. jótállás (hónapban)
4.jóteljesítési biztosíték
(Ft-ban)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként

Az ajánlattevő neve: KORTEX Kft.

A részszempontok súlyszámai

Értékelé- Értékelési pontszám és
si pont- súlyszám szorzata
szám
30
10
300
10
10
100
5
5

10
10

50
50
500
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c)** A táblázatban szereplő értékelési pontszámok indokolása:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa minden részszempont esetében 1 és 10. Az értékelés módszere: A legkedvezőbb ajánlati elem a maximális
pontszámot kapja, a többi pedig a legkedvezőbb ajánlati elemhez arányosan viszonyítva kap kevesebbet az alábbi képlet alapján:
P vizsgált = A legjobb/ A vizsgált (P max. – P min.) + P min
illetve a tört reciproka, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Ahol:
P: pontszám A: ajánlati érték
Mivel összesen 1 érvényes ajánlat érkezett, az ajánlati elemek értékelési pontszáma 10 volt.
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: ALLEGRO Kft., 1135 Budapest, Szent László u. 97/A.
A Kbt. 88. § (1) bek. e) és f) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, mivel:
− Az ajánlati felhívás szerint ajánlattevőnek az elmúlt 3 év viszonylatában minimum
1 db bruttó 100 millió forint értékű, egészségügyi szolgáltató intézmények orvostechnikai eszközei szállításának, beüzemelésének szerződésszerű teljesítését igazoló referenciával kell rendelkeznie. Az ajánlatban nevesített és az Europ-Med Kft.
által megrendelt budaörsi referencia a leírás szerint 14 ágyas fektető részleg, patológia kialakítását, komplett tervezését, kivitelezését, orvostechnológia és belsőépítészet szállítását jelenti bruttó 106,7 millió forint összegben. A hiánypótlás során a
referencia részteljesítésének indokolása és annak a referenciát adó személlyel történő igazoltatása nem teljesült.
− Ajánlattevő nem csatolt tanúsítványt az alábbi termékek esetében: R52, R61, R62,
R106, R123; hiányzik a magyar tanúsítvány másolatának hitelesítése a következő
termékeknél: R41, R73, R82, R122, továbbá a fordítás másolatának hitelesítése az
R18 számú terméknél.
MEDIPLAN Kft., 1011 Budapest, Hunyadi János út 13.
Az ajánlat a Kbt. 88. § (1) bek. e) és f) pontja alapján érvénytelen a következők miatt:
− Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója (MEDIREX
Rt.) nem csatolta a 13. számú dokumentum szerinti számlavezető banki nyilatkozatot, a 15. számú dokumentumban nem csatolt 2003. évre vonatkozó pénzügyi
beszámolót, valamint a 2004. évi beszámolóhoz könyvvizsgálói záradékot, jelentést.
− Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója (Carl Zeiss
Technika Kft.) részéről hiányzik a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat, valamint a 15. számú dokumentumban nem csatolt a 2003., 2004. évi beszámolóhoz
kiegészítő mellékletet és könyvvizsgálói záradékot, jelentést.
− Az ajánlattevő által a 19. számú dokumentumban csatolt meghatalmazások nem
tartalmazzák az azonosítható termékek jegyzékét, valamint a GE Medical Systems
GmbH által adott meghatalmazás magyar nyelvű fordítása nincs hitelesítve.
− Az 5. számú dokumentumban, valamint a szerződés III.1./ pontjában az ellenszolgáltatás betűvel kiírt összege eltérő, hibás.
− Ajánlattevő nem csatolt tanúsítványt az R50, R102, R104 és R105 jelű termékeknél. A becsatolt tanúsítvány, illetve a hiteles fordítás másolata nincs hitelesítve az
R17, R18, R52, R61, R62, R63, R105, R122 jelű tételeknél, hiányzik a gyártó
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megjelölése az R50-es tételnél, továbbá a típus megjelölése az R12 és R18 jelű
termékeknél.
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
KORTEX Kft., 1024 Budapest, Lövőház u. 24.
Az ellenszolgáltatás összege: 137.140.169 Ft.
Az egyetlen érvényes, így a maximális pontszámot elérő ajánlat Ajánlatkérő számára –
a rendelkezésre álló forrásra is tekintettel – elfogadható.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe:
CARL ZEISS Technika Kft., 2040 Budaörs, Neumann János u. 33.
SANITARIA Kft., 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 34.
Z&É MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1165 Budapest, Zsélyi Aladár u. 20.
10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az őt
követő ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet:
Áruszállítás, szerelés, beüzemelés, garanciális szervízellátás.
11. Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 12.* Egyéb információk: 13.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja:
2005/S 28-06916

