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Előterjesztéseimé: Javaslat a „Göd Város Önkormányzata részére integrált településfejlesztési stratégia 
(ITS) készítés” tárgyú beszerzési eljárás lezárására

Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre

Ülés fajtája*: / ? ; . , nyílt

Előterjesztő neve: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Az előterjesztést készítette: ;
Virok-Ujlaki Anikó beruházási és N 
városüzemeltetési osztályvezető s'* dr. Jakab Attila közbeszerzési referens

r rr ■--------------------------------------L....... ——
Nagy Éva főépítész irodavezető <

Személyi érintettség esetén a zán 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:

’l
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Az előterjesztés beadásának Z 
dátuma**: - ‘ 2022.12.07.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: ' Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja: ■
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság EJ
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Képviselő-testület El

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: □
IGEN: El
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 2022. (XI.24.) KT ülés 
jegyzőkönyvében foglaltak alapján
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM:
IGEN: EJ
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: Göd Város Önkormányzat
2022. évi költségvetés HÉSZ keretösszeg, tartalék sor
Pénzügyi osztály vezetőműén jegyzése: .. ....................

Jogi állásfoglalást igényel: ■ NEM: EJ IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
■ *• :-5'tí A-s ■ y :•• i-C ív' " 'i■.

Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: ' ' VAN: □ NINCS: EJ

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő ?, ■
megjelölése (reális időpont): izonnal
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tanácskozási joggal 
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Jegyzői ellenjegyzés:

átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:..........................................................................
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Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzatának

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága, valamint 
Képviselő-testületének 
2022. decemberi ülésére

Tárgy: Javaslat a „Göd Város Önkormányzata részére integrált településfejlesztési 
stratégia (ITS) készítés” tárgyú beszerzési eljárás lezárására

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. november 24. napján az alábbiakról döntött: 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Göd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
(ITS) készítése kapcsán az alábbi döntéseket hozta (.... /2022. (XI.24.) ÖK határozatában):

1. Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Göd Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) elkészítéséhez, és a településtervek tartalmáról, elkészítésének 
és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
419/2021. (VII. 15.) Komi, rendelet alapján az eljárás lefolytatásához.
2. A tervezési munkák tekintetében a Költségvetésben biztosítja az anyagi fedezetet bruttó 
9.000.000,- Ft értékben és hozzájárul a beszerzési eljárás megindításához.
3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ITS költségeinek utólagos finanszírozására egyedi 
támogatási kérelmet nyújtson be Pest Megye Önkormányzatához.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés: HESZ keretösszeg, tartalék sor bruttó 
9.000.000,- Ft.

Göd Város Önkormányzatának hatályos 29/2020. (Vili. 12.) önk. rendeletének (a továbbiakban: R) 6. § 
(1) bekezdés c) pontja alapján a beszerzési eljárás lefolytatásra került. Az R. 10. § (1) bek. c) pontja 
alapján bruttó 1.000.001 Ft és 15.000.000 Ft értékhatár között a beszerzést lezáró döntést Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága hozza 
meg.

Az ajánlati felhívásra 1 db ajánlat érkezett. Az ajánlatot a Bíráló Bizottság megvizsgálta és 
megállapította, hogy 1 db ajánlat érvényes. Ajánlattevő Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező 
Kft. (1124 Budapest, Németvölgyi út 87. II em. 15. ajtó., adószáma: 13634333-2-43., képviseli: Ferik 
Tünde ügyvezető) bruttó 8.255.000,- Ft ajánlati összeggel.
A Bíráló Bizottság javasolja a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani.

Mellékletben csatolom a tárgyi kapcsolódó értékelési jegyzőkönyvet és a nyertes ajánlatot. A beszerzés 
teljes iratanyaga a Beruházási Osztálytól kikérhető.

Fentiek alapján kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat I.

.../2022. (XH...) PEKJB határozata
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Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, 
hogy
a „Göd Város Önkormányzata részére integrált településfejlesztési stratégia (ITS) készítés” 
tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és javasolja a bruttó 8.255.000,-Ft összegű 
szerződés megkötését a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. (1124 Budapest, 
Németvölgyi út 87. II em. 15. ajtó., adószáma: 13634333-2-43., képviseli: Ferik Tünde ügyvezető) 
nyertes ajánlattevővel.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés: HÉSZ keretösszeg, tartalék soráról 
bruttó 8.255.000,- Ft.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Határozati javaslat H.

