Jegyzőkönvv
Készült: A szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal üléstermében 2013
rendkívüli képviselő_testületi ü1ésről.

' augusztus 22_én tatott

Jelen vannak: Magasitz Lajos polgámestel
Bogdán József alpo1gáÍmester
Fejesné Schwarcz Erzsébeti Katona József; Takács Arrdrás; Dr. Csernyi
Zsuzsanna képviselők.
Igazoltan táYol: Riedl Béla képviselő'
Tanácskozási joggal részt vett: Jancsó Emőke jegyző
Katona Eva aljegyzö

JegyzőkönpYezető:

Szabó Anikó ig. főelőadó

Magasitz Lajos polgfumester köszönti az ülés résávevőit' az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a 7
fős testületből jelen van 6 fő, így az határozatképes.

A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesitőke:
- Katona József
- Takács András

képviselők személyére.

A

képviselő{estület 6 igeí szalazattal' nem szAyazat és taltózkodás nélkül elfogadta Magasitz
Lajos polgármester jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatát'

Magasitz Laios Í'olgármester: A következő napirendi pontot javaslom elfogadásm.
1') ,,szigetbecse települési ivóvízminőség_javító plojekt'' támogatására beadott és elnyeft

1'3.0/09_11-2013-0012

KEoP-

pályázatra tekintettel az építésiberuházás közbeszerzési eljáásának

megindítása.
Előterjesáő| Magasitz Lajos polgármester

Szigetbecse Község onkormrinyzat Képviselő-testülete 2013. augusáus
egyhangúlag elfogadta.
1.

22-i üléséneknapirendjeit

naDirendi

teleÍ'iilésii
tárn
KEOP.
1.3.0/09-1l_2013-0012 pálvázatra tekintettel az éníÚésiberuházás közbeszerzési eliárásának
megindítása'
(Az Egyedi Felelőségi Rend ajegyzőkönyv mellékletét képezi!)

Magasitz Laios Dolgármester: Az ívóvizmlnőség-javító plogramunk megvalósítási szakaszhoz
érkezett. Az ene vonatkom pályázatot e|nyertük' A beruházás kivitelezéséhez közbeszerzési eljáás
megindítása sziikséges, mivel annak becsült nettó éÍéke140.885.000 Ft.
Az aj.ínlattételi felhívás és dokumentáció szövegét ismefietem. A közbeszerzési eljárás
lebonyolítását a 2013 '04.10. napján kelt megbízási szerződés a|apján az Ész-Ket Kft' végzi, de a
fontosabb döntéseket a képviselő-testületnek kell meghoznia.
Legelőször döntenie kell a közbeszeÍzési eljárás megindításfuól. Meg kell határozni az eljárás
fajtáját' jóvá kell hagyni az ajirl'lattételi felhívást és dokumentíciót, meg kell hauározni a Bíráló
Bizottság ta&jait, továbbá ki kelljelölnie az ajánlattételle felhívni kivlínt gazdasági szeleplőket.

Ez útonjavaslom, hogy a Bftáló Bizottság tagjainak a következő személyeket válasszuk meg:
A bizottsáe elniikének: Magasitz Lajos polgármesteÍt
A bizottsáq taqiainak: Takács András, Riedl Béla' Bogdán József települési képviselőket
tanácskozási joggal.
Gazdasági szakértőnek: Soós Sríndorné pénzügyi fómunl<atársat.
Közbeszerzési ésjogi szakértőnek: Dr. Rehó orsolyát (Ész_Ker Kft.).
Közbeszerzés tírgya szerinti szakéÍtőnek: Kátai Péter műszakí főtanácsost.

Az ajánlattételre a következő gazdasági szereplőket j avaslom felhír'ni:
1) PENTA Általános ÉpítőipariKft. (2011 Gödöllő' Kenyérgyári út 1/e')
2) VITEP'95 Vízügyi és Epítőipa Kft' (2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/a')
3) HIDRoFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800
Nagykanizsa, Magyar u. 191.)

A

belső felelőségi rend szövegét megismeltetem' anrrak elfogadása is szükséges.

a testületet aÍÍól, hogy az Ész-Ker Kfi. az önkormányzat nevében és javaslatáIa
ajánlatkérő beszezési eljárást indított h.tom témakörben (mémöki és míiszaki ellenőri feladatok
ellátása, PR, nyilvánosság szakéfiői feladatok ellátása, valamint projektmenedzsmenti feladatok
el]átása). Ennek megfelelően 2013' augusáus 6_án ajánlatfelhívást küldött az alábbiak szerint:
l. Mérnöki és müszaki feladatok ellátására:
_ Terv-Conzult Kft. (2335 Taksony, Akácfa u. 34')
- Közmű Coop Mémöki Teryező és szeÍvező Közkereseti Tfusaság (11ó4 Budapest, Lucemás u'
22.)
- SA SZIGET Kft. (1212 Budapest, Kossuth L.66.II/1.)
Tá.jékozt]atom

2. Projektmenedzsmenti tevékenység elláíására:
-

M&F szervezési, Kőnywizsgáló

Kft' (2330 Dunaharasái' Báthori u. 1' V8.)
Taksony Településüzemeltető Kf1. (2335 Taksony, Wesselényi u. 24lA)
és Tanácsadó

PR' nyilvrínosság szakéÍtői feladatok ellátásífua:
M&F Szervezési, Könywizsgáló és Tanácsadó Kft. (2330 Dunaharasái, Báthori u'
Taksony Településüzemeltető Kft. (2335 Taksony, Wesselényi u. 24lA)

3.
-

1. I/8')

Az

ajánlatok éték€lése alapján a legalacsonyabb összegí.í szolgáltatást nyújtókkal kötnénk majd
szeződést, de eÍől a következő testületi ülésen adok tájékoztatást.