09/02/2005

K.É. – 1364/2005; 2005.02.16.
14.* Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja:
2005/S 106-105777; 03/06/2005.
K.É. – 7656/2005; 2005.06.10.
15. Az eredményhirdetés időpontja: 2005.08.05. 14 óra
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2005. 08. 05.
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot
választja ki.
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MEGÁLLAPODÁS
I.sz. módosítása
amely létrejött a Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., statisztikai szám: 15450016-7511-321-12, képviseli Dóra Ottó a közgyűlés elnöke) továbbiakban: Önkormányzat,
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43., statisztikai szám: 15722720-7525-312-01, képviseli Tatár Attila tű. vezérőrnagy főigazgató) továbbiakban: Főigazgatóság,
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.,
statisztikai szám: 15722847-7525-312-05, képviseli Körmendy Norbert pv. alezredes mb. igazgató)
továbbiakban: Igazgatóság,
Salgótarjáni Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (Salgótarján, Szent Flórián
tér 1., statisztikai szám: 15452726-7525-322-12, képviseli: Garami István tű. ezredes parancsnok)
továbbiakban: Tűzoltóság között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint:
1. Felek a közöttük 2004. április 26-án, a Salgótarján belterület 4136/A hrsz-ú ingatlan tulajdonjoga
és használat joga rendezéséről létrejött megállapodást a használati jogok ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzése érdekében módosítják.
2. A megállapodás 8. pontja a következőképpen módosul:
„8. Az Önkormányzat és a Főigazgatóság hozzájárulását adja, hogy az ingatlan ingyenes használatának joga 830 m2 alapterületre az Igazgatóság javára, 2217 m2 alapterületre a Tűzoltóság
javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.”
3. A megállapodás további pontjai változatlan tartalommal érvényesek.
4. Jelen megállapodás módosítás 12 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készül,
amelyet felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kölcsönösen,
jóváhagyólag aláírják.
Budapest, 2005. ………………….

…………………………..
Dóra Ottó
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

…………………………..
Tatár Attila tű. vezérőrnagy
BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság főigazgatója

…………………………..
Körmendy Norbert pv. alezredes
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság mb. igazgatója

…………………………..
Garami István tű. ezredes
Salgótarjáni Önkormányzati
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
parancsnoka

Ellenjegyzem:
Budapest, 2005. …………………..
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83/2005. (VIII.19.) Kgy.

Tárgy: Az Ösztöndíj Kuratórium eljárásrendjéről

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja az 51/2005. (IV.21.) Kgy. határozattal
létrehozott kuratórium elnökét, hogy a 2005/2006. tanévre vonatkozó pályázat kiírása előtt
dolgozza ki a kuratórium eljárásrendjét és elfogadásra terjessze a kuratórium elé.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Borenszki Ervin, a közgyűlés alelnöke
Salgótarján, 2005. augusztus 19.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző

84/2005. (VIII.19.) Kgy.

Tárgy: A megyei önkormányzat sajátos
nevelési igényű gyermekeket ellátó
többcélú közoktatási intézményrendszere átszervezésének befejező intézkedéseiről