.../2022. (XH...) Kt. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a „Göd Város Önkormányzata részére integrált településfejlesztési stratégia (ITS) készítés” 
tárgyú beszerzésben a bruttó 8.255.000,-Ft összegű ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződés megkötésére a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. 
(1124 Budapest, Németvölgyi út 87. n em. 15. ajtó., adószáma: 13634333-2-43., képviseli: Ferik 
Tünde ügyvezető) nyertes ajánlattevővel.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés: HÉSZ keretösszeg, tartalék soráról 
bruttó 8.255.000,- Ft.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. december 7.

Tisztelettel:

Virok-JJjl^krAníkó
Beruházási és városüzemeltetési 

osztályvezető



BONTÁSI és BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) által indított 
„Göd Város Önkormányzata részére integrált településfejlesztési stratégia (ITS) 

készítése” kapcsán beérkezett ajánlatok bontásáról és bírálatáról

Időpont: 2022. december 7. 10:00 óra
Helyszín: GÖD Város Önkormányzata fsz. tárgyaló (2131 Göd, Pesti út 81.) 
Bizottsági tagok:
Nagy Éva (beszerzés tárgya szerinti szakértelem)
Balatoni Györgyi (pénzügyi szakértelem) 
dr. Jakab Attila (jogi szakértelem)

Az ajánlati felhívás közzétételére 2022. november 28. napján került sor.
Az ajánlattételi határidőig (2022. december 7. 10:00) a fenti tárgyú beszerzési eljárásban 
1 darab, azaz egy ajánlat érkezett postai úton.

Bíráló bizottság megállapítja, hogy a tárgyi beszerzési eljárás becsült értéke 
bruttó 8.255.000,- HUF.

A rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke
bruttó 9.000.000,- HUF.

Beérkezett ajánlat:
1.számú ajánlat

A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: 
cég) teljes neve:

Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és 
Tervező Kft.

Székhelye: 1124 Budapest, Németvölgyi út 87.11/15.

Megnevezés

Összesen Bruttó ajánlati ár

I. INTEGRÁLT
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIA
díj bruttó................... Ft

II. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS
véleményezési anyag
díj bruttó.................Ft

IH. JÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁS
díj bruttó................. Ft

Összesen ajánlati ár (I+II+IIIfeladatok)
bruttó 8.255.000,-. HUF

I. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIA

díj bruttó 6.223.000,- Ft

n. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS
véleményezési anyag
díj bruttó 1.270.000,- Ft

Hl. JÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁS
díj bruttó 762.000,- Ft

Fenntarthatósági, ökológiai, 
klímavédelmi szempontok 
érvényesülése (környezetvédelmi 
vállalások száma min 0 db- max 5

Környezetvédelmi vállalások száma: 7 db

1



db),

A bírálóbizottság az ajánlatok értékelésével/bírálatával kapcsolatosan az alábbi 
észrevételeket teszi:

Érvényes ajánlatok:
Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft.: ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár
érték arányú ajánlatot. Ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban 
foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényes.

A Bíráló bizottság javaslata:

- javasolja a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani,

- az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítani: nincs

- az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítani:
Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft.: ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár
érték arányú ajánlatot. Ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban 
foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényes. Ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár a 
rendelkezésre álló anyagi fedezetet nem haladja meg.

-a beszerzési eljárás nyertesének Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. 
(1124 Budapest, Németvölgyi út 87. II em. 15. ajtó., adószáma: 13634333-2-43., képviseli: 
Ferik Tünde ügyvezető) ajánlattevőt kihirdetni és a szerződést vele megkötni (Bruttó 
ajánlati ár 8.255.000. HUF) összeggel.

A jegyzőkönyv lezárva: 10:20 perckor.

