ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. október 30-i ülésére

Tárgy:

Ipari Parki terület versenytárgyalási felhívása

Tisztelt Képviselő-testület!

A nyergesújfalui Ipari Park eredeti, mintegy 42 hektáros területéből a jelen versenytárgyalási
felhívás szerint a maradék terület értékesítése is megtörténik. Ezzel az aktussal gyakorlatilag
lezárul a Nyergesújfalui Ipari Parkkal kapcsolatos többéves, ingatlan adásvételeket előkészítő
munka, mivel további értékesíthető ingatlan az Önkormányzat tulajdonában ezen a területen
nincsen.
Jelenleg az Önkormányzat tulajdonában lévő és az előterjesztés mellékletét képező
versenytárgyalási felhívás tárgyát képező földterületek pontos nagysága 20 ha 9452 m2.
Az induló versenytárgyalási árra vonatkozólag már korábban meghozta döntését a
Képviselő-testület, amely 2.010,- Ft+ÁFA/m2.
A felhívásban szereplő kiválasztási kritériumrendszert jogi és közbeszerzési
szakember segítségével állítottuk össze, az Önkormányzat vagyonrendeletével összhangban.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjenek!

Nyergesújfalu, 2008. október 22.

Fekete Márton
Településfejlesztési osztályvezető

Határozati javaslat

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete

1. fogadja el a Nyergesújfalui Önkormányzat tulajdonában
lévő 019/1 és 019/2 helyrajzi számú ingatlanok
értékesítésére vonatkozó versenytárgyalási felhívást a
melléklet szerinti tartalommal.
2. utasítsa a polgármestert a versenytárgyalási felhívás
aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Miskolczi József
Határidő: 2008. október 31.

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VERSENYTÁRGYALÁSI
FELHÍVÁSA
(tervezet)
Nyergesújfalu Város Önkormányzata nyílt versenytárgyalást hirdet saját tulajdonú ingatlanok
egyben (csomagban) történő értékesítésére
1. A versenytárgyalás célja: a Nyergesújfalui Ipari Parkban ipari célú felhasználású
ingatlanértékesítés. A versenytárgyaláson győztes ajánlattevővel az Önkormányzat
kötelező ingatlan-adásvételi szerződést köt.
2. Az értékesítendő ingatlan helye, paraméterei: 2536 Nyergesújfalu, Ipari Park
- 019/1 helyrajzi számú 8,0249 ha térmértékű, jelenleg szántó (beruházási területté
minősítés folyamatban) ingatlan-nyilvántartási megjelölésű ingatlan
- 019/2 helyrajzi számú 12,9203 ha térmértékű, jelenleg szántó (beruházási területté
minősítés folyamatban) ingatlan-nyilvántartási megjelölésű ingatlan
Az Önkormányzat az ingatlanokat kizárólag csak egyben (csomagban) értékesíti,
önálló ajánlat az egyes ingatlanokra nem tehető!
3. Az ingatlan megvásárlásával kapcsolatos eladó általi szolgáltatás: művelésből
kivont, Ipari Park címmel rendelkező, építéshatóságilag rendezett, közművesítés
nélküli ingatlanok.
4. Induló versenytárgyalási ár: 420.998.520,- Ft + ÁFA
5. A versenytárgyalási ajánlat benyújtásához külön dokumentáció nem kerül
kibocsátásra.
6. A pályázati ajánlatot írásban Nyergesújfalu Város polgármesteréhez kell benyújtani
legkésőbb 2008. november 20. (csütörtök) 10.30-ig. Az ajánlatot zárt borítékban kell
benyújtani és az alábbi felirattal kell ellátni: „Versenytárgyalási ajánlat Nyergesújfalu
019/1 és 019/2 hrsz-ú ingatlanok megvételére. Nem bontható fel 2008. november 20.
11. 00. óráig.”
7. A versenytárgyalás időpontja: 2008. november 20. (csütörtök) 11.00 óra.
8. A versenytárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt
tartalommal és határidőre benyújtotta.
9. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét kizárja.
10. A versenytárgyalást az nyeri, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a
a.) versenytárgyalás során az összességében a legjobb ajánlatot adja a kiválasztási
szempontrendszer szerint,
b.) vagy egyedüli ajánlattevőként elfogadja az induló versenytárgyalási árat és
egyenként teljesíti a pontozási szempontrendszer kritériumait.

11. Kiválasztási szempontrendszer és súlyozás:
Pontozás

Kritérium
1. Beszerzési ár millió forintban (nettó)
Szükséges alátámasztó dokumentáció:
Nyilatkozat
2.

Teljes beruházási összeg millió forintban
(nettó)
Szükséges alátámasztó dokumentáció:
Üzleti terv vagy beruházási terv

A versenytárgyalási ajánlati felhívás
megjelenéséig a régióban befektetett tőke
3. nagysága millió forintban
Szükséges alátámasztó dokumentáció: Nyilatkozat
Munkahelyek száma a beruházási területen
4. a létesítmény megvalósítását követően
Szükséges alátámasztó dokumentáció:
Üzleti terv
Fenntarthatóság (beruházás várható
5. élettartama /év/)
Szükséges alátámasztó dokumentáció:
Üzleti terv
Mikro régió vállalkozásainak előnyben
részesítése a beruházási területen
a létesítés (építkezés) időszakában (millió
6. Ft-ban)
Szükséges alátámasztó dokumentáció:
Nyilatkozat
Régiónak szánt támogatás millió forintban
(nettó)
7. Szükséges alátámasztó dokumentáció:
Nyilatkozat
Szakmai végzettségű,
nyilvántartott álláskeresőket
foglalkoztató
8. munkahelyek száma
a beruházási területen
a létesítmény megvalósítását követően
Szükséges alátámasztó dokumentáció:
Üzleti terv

Megajánlott
érték

Vállalt határidő
a megajánlás
teljesítésére

Súly
25 %

20 %

15%

15 %

10 %

5%

5%

5%

Az a pályázó, aki a pontozási szempontrendszer szerinti kritériumokat egyenként nem
teljesíti (nem igazolja) a versenytárgyalásból kizárásra kerül!
Az Ajánlatok értékelése során adható pontszám részszempontonként: 1-100 pont. Az
értékelhetetlen ajánlat (például nem megfelelő a mértékegység) az adott részszempontra 0
pontot kap.