HATÁROZATA
1. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Cserhátsurány belterület 4/4 és 4/2 hrsz-ú
ingatlanok (2076 Cserhátsurány, Bocskai út 1.) használatának jogát 2005. szeptember 1jétől az Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon intézményétől megvonja, ezzel egyidejűleg a megyei önkormányzat vagyonáról és
a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásainak szabályairól szóló 28/1999.
(IV.01.) Kgy. rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása érdekében
Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezete használatába adja.
A közgyűlés utasítja az Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy a feladatokról, különösen az
őrzés-védelemről és az állagmegóvásról gondoskodjon.
Határidő: 2005. szeptember 1. napjától folyamatosan
Felelős: Dobor István, igazgató
2. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az Ellátó Szervezet költségvetésének módosítása
során vegye figyelembe az 1. pontban meghatározott feladatokkal összefüggő költségeket. Az ingatlanok hasznosítására szóló javaslatát legkésőbb a közgyűlés novemberi ülésére terjessze elő.
Határidő: szöveg szerint, értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
3. A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket
ellátó, többcélú közoktatási intézményrendszer átszervezésével kapcsolatos, a megyei
önkormányzat vagyonkódexét, ingatlankataszterét és lakások egyedi minősítéséről vezetett nyilvántartását érintő változások átvezetéséről intézkedjen.
Határidő: 2005. szeptember 30.
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző
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4. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon, valamint a pásztói Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon módosított alapító
okiratában foglaltak szerint – a szükséges szakhatósági engedélyek birtokában - járjon el
a működési engedélyek módosítás érdekében.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
5. A közgyűlés utasítja a Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatóját az alapító okirat módosításából adódó,
szükséges bejelentések megtételére a közoktatási információs rendszerbe.
Határidő: 8 napon belül
Felelős: Pistyúr Gábor, igazgató
6. A közgyűlés
a) a Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon létszámkeretét 2005. szeptember 1-jétől a következők szerint engedélyezi: teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 77 fő; ebből 62 fő ágazatspecifikus,
ebből 25 fő pedagógus munkakörben foglalkoztatott.
b) a balassagyarmati Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat létszámkeretét 2005. szeptember 1-jétől a következők szerint engedélyezi: teljes munkaidőben
foglalkoztatottak száma 44 fő, részmunkaidőben foglalkoztatott 1 fő; ebből 36 fő
ágazatspecifikus, ebből 31 fő pedagógus munkakörben foglalkoztatott.
Utasítja elnökét, hogy a költségvetés soron következő módosításakor tegyen javaslatot
a fenti változásoknak a költségvetési rendelet 3/c. számú mellékletében (Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2005. évi engedélyezett létszámkerete) történő
átvezetésére.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
7. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy tegyen meg mindent a 2005/2006. tanévnek az átszervezésről szóló közgyűlési döntések szerinti indítása érdekében. Váratlan akadályok
felmerülése esetén felhatalmazza - utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett - a szükséges intézkedések azonnali megtételére.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2005. augusztus 19.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző
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Tárgy: A megyei önkormányzat nevelésioktatási intézményeiben foglalkoztatottak létszámkeretének meghatározásáról

85/2005. (VIII.19.) Kgy.

HATÁROZATA
1. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottság – a nevelési-oktatási intézményekben szervezhető kötelező, választható tanórai és
tanórán kívüli foglalkozások 2005/2006. tanévi időkereteiről szóló – döntése alapján, az
intézmények vezetőinek véleményét és a lefolytatott ellenőrzés megállapításait figyelembe véve tegyen javaslatot a nevelési-oktatási intézmények engedélyezett létszámkeretének meghatározására.
Határidő: a közgyűlés 2005. szeptemberi ülése
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a megyei önkormányzat intézményeiben a létszámokkal kapcsolatos fogalmak
egységesen kerüljenek értelmezésre, alkalmazásra.
Határidő: folyamatos, ill. a 2006. évi költségvetés tervezésének időszaka
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző
3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a 2006. évi költségvetés tervezésének időszakában a
nevelési-oktatási intézmények esetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
fogalmi rendszerét felhasználva tegyen javaslatot az engedélyezett létszámkeret meghatározására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2005. augusztus 19.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző
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SZERZŐDÉSEK KÖZZÉTÉTELE (2*)
Nógrád Megye Önkormányzata – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/B. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve –
az alábbiakban teszi közzé a nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződéseinek adatait:

SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA
Szerződés
típusa

Szerz. kötés
dátuma

A szerződés tárgya

Szerződéses partner

Lejárat

Ft

határozatlan idejű

30.750.000/év

INFOKER Ingatlanforgalmazó és kereskedelmi Kft.

2004. november 5.

48.000.000

2004.
"Dunai vízátvezetés"
egyes távvezetékei és Nyugat-Nógrád Vízmű
2004.január 09.
műtárgyai üzemeltetésKft.
re történő átadása

28.

Üzemeltetési

29.

Adásvételi

2004.november
5.

Adásvételi

Diósjenő külterület 0137
2005. április 18. hrsz-ú ingatlan elidegenítése

Dombovári Dénes

2005. április 18.

8.150.000

9.

Adásvételi

Diósjenő külterület
0128, 0129, 0130/1,
2005. április 19.
0133/5, 0134 hrsz-ú
ingatlanok elidegenítése

Lukács József

2005. április 19.

16.150.000

10.

Adásvételi

2005. május 27.

2005. július 5.

6.600.000

Salgótarján külterület
025 hrsz-ú ingatlan
elidegenítése

2005.
8.

*

Salgótarján belterület
Al-Shamiri Kaid Rassam
2079/A/2 hrsz-ú ingatAli
lan elidegenítése

Kiegészítés a Nógrád Megye Önkormányzatának Közlönye 2005. június 3-án megjelent, XV. évf. 3.számában közzétett listához
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SZERZŐDÉSEK KÖZZÉTÉTELE (3)
Nógrád Megye Önkormányzata – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/B.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve – az alábbiakban teszi közzé a nettó ötmillió forintot elérő
vagy azt meghaladó értékű szerződéseinek adatait:

Szerz.kötés dátuma

SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA
A szerződés tárgya
Szerződéses partner

11.