Nagy Évái Balatoni Györgyi
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TERVEZÉSI AJANLAT
GÖD VÁROS

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
STRATÉGIA

KÉSZÍTÉSÉRE

Tartalom:

Összefoglaló
1. sz melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat
2. sz melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat
3. sz melléklet: Aláírási címpéldány
4. sz melléklet: Ajánlattevő alkalmasságát bemutató dokumentumok
5. sz melléklet: Nyilatkozat referenciákról

Készítette: Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft.
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. II/5. 
Tel: 06 1 439-0490
Mobil: 06 70 938-3224, 06 20 913-8575 
www.vzm.hu, vzm@vzm.hu
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TERVEZÉSI AJANLAT

GÖD VÁROS

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

KÉSZÍTÉSÉRE

ÖSSZEFOGLALÓ

Göd város integrált településfejlesztési stratégia (ITS) készítésére az alábbi tervezési díjat ajánljuk 
meg az ajánlati felhívásban foglalt tartalommal:

6.500.000,- Ft + 27% AFA
összesen

8.255.000.,- Ft, azaz Nyolcmillió-kettőszázötvenötezer Ft

Az ajánlatban foglaltakat 30 napig tartjuk fenn azzal, hogy az ajánlatunk elfogadása esetén a 
vonatkozó tervezési szerződésnek az ajánlat elfogadásától számított 60 napon belül megkötésre kell 
kerülnie. Amennyiben a tervezési szerződés az ajánlatunk elfogadásától számított 60 napon belül nem 
kerül megkötésre, úgy az ajánlatunk - ellenkező tartalmú nyilatkozatunk hiányában - érvényét veszti.

Ajánlatunk kizárólag a településfejlesztési terv vonatkozó követelményeinek megfelelő ITS 
készítésére teljed ki az 1997. évi LXXVIH. törvény 60. § (12) bekezdése szerinti felhatalmazás 
alapján. Az ajánlat nem vonatkozik új megalapozó vizsgálat elkészítésére illetve a meglévő vizsgálat 
kiegészítésére.

Tekintettel a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendeletben foglalt 
eljárási szabályokra, az ITS 2023. június 30-ig történő jóváhagyása abban az esetben teljesíthető, ha az 
ITS véleményezési tervezete 2023. március 20-ig feltöltésre kerül az elektronikus egyeztető felületre. 
Ennek érdekében szükséges a vonatkozó adatszolgáltatás 2023. január 10-ig történő átadása, különös 
tekintettel a véglegesített fejlesztési programra (rövid- és középtávú fejlesztések meghatározására).

Önkormányzati adatszolgáltatás:

KSH adatok
hatályos településrendezési eszközök és azok alátámasztó munkarészei, megalapozó vizsgálata 
korábbi fejlesztési dokumentumok (településfejlesztési koncepció, gazdaságfejlesztési program, 
szakági fejlesztési dokumentumok, térségi, mikrotérségi fejlesztési dokumentumok) 
civil szervezetek fejlesztési elképzelései,
gazdasági szereplők, vállalkozók fejlesztési elképzelései, vállalkozói szándéknyilatkozatok, 
önkormányzati fejlesztési program, egyéb fejlesztési dokumentumok (tanulmánytervek, 
engedélyes tervek),
véglegesített fejlesztési program (rövid- és középtávú fejlesztések meghatározása), beleértve a 
források meghatározását és a pénzügyi ütemezést is, 
a partnerségi egyeztetés lefolytatásáról szóló döntés.

Budapest, 2022. december 05.

Tisztelettel:

Ferik Tünde 
ügyvezető

Völgyzugoly Műhely Kft.
Völgyzugoly Műhely Kft

Adószám: 13634333-2-43
1024 Budapest, Szilágyi E. fasor 13-15. II/5. 

TelJFax: 06-1-4390490



1. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, Ferik Tünde, mint a Völgyzugoly Műhely Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője, Göd Város 
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt „Göd Város Önkormányzata részére integrált 
településfejlesztési stratégia (ITS) készítése” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattevőjeként

nyilatkozom, hogy

a) miután az ajánlattételi felhívás (és dokumentumok) feltételeit megvizsgáltuk, azokat megértettük 
és elfogadjuk, és a felhívás (és dokumentumok) feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett 
egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a rögzített ajánlati áron és 
vállaláson;

b) nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, (a 
dokumentumokban) és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek 
megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére;

c) nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, (a dokumentumokban) és a beszerzési eljárás során 
keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését;

d) az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek 
figyelembevételével tesszük;

e) kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett kijelentéseink és nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek;
f) az általam képviselt gazdálkodó szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az alábbi kizáró okok:

végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a 
gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja 
alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő 
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 
egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 
korábbi - három évnél nem régebben lezárult - beszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan 
alvállalkozót, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik.