Értékelési módszer: Értékarányosítás, a legkedvezőbb (nagyobb mértékű vállalást tartalmazó)
ajánlat maximális pontszámot kap, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legkedvezőbb
ajánlathoz történő arányosítással kerülnek meghatározásra. Képlet: valamennyi részszempont
esetén P = A vizsgált / A legjobb x (P max – P min) + P min (P: a vizsgált ajánlati elem adott
szempontra vonatkozó pontszáma, P max: a pontskála felső határa, P min: a pontskála alsó
határa, A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, A vizsgált : a vizsgált ajánlat
tartalmi eleme).
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény (Kbt.) 60. § (1) bekezdésében, a Kbt. 61. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt
kizáró okok valamelyike fennáll.
- Kizárásra kerül az eljárásból az ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-b)
pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.
Ajánlattevőnek a Kbt. 63. § (1)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia,
hogy a fentiekben meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn, figyelemmel a
Közbeszerzések Tanácsának az ajánlattevők és alvállalkozók által benyújtandó igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról szóló módosított tájékoztatójára is.
12. A versenytárgyalás helyszíne: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos út 104-106.
Polgármesteri Hivatal, 216. számú tárgyaló.
13. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét, tevékenységének megnevezését
- az általa tervezett felhasználás célját, bemutatását
- a kiválasztási szempontrendszer szerinti kritériumoknak való megfelelést a
szükséges dokumentumokkal alátámasztva
- a pályázó nyilatkozatát a versenytárgyalási felhívás feltételeinek elfogadásáról
- a pályázó nyilatkozatát az ajánlati összegről
- nyilatkozatát arról, hogy Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 28/2007
(XI.10.) számú rendeletét ismeri és az abban foglaltakat elfogadja.
- Az ingatlan adásvételi szerződés pályázó által javasolt szövegét (CD-n és
nyomtatott formában), melyet a felek a versenytárgyaláson véglegesítenek.
14. A versenytárgyaláson való részvétel további feltétele a bruttó minimum ár 1 %-nak
megfelelő azaz 4.209.985,-Ft+ÁFA (bruttó 5.051.982,- Ft) pályázati díj befizetése. Ezt
a feltételt legkésőbb 2008. november 20. (csütörtök) 10.30. óráig Nyergesújfalu Város
Polgármesteri Hivatalának házi pénztárában történő készpénzbefizetéssel vagy a
Nyergesújfalu Város Önkormányzatának OTP 11740092-15385822 számú
bankszámlájára kell teljesíteni. A befizetést a kapott bizonylattal vagy az átutalást
igazoló cégszerűen aláírt banki igazolással a versenytárgyalást megelőzően igazolni
kell. A pályázati díj a nem nyertes pályázók részére a versenytárgyalást követően
visszafizetésre kerül. Nyertes pályázat esetén a pályázati díj a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 243-245. § szerint foglalóként
beleszámít a vételárba. A pályázati díjra kamat nem jár. A pályázati díjat a nyertes
pályázó elveszti, ha az ingatlan adásvételi szerződést saját érdekkörében felmerült
okból, az eredményhirdetést, illetőleg az Önkormányzat szerződéskötésre történő
írásos felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül nem köti meg.
15. A helyszín hivatalos megtekintésére 2008. november 7-én (pénteken) 11.00 órakor
biztosítunk lehetőséget. Találkozás a megjelölt időpontban a Polgármesteri Hivatal
213.-as irodájában.

16. Az ajánlatkérő önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot - annak bármely
szakaszában - kártérítési, kártalanítási, költségtérítési vagy egyéb térítési kötelezettség
nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. Az ajánlattétel valamennyi költsége és kockázata
ajánlattevőket terheli.
17. Előnyt élvez az a pályázó, aki olyan engedélyt, tanulmányt vagy egyéb olyan okiratot
csatol ajánlatához, mely az általa felvázolt üzleti elképzeléseket, kidolgozottan,
tényszerűen támasztja
alá.
18. A Nyergesújfalui Önkormányzat vagyonáról szóló 28/2007. (XII.10.) számú rendelet
megtekinthető a www.nyergesujfalu.hu weboldalon, a „Rendelet-tár” menüpont alatt.
19. Egyéb kérdésekben és a versenytárgyalás lebonyolításának tekintetében Nyergesújfalu
Város Önkormányzatának 28/2007. (XII.10.) számú rendeletének versenytárgyalási
szabályzata az irányadó.
20. A versenytárgyalás nyilvános.
21. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2008. november 21. (péntek) 11.00.,
helyszín: lásd 12. pont
22. A versenytárgyalással kapcsolatos további információ a titkarsag@nyergesujfalu.hu email címen és a 33/514-348 vagy 20/575-7263 telefonszámokon Fekete Mártontól
kérhető.
Nyergesújfalu, 2008. október 22.
Nyergesújfalu Város Önkormányzatának nevében:

Miskolczi József
polgármester