Tervezési

2005. április 25.

Nógrád megye területrendezési terve
előkészítésére, dokumentálására
(a 2004. február 19-én megkötött Tervezési szerződés II. sz. módosítása)

VÁTI Kht.

12.

Vállalkozási

2005. április 27.

PROFESSIONAL Computer
Kft.

13.

Generálvállalkozási keretszerződés

2005. május 9.

Informatikai oktatási terem kialakítása
(2005. március 17-én kötött vállalkozási
szerződés I. sz. módosítása)
Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója
záró ütemének megvalósítása

14.

Vállalkozási

2005. május 10.

15.

Vállalkozási

2005. május 12.

16.

Vállalkozási

2005. június 14.

Gyermekvédelmi Központ épületében 12
férőhelyes befogadó otthon kialakításának
kivitelezése
Reménysugár Otthon telephelyén 12
személyes lakóotthon megvalósítása,
kiviteli terv készítéssel
Százszorszép Általános Iskola, Diákott-
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Lejárat

Ft

- Javaslattevő fázis:
2005. július 25.
- Elfogadási fázis:
miniszter állásfoglalása kézhezvételét
követő 20. munkanap, de legkésőbb:
2005. október 31.
- Végleges dokumentáció:
a közgyűlés által
történő elfogadását
követő 15. nap
2005. június 10.

18.400.000

KIPSZER Fővállalkozási és
Tervező Rt.

Részhatáridők:
- Szakorvosi Rendelőintézet átalakítása:
2005. szeptember 15.
- „E” jelű épület
átalakítása és bővítése: 2006. március 14.
Véghatáridő: 2006.
május 30.

2.010.992.282

1+1 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2005. július 10.

13.734.269

MIVA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2005. december 30.

54.389.926

UNIVERZÁL Építő- és Szol-

2005. augusztus 19.

22.057.194

5.402.391

17.

Vállalkozási

2005. június 22.

18.

Vállalkozási

2005. július 4.

19.

Vállalkozási

2005. július 19.

20.

Vállalkozási

2005. július 21.

21.

Vállalkozási

2005. július 28.

22.

Adásvételi

2005. augusztus 11.

23.

Szállítási-szerelési

2005. augusztus 15.

hon és Gyermekotthon – Szátok
Napközi konyha és étkező átalakítás és
felújítás kiviteli és gáz engedélyezési
tervdokumentációjának elkészítés és
építési kivitelezési munkáinak elvégzése
Százszorszép Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon – Szátok 2X8
férőhelyes gyermekotthon kialakításának
gépész és villamos kiviteli, valamint gáz
engedélyezési tervdokumentációjának
elkészítése, építési kivitelezési munkáinak
elvégzése
Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon,
Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon – Pásztó épületében gyermekotthoni
lakóegység kialakítása gépész és villamos
kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, építési kivitelezési munkáinak elvégzése
Balassi Bálint Megyei Könyvtár üvegtetőfelülvilágítók II. üteme építési kivitelezési
munkáinak elvégzése
Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium „A” és „B” épülete villamos
felújítási munkái (kivitelezésére 2005.
február 8-án megkötött vállalkozási szerződés I. sz. módosítása)
Reménysugár Otthon telephelyén 12
személyes lakóotthon megvalósítása,
kiviteli terv készítéssel ( 2005. május 12én kötött vállalkozási szerződés I. sz. –
bankgaranciára vonatkozó - módosítása)
Salgótarján belterület 3727/1/A/16. hrsz.ú (Salgótarján, Kistarján út 8. II. em. 17.
szám alatti) társasházi külön tulajdonú
lakás megvásárlása
Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója orvostechnikai eszközeinek szállítás,
szerelése
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gáltatóipari Kft.

FORT-BAU Ipari, Gyártó,
Kereskedelmi Kft.

2005. augusztus 28.

22.991.050

NÓGRÁD SZIG Kft.

2005. augusztus 12.

7.500.000

SALGÓ-SIK Kft.

2005. augusztus 22.

8.000.000

KARANCSVILL Kft.

2005. augusztus 19.

20.743.552

MIVA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2005. december 30.

54.389.926

Krett Mihályné

2005. augusztus 19.

6.200.000

KORTEX Kft.

2005. szeptember 15.

109.712.135