Takács András képviselő: Egyetértek az elhangzottaLlol és ajavaslatokkal.

Magasifz Laios Dolgármester: Amenrryiben nincs észrevétel' hozúszólás
kapcsolatban, a következó hattíozatot javaslom elfogadni:

1.

2.
3.

a

napirenddel

Ságetbecse Község Önkormányzat Képviselő_testülete (a továbbiakban:
képviselőtesttilet) a ,,szigetbecse teJepülési ivóvizminöség-jaVitó plojekt''
támogatására beadott és elnyert KEoP_ 1 .3 /o9-1l-2ol3-oo12 páIyáLzAtra
'o
tekinteftel az építésiberuhl'ás megvalósítása érdekében _ nemzeti eljrárásrend
sze nti hirdetmény nélküli _ kÓzbeszerzesi elj.írás megindításáról dönt, az

ajánlattételi felhívás és dokumentációt elfogadja.
A képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletétkepező Egyedi Felelősségi
Rendet.
A képviselő_testület a felkémi szándékozott ajánlattevőket az alábbiak szerint
batározza meg.,

3

l) PENTA Általános Építőipari Kft' (2o11 GödöIlő' Kenyérgyári út l/e')
2) V ITEP'95 Vízügyi és Epítőipari Kfi. (2319 szigetujfalu' Fó u. 1/a.)
3) H IDRoFILT vízkezeléstTervezó és Kivitelező Kft'
(8800 Nagykanizsa, Magyaí u. 19l ')
A képviselő-testület a következő személyeket T álaszlja a Bíráló Bizottság

4.

tagjainak:
A bizottság elnöke: Magasitz Lajos (polgármester)

A

bizottság taeiai: Takács An&ás' Riedl Béla. Bogdlán József (települési

képviselők ranácskozási joggal)
Gazdasági szakéItelem: Soós Sándomé (pénzügyi főmwkatárs)
Közbeszerzési ésjogi szakértelem: DÍ. Rehó orsolya (Esz-Ker Kft.)
Közbeszerzés tárgya szerinti szakéÍtelem:Kátai Péter (műszaki fótanácsos)
képviselő-testület felhatalmazza a polgámestert a közbeszerzési eljáiás
megindítására, valamint az Esz-KeI Kft-t a 2013' április l0. napján kelt megbízási
szerződés alapján történő közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
Felelős: Magasitz Lajos polgármester
Dr. Rehó orsolya közbeszerzési ésjogi szakértő
Határidő: Azonnal'

5' A

A

képviseló-testület a napirendi pontot megtárgyalta 7 tagja közül 6 fő lészvételével.6 igen
szavazattal, ellenszavazat és taíózkodás nélkül hoáa meg a következő határozaÍát|

l.

113/2013. (VIII. 22.) kór'viselő-testiileti határozat:

ságetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testiilete (a továbbiakban:
képviselő-testület) a,.szigetbecse települési ivóvízminőség-javító pÍojekt''
tlímogatásfua beadott és elnyert KEoP-l.3.0/09-ll-2013-0012 pályázatra
tekintettel az építésiberuh.izás megvalósítása érdekében _ nemzeti eljárásrend
szerinti hirdetmény nélküli _ közbeszerzési eljárás megindításáról dönt, az

ajánlattételi felhívás és dokumentációt elfogadja.
A képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező Egyedi Felelrisségi
Rendet.
A képviselő-testület a felkérni szándékozott ajánlattevóket az alábbiak szerint
hatfuozza meg:.
I) PENTA Altal{inos EpítőipaÍi Kft' (20l l Gödöllő' Kenyérgyárí út l/e')
2) v ITÉP'95vízügyi és Építőipari Kft. (2319 Sziget{jfalu, Fó u' 1/a.)
3) H IDRoFILT vízkezeléstTervező és Kivitelező Kft' (8800
Nagykanizsa, Magyar u. l9l.)
képviselő-testület a következő személyeket választja a BíIáló Bizottság
tagiainak:
A bizottság elnöke: Magasitz Lajos (polgármester)
bizottsáe taqiai: Takács András, fuedl Béla, Bogdán József (1elepülési
képviselök tanácskozási joggal)
Gazdasági szakéÍtelem: Soós Sándomé (pénzügyi főmunkatárs)
Közbeszerzésí és jogi szakértelem: Dr. Rehó oÍsolya (Esz-KeI Kft.)
Közbeszerzés t.irgya szeÍinti szakértelem: Kátai PéteI (műszaki főtanácsos)
képviselő-testÍilet felhatalmazza a polgármesteí a közbeszerzési eljárás
meginditásrára, lalamint az Esz-Ker Kft{ a 2013. április l0' napján kelt
megbíási szerződés alapján történő közbeszeÍzési eljfuás lebonyolítására.
!9!9|!g Magasitz Lajos polgármester; Dr. Rehó orsolya közbeszerzési ésjogi szakértő
Hatátidő: Ázonnal_

2.
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'J'öbb napirend nem
lévéna polgámestcr az ülést bezfu.ta

k.m.l

Jancsó

Enlőke
Jegyzo

i.!
TakácsAndlás
képviselő