Céginformáció:
A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: cég) teljes neve Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és 

Tervező Kft.

A cég rövidített neve, ha van ilyen Völgyzugoly Műhely Kft

Cégj egyzékszáma 01-09-341347

Adószám illetve adóazonosító jel 13634333-2-43

Pénzforgalmi jelzőszáma 11703006-29906053-00000000
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Székhely

Irányítószám, település 1124 Budapest

Utca, házszám Németvölgyi út 87.11/15.

Honlap www.volgyzugolymuhely.hu

Postacím (ha nem azonos a székhellyel)

Irányítószám település 1024 Budapest

Utca, házszám Szilagyi Erzsébet fasor 13-15- II/5.

Postafíók

Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek)

Név, beosztása Ferik Tünde ügyvezető

Telefon +361 439 0490

Mobil +3620 913 8575

Fax

E-mail vzm@vzm.hu

Az eljárásban kapcsolattartó személy

Név, beosztása Bérezi Szabolcs projektvezető

Telefon +361 439 0490

Mobil +3670 9383221

E-mail 3erczisz@vzm.hu

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként □ az eljárás nyertesének visszalépése 
esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként □ az Ajánlatkérővel szerződés 
kötünk és a beszerzés tárgyát képező feladatot/ tevékenységet az alábbi táblázatban szereplő díjak és 
vállalások ellenében elvégezzük:

Megnevezés

Összesen Bruttó ajánlati ár

I. INTEGRÁLT
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
STRATÉGIA
díj bruttó 6.223.000,- Ft

n. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS
véleményezési anyag
díj bruttó 1.270.000,- Ft

ni. JÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁS 
díj bruttó 762.000,- Ft

Összesen ajánlati ár (I+II+III feladatok)
bruttó 8.255.000,- HUF

I. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIA

díj bruttó 6.223.000,- Ft

n. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS
véleményezési anyag
díj bruttó 1.270.000,- Ft

HL JÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁS
díj bruttó 762.000,- Ft
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Fenntarthatósági, ökológiai, 
klímavédelmi szempontok 
érvényesülése (környezetvédelmi 
vállalások száma min 0 db — max 5 
db),

Környezetvédelmi vállalások száma: 7 db

A fenti környezetvédelmi vállalások tételes felsorolása:

1. online egyeztetések, amennyiben személyes egyeztetésre van szükség, elektromos közösségi 
autó (GreenGo) használata

2. papírmentes munkavégzés, kizárólag elektronikus módon végzett munkafolyamatok
3. papíralapon való megküldés kizárólag jóváhagyott dokumentáció esetében
4. részleges home office munkavégzés a bejárások környezetvédelmi terhelésének csökkentésére
5. irodán belüli energetikai optimalizálás (fűtés és áramfogyasztás optimalizálása)
6. kisfogyasztású, energiahatékony irodai eszközök használata
7. irodában keletkezett hulladék újra használata/ szelektíven gyűjtése, amennyiben lehetséges

Online egyeztetések, amennyiben személyes egyeztetésre van szükség, elektromos közösségi autó 
(GreenGo) használata:
A munka során az iroda igyekszik minimalizálni a közlekedésből származó szennyezőanyag 
kibocsájtását, ennek érdekében a megrendelővel való egyeztetéseken online formában vesz részt. A 
pályázó iroda 33 km távolságra található Göd városától, hazánkban a közúti autós közlekedés általános 
üvegházhatású gáz-kibocsátása 176 g/CO2e/utaskm (forrás: Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi 
és Közművelődési Igazgatóság Képviselői Információs Szolgálat kiadványa alapján- 
https://www.parlament.hU/documents/l 018 l/39233854/Infojegyzet_2021_57_kozlekedes_uveghazhat 
as.pdf/7b7c93e8-3d76-dd68-142b-529f2d024871?t=1631863107831), így az online részvétellel 
egyeztetésenként körülbelül 11.616 g/CO2e/utaskm mennyiségű üvegházhatású gáz termelésétől 
mentesíti a környezetet. Amennyiben a személyes részvétel elengedhetetlen, illetve helyszínelés 
szükséges, a pályázó iroda kizárólag közösségi elektromos autó (GreenGo) használatával látogat el a 
településre.

