JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 1. de. 9 órai
kezdettel tartott rendkívüli üléséről.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Botka Sándor alpolgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Benedek János, Baumgartner József,
Bunduláné Balázs Mária és Urlauberné Horváth Éva képviselő,
Csiszár Csaba Közbeszerzési Bíráló Bizottság Elnöke,
Rambala Ágnes igazgatási főelőadó.

Távolmaradt: dr. Muskó Zsolt képviselő.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitja.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg.

-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:
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NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó mérnöki tender közbeszerzési eljárásában nyertes
kivitelező kiválasztása
Előadó: Kispál István polgármester

2.) Együttműködési megállapodás a Kisszállási Sport Clubbal
Előadó: Kispál István polgármester

__________________________

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó mérnöki
eljárásában nyertes kivitelező kiválasztása

tender

közbeszerzési

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Csiszár Csaba: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testületet, és ismerteti a „Kisszállás
szennyvíztisztítása és csatornázása” elnevezésű projekt „Szennyvízcsatornázás és tisztítótelep
építése” c., a FIDIC sárga könyv szerinti tervezés-kivitelezés típusú vállalkozási szerződés
felügyeletét biztosító (FIDIC) mérnöki, műszaki ellenőri és műszaki felügyeleti feladatok
ellátása a dokumentációban foglaltak szerint” kiírt közbeszerzési ajánlattételi felhívásra
beérkezett ajánlatok összegzését. (A dönti jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A mérnöki tender ajánlattételi felhívásra három ajánlat érkezett be, melyek elbírálása során
megállapítást nyert, hogy az UTIBER Közúti Beruházó Kft és Innober-Kömi Konzorcium
ajánlata nem felelő a szerződés teljesítésére. Egyetlen érvényes ajánlatot az ISTER
Mérnökiroda Kft adta, ezért javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy nyertes
ajánlattevőnek az ISTER Mérnökiroda Kft nevezze meg.
Kispál István: Javasolja, hogy a Bíráló Bizottság véleményét figyelembe véve a mérnöki
tender nyertes kivitelezőjének az ISTER Mérnökiroda Kft ajánlattevőt válassza ki a testület.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Ceglédi Zoltánné dr: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. §. (5) bekezdése szerint „(5) Az ajánlatkérő nevében az
eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság tagja. Testületi
döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt
delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell
alkalmazni.”
Fentiekre tekintettel javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a döntéshozatal során név szerinti
szavazással hozza meg határozatait. Elmondja, hogy az önkormányzat 4/2013.(II.28.) számú a
Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének 27. §.
(2) bekezdése szerint a név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden
képviselőt személy szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a
névsorban rögzíti, majd a szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti.

---------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:
87/2013.(VII.01.) ÖK

HATÁROZAT

Név szerinti szavazás elrendeléséről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatáról
szóló
4/2013.(II.28.) számú önkormányzati rendelet 27. §. (2)
bekezdése alapján a „Szennyvízcsatornázás és tisztítótelep
építése” c., a FIDIC sárga könyv szerinti tervezéskivitelezés típusú vállalkozási szerződés felügyeletét
biztosító (FIDIC) mérnöki, műszaki ellenőri és műszaki
felügyeleti feladatok ellátása a dokumentációban foglaltak
szerint” közbeszerzési eljárás keretében a döntéshozatal
során név szerinti szavazást rendel el.
Kispál István: Az írásos előterjesztéshez módosító javaslat nem volt, a név szerinti szavazás
következik:
Baumgartner József
Benedek János
Botka Sándor

igen
igen
igen

4
Bunduláné Balázs Mária
Kispál István
Urlauberné Horváth Éva

igen
igen
igen

---------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:

88/2013.(VII.01.) ÖK

HATÁROZAT

„Szennyvízcsatornázás és tisztítótelep építése” c., a FIDIC sárga könyv szerinti tervezéskivitelezés típusú vállalkozási szerződés felügyeletét biztosító (FIDIC) mérnöki, műszaki
ellenőri és műszaki felügyeleti feladatok ellátása a dokumentációban foglaltak szerint”
nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított
jogkörében eljárva, figyelemmel a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. tv. rendelkezéseire, a Bíráló
Bizottság javaslata alapján a „Szennyvízcsatornázás és
tisztítótelep építése” c., a FIDIC sárga könyv szerinti
tervezés-kivitelezés
típusú
vállalkozási
szerződés
felügyeletét biztosító (FIDIC) mérnöki, műszaki ellenőri és
műszaki felügyeleti feladatok ellátása a dokumentációban
foglaltak szerint” tárgyában indult közbeszerzési eljárás
értékelése során az alábbi döntéseket hozza:
1. A Képviselő-testület megállapította, hogy az UTIBER
Közúti Beruházó Kft (1115 Budapest, Csóka u. 7-13.)
ajánlattevő ajánlata – figyelemmel a Kbt. 74. §. (1)
bekezdésének d) pontjában foglaltakra – érvénytelen,
tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem felel meg a
szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek.
2. A Képviselő-testület megállapította, hogy az InnoberKömi Konzorcium (1087 Budapest, Baross tér 2. 1/5.)
ajánlattevő ajánlata – figyelemmel a Kbt. 74. §. (1)
bekezdésének e) pontjában foglaltakra – érvénytelen,
tekintettel arra, hogy az ajánlat egyéb módon nem felel
meg a dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
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3. A Képviselő-testület megállapította, hogy az ISTER
Mérnökiroda Kft (2091 Etyek, Hősök tere 11.)
ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be és – az
eljárást megindító felhívásban meghatározott pénzügyi
és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai
szempontok alapján – alkalmas a szerződés
teljesítésére.
4. A Képviselő-testület megállapította, hogy az eljárást
megindító felhívásban meghatározott bírálati szempont
alapján a jelen közbeszerzési eljárásban a nyertes
ajánlattevő az ISTER Mérnökiroda Kft (2091 Etyek,
Hősök tere 11.) ajánlattevő lett, aki az egyetlen
érvényes ajánlatot adta.

__________________________

2. Együttműködési megállapodás a Kisszállási Sport Clubbal
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Kisszállási Sport Club a labdarúgó ifi
csapattal az ősszel induló bajnokságon szeretne indulni, és a nevezés érdekében kérik az
együttműködési megállapodás megkötését az önkormányzattól.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

---------------A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:
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89/2013.(VII.01.) ÖK

HATÁROZAT

Kisszállási Sport Club együttműködési megállapodásának jóváhagyása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és megbízza a Polgármestert, hogy a
mellékletben foglalt Együttműködési Megállapodást
kösse meg a Kisszállási Sport Clubbal.

__________________________

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 10 órakor berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

