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Kisszállás Község Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. június 11-i rendkívüli nyílt üléséről

98/2015.(VI.11.) ÖK

Végső döntéshozatal a Határ utca útépítési tenderének
közbeszerzési eljárásában

99/2015.(VI.11.) ÖK

Ajánlatkérés a szennyvízberuházás keretben történő
gépbeszerzésekre

___________________________
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 11.
10.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt üléséről.
JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Csiszár Csaba jegyző
Urlauberné Horváth Éva alpolgármester
Benedek János, Ceglédi Zoltánné dr.,
Malustyik László, Dr. Muskó Zsolt és
Rozsnyai Attila képviselők,
Rambala Ágnes jegyzőkönyvvezető.
Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
mind a 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
A Képviselő-testületet Szervezeti és Működési Szabálytaráról szóló 18/2014.(XII.1.)
önkormányzat rendelet 14.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a halasztást nem tűrő,
indokolt esetben a képviselő-testület formális meghívó nélkül, telefonon is összehívható.
Tekintettel arra, hogy a rendkívüli ülés napirendje a „Kisszállás község szennyvíztisztító
telepére vezető út 330 fm-rel történő meghosszabbításának – FIDIC sárga könyv szerinti –
tervezése és kivitelezése a dokumentációban foglaltak szerinti” végső döntéshozatal a Határ
utca útépítési tenderének közbeszerzési eljárásában,valamint az „Ajánlatkérés
szennyvízberuházás keretében történő eszközbeszerzésekre”, ezért rendkívüli ülés
összehívása mellett döntött.
-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:

NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) „Kisszállás község szennyvíztisztító telepére vezető út 330 fm-rel történő
meghosszabbításának – FIDIC sárga könyv szerinti – tervezése és kivitelezése a
dokumentációban foglaltak szerinti” végső döntéshozatal a Határ utca útépítési
tenderének közbeszerzési eljárásában
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Ajánlatkérés szennyvízberuházás keretében történő eszközbeszerzésekre
Előadó: Kispál István polgármester
___________________________
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NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
1.) „Kisszállás község szennyvíztisztító telepére vezető út 330 fm-rel történő
meghosszabbításának – FIDIC sárga könyv szerinti – tervezése és kivitelezése a
dokumentációban foglaltak szerinti” végső döntéshozatal a Határ utca útépítési
tenderének közbeszerzési eljárásában
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a településen megvalósuló szennyvízberuházás határidőre
történő teljesítése érdekében az április 29-i rendkívüli testületi ülés keretében közbenső döntés
született a Kisszállás község szennyvíztisztító telepére vezető út 330 fm-rel történő
meghosszabbításának – FIDIC sárga könyv szerinti – tervezése és kivitelezése a
dokumentációban foglaltak szerinti közbeszerzés ajánlatevőjének kiválasztásáról.
A közbeszerzés a nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás keretében zajlott.
A tegnapi napon KFF részéről megérkezett az eljárással kapcsolatos szabályossági
tanúsítvány, így semmi akadálya annak, hogy a végső döntést a Képviselő-testület meghozza.
A mai ülésen a Közbeszerzési Bíráló Bizottság véleményének figyelembe vételével a
közbeszerzés eljárás keretében kell a végleges döntést meghozni arról, hogy a közös
ajánlattevők alkalmasak-e a tárgyi munka elvégzésére.
Csiszár Csaba: A Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökeként elmondja, hogy a Kisszállás
község szennyvíztisztító telepére vezető út 330 fm-rel történő meghosszabbításának – FIDIC
sárga könyv szerinti – tervezése és kivitelezése a dokumentációban foglaltak szerinti
közbeszerzésre benyújtott ajánlatot a Bizottság áttanulmányozta és megállapította, hogy
pályázó az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeknek megfelel. A
Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek:
1. Állapítsa meg, hogy az AQUAPROFIT Műszaki-, Tanácsadási- és Befektetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Krisztina krt. 32. IV. em.) és
KÖZMŰ-ALAGÚT Magas- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1028 Budapest, Táncsics M. u 16.) közös ajánlattevők érvényes ajánlatot nyújtottak
be.
2. Megállapítsa meg, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes, valamint, hogy az
ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont (legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás) alapján a jelen közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő az
AQUAPROFIT Műszaki-, Tanácsadási- és Befektetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1013 Budapest, Krisztina krt. 32. IV. em.) és KÖZMŰ-ALAGÚT
Magas- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1028 Budapest,
Táncsics M. u 16.) közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot tették.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés, hozzászólás nem hangzott el.
------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
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98/2015.(VI.11.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Végső döntéshozatal a Határ utca
útépítési tenderének közbeszerzési eljárásában
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Közbeszerzési Bíráló Bizottság
véleményének figyelembe vételével a Képviselő-testület
megállapítja, hogy
1. Az AQUAPROFIT Műszaki-, Tanácsadási- és
Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1013 Budapest, Krisztina krt. 32. IV. em.) és
KÖZMŰ-ALAGÚT
Magasés
Mélyépítő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1028
Budapest, Táncsics M. u 16.) közös ajánlattevők
érvényes ajánlatot nyújtottak be.
2. A közbeszerzési eljárás eredményes, valamint, hogy
az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati
szempont (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás)
alapján a jelen közbeszerzési eljárásban a nyertes
ajánlattevő
az
AQUAPROFIT
Műszaki-,
Tanácsadási- és Befektetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1013 Budapest, Krisztina krt. 32.
IV. em.) és KÖZMŰ-ALAGÚT Magas- és
Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1028 Budapest, Táncsics M. u 16.) közös
ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a
legalacsonyabb
összegű
ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlatot tették.
________________________

2.) Ajánlatkérés szennyvízberuházás keretében történő eszközbeszerzésekre
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve)
Kispál István: Az üzemeltetővel történő egyeztetés során kiderült, hogy a szennyvíztelep
működtetéséhez további eszközök beszerzése szükséges. A május 28-i ülésen döntött a
Képviselő-testület a szennyvíztelepi gépek beszerzése érdekében a közbeszerzési tanácsadó
megbízásáról.
A két gép beszerzése egy közbeszerzési eljárás keretében történik, mivel nem igazán található
olyan cég, aki mindkét gépet forgalmazná, ezért javasolom, hogy az előterjesztésben szereplő
cégektől kérjen az önkormányzat árajánlatot.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérés, hozzászólás nem hangzott el.

5

------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozta:
99/2015.(VI.11.) ÖK

H A T Á R O Z AT

Ajánlatkérés a szennyvízberuházás keretben történő gépbeszerzésekre
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint
Kisszállás Község szennyvíztisztítása és csatornázása
KEOP-1.2.0/B/10/2010-0044 azonosító számú projekt
keretében történő gépbeszerzésekre az alábbi cégektől kér
árajánlatot:
1. Novis Trade Kft. 1151 BUDAPEST Bogáncs u. 4.
19-es épület
2. Profi-Bagger Kft 2051 Biatorbágy, Tormásrét út 6
3. FG-Tech Kft 6000 Kecskemét, Boróka u.61
4. BITRONIX Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 108112.
5. TRESZ Építőipari- Kereskedelmi Kft. 1239 Bp,
XXIII. ker. Ócsai út 1.
6. Egyenérték Kft. 1029 Budapest Kisfaludy u. 12/b.
Az ajánlattétel leadási hatásideje:
2015. június 30. (kedd) 10.00 óra

_____________
Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 10 óra 20 perckor
berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Csiszár Csaba
jegyző