Papírmentes munkavégzés, kizárólag elektronikus módon végzett munkafolyamatok:
A pályázó iroda vállalja, hogy a munkavégzés minden fázisában papírhasználat mentesen dolgozik, 
annak érdekében, hogy csökkentse a papírkitermelés szükségességét és az esetleges papírhulladék 
termelődését. A pályázó iroda kizárólag elektronikus eszközök használatával (tablet, laptop, asztali 
számítógép), nyomtatás mellőzésével végzi feladatait.

Papíralapon való megküldés kizárólag jóváhagyott dokumentáció esetében:
Az egyes munkafázisok el végeztével, a pályázó iroda vállalja, hogy kizárólag elektronikus úton, küldi 
meg a dokumentációt a megrendelő részére. Ezzel csökkentve mind a papírfelhasználást, nyomtatásból 
származó környezetszennyezést, mind a szállításból származó üvegházhatású gáz-kibocsátást. Ez alól 
kivételt képez a jóváhagyott dokumentáció, mely a jogszabályoknak megfelelően papíralapon is 
megküldésre kerül.

Irodában keletkezett hulladék újra használata/ szelektíven gyűjtése, amennyiben lehetséges
A pályázó iroda évek óta híve a hulladékminimalizálásnak, újra használatnak és szelektív 
hulladékgyűjtésnek, így vállalja, hogy a Göd városa által kiírt pályázat során is törekszik az irodai 
hulladékok keletkezésének minimalizálására, amennyiben papírhulladék keletkezik, azt újrahasználja, 
vagy szelektíven gyűjti, a műanyag, fém, illetve veszélyes hulladékokat minden esetben szelektíven 
gyűjti és kezeli.
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Kisfogyasztású, energiahatékony irodai eszközök használata:
A pályázó vállalja, hogy a tervezéshez használt elektronikai eszközöket, számítógépeket 
energiatakarékos üzemmódban használja a tervezési folyamat teljes időtartama alatt. Ezzel a 
hagyományos energiasémához képest min. 10% -al csökkenti az eszközök energiafogyasztását. A 
Pályázó vállalja továbbá, hogy az irodai működtetéséhez használt háztartás kis és nagygépek A-tól D- 
ig terjedő energiaosztály besorolás szerinti skálán min. „A” osztályba, a 2021 márciusától használatos 
új A-G osztályozás szerint pedig min. „D” energiaosztályba tartoznak.

Budapest, 2022. év december hó 05. nap

Ajánlattevő cégszerű aláírása

Völgyzugoly Műhely Kft.
Adószám: 13634333-2-43 

1024 Budapest, Szilágyi E. fasor 13-15. II/5. 
Tel./Fax: 06-1-4390490
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2. számú melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI 
NYILATKOZAT

Alulírott Ferik Tünde (lakcím: 1125 Budapest, György Aladár utca 42-44.), mint a Göd Város 
Önkormányzata (cím: 2131 Göd, Pesti út 81.) ajánlatkérő által megindított beszerzési 
eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti 
összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Göd Város Önkormányzata által a „Göd Város Önkormányzata 
részére integrált településfejlesztési stratégia (ITS) készítése” tárgyban lefolytatandó 
beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Budapest, 2022. december 05.

„4.Összeférhetetlenség Tel./Fax: 06-1-4390490

4.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, 
megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos 
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági 
szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
4.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak 
előkészítésével kapcsolatos tevékenysége bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
be) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az 
ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos 
tevékenységbe bevont,
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezteti.

4.3. Az ajánlatkérő, a megrendelő vagy az ajánlati felhívást közzétevő nevében eljáró és az 
ajánlatkérő, a megrendelő vagy ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak 
előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet - a jelen szabályzat 2/a. 
számú vagy 2/b. számú melléklete szerint - írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben 
fennáll-e az a 4.1. és 4.2. pont szerinti összeférhetetlenség.”
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3. számú melléklet

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott Ferik Tünde
szám alatti lakos, mint a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és 

Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2083 Solymár, Bimbó u. 20., 
cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-106145) ügyvezetője (vezető tisztségviselője) a társaságot 
akként jegyzem, hogy annak kézzel, vagy géppel írt, előírt, előnyomott, vagy nyomtatott 
elnevezése alá. vagy fölé nevemet önállóan az alábbiak szerint írom.

Budapest, 2015. szeptember 17.

Dr. Józsa Krisztina Marianna Közjegyzői Irodája
Székhely: 1015 Budapest, Hattyú utca 16. IV/8.
Postacím: 1525 Budapest, Pf. 171.
Tel./Fax: 225-8390,225-8391, Mobil: 06 (30) 479-4796
c-mail: drjozsa@driozsa.hu

11013/H/1541/2015. ügyszám

— Tanúsítom, hogy Ferik Tünde (született: Bércéi, 1966. október 28.. anyja neve: Kecskés
Anna) 2083 Solymár, Bimbó utca 20. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 194494SA 
számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 486948 KL számú lakcímet igazoló 
hatósági igazolványával igazolta, akit személyesen ismerek, ezt az aláírási címpéldányt 
előttem saját kezű névaláírásával látta el.------------- ---------- ---------- --------------------------------
— Kelt Budapesten. 2015. (kettőezer-tizenötödik) év szeptember hónap 17. (tizenhetedik)
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4. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐ ALKALMASSÁGÁT ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUMOK (LÁSD. AF 
VII.) 2) M.l. SZAKEMBER)

Alulírott, Ferik Tünde, mint a Völgyzugoly Műhely Kft. Ajánlattevő képviseletére jogosult 
személy a Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) ajánlatkérő által „Göd Város 
Önkormányzata részére integrált településfejlesztési stratégia (ITS) készítése” tárgyban 
indított beszerzési eljárásban az ajánlat nyertessége esetén a szerződés teljesítésébe Ferik 
Tünde szakembert, mint Ajánlattevő munkavállalóját kívánom bevonni.

Budapest, 2022. év december hó 05. nap

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

Völgyzugoly Műhely Kft.
Adószám: 13634333-2-43

1024 Budapest, Szilágyi E. fasor 13-15. j|/5.
Tel./Fax: 06-1-4390490

ÖNÉLETRAJZ

(FERIK TÜNDE - r

(Munkahely: VÖLGYZUGOLY Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft.

Munkahely, munkakör, ellátott feladatok:
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NYILATKOZAT

a szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott, Ferik Tünde kijelentem, hogy a Völgyzugoly Műhely Kft. (1124 Budapest, 
Németvölgyi út 87. 11/15.) ajánlattevő szervezet szakembereként veszek a Göd Város 
Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) ajánlatkérő által „Göd Város Önkormányzata részére 
integrált településfejlesztési stratégia (ITS) készítése” tárgyban indított beszerzési eljárásban.

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni 
kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre 
vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más 
olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való 
munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Budapest, 2022. év december hó 05. napján

rendelkezésre álló szakember
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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Göd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

2022. november 24. napján tartott munkaterv szerinti ülésén készült jegyzőkönyvéből

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Göd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) készítése kapcsán az alábbi 
döntéseket hozza:

1. Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Göd Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) elkészítéséhez, és a településtervek tartalmáról, 
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján az eljárás 
lefolytatásához.

2. A tervezési munkák tekintetében a Költségvetésben biztosítja az anyagi fedezetet és 
hozzájárul a beszerzési eljárás megindításához.

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ITS költségeinek utólagos finanszírozására egyedi 
támogatási kérelmet nyújtson be Pest Megye Önkormányzatához.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés: HÉSZ keretösszeg, tartalék sorról 
legfeljebb bruttó 9.000.000,- Ft.

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Kiadmány hiteléül:

Göd, 2022. december 7.

Balogh Csaba
polgármester


