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Jegyzőkón}ryvezctő| szabó Anikó ig' föelőadó
Magasitz Lajos polgármester köszönti az ülés résávevőit, az ülést megnyitja' Megállapílja' hogy a 7
fős testiiletből jelen van 6 fő, így az határozatképes.

A polgá nestel javaslatot t€sz
- Takács

a

jegyzőkönyv

hitelesítőkle:

András

- RiedI Béla képviselők személyére'

A

képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tarlózkodás nélkül elfogadta Magasitz
Lajos polgármester jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatát.

Magasitz Laios nolgármcster: A meghivóban szereplő napirenden kívül van-c javaslat további
üapirendre?
Amennyiben nincs, a következő napirendi pontot javaslom elfogadásra'

') Szigelbecse települési ivóvízminőség-javító projekt építésiberuházás megvalósítása érdekében
lefolytatott közbeszerzési eÜáÍás eledménÍelennényilvánítása.
l

1.) nanirend:
szieetbccse teleÍ'ülósi ivóvízminősóg-iavító rrroickt éÍ'ítési
bcruházás mcgvalósítása órdckóbcn
nvilvánítísa.
lefolvtatott közbcszerzósi eliárás ercdménvtelenné
(Irásos anyag a jegyzőköny.vhöz
mellékelve')

Maglrsitz Laios Dolgármester: A képviselő_testület a szeptember 23-ai üIésénhatiírozott a
szigetbecse telepiilési ivóvízminőség_javitó projekt építésiberuházás megvalósitása érdekébcn _
nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli - közbeszerzési eljárás megindítlisáról. 2013.
novembcr 4_én a biráIó bizottság megtartotta ülését, melynek 9rcdményeképpen javasolja az eljárás
eredményelerrné nyilvánitását. (A bíráló bizottsági jegyzőkönyvet mindenki másolatban megkapta.)
Az erednénytelenné nyilvánitás indokai a következők lennének:
l.) Két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, de mindkét esetbcl az ajánlati árak (199.212.950 Ft,
192.160.94l Ft) meghaladják az általunk lendelkezésre álló anyagi fcdezct összcgét
(140.885.000 F0.
2') Az aiáÍiati árak alapján, ezen eljárásfajta alkalmMására nem is lett volna lehetőségünk,
mivel az meghaladja a Kbt. tv. szerinti itsszeget (150.000.000 Ft-ot).
Van-e kérdésa javaslattal kapcsolatban?

2

Takács András kénviselő: Ha most eredménytelenné nyilvánítjuk a közbeszerzési eljárást' akkor
mi lesz a következő

lépés?

Maeasitz Laios Dolgármcstcr: Az ÉSZ-KER Kft. dolgozik az ügyön, valószíntileg nyílt eljárásla
kerül sor' aIni meghosszabbítja a határidőket, illetve ennyivcl később ke ilhet n'rajd sor a
kivitelezési eljáÍás megindításfua'
van_e további kérdés?Amennyiben nincs több kéIdés a mpircnddel kapcsolatban, a követkcző
határozati javaslatot kérem elíogadni:

l.

szigetbecse Község Önkormrínyzat Képviselő-testületo (a továbbiakban:
települési ivóvízminőség-javító pfojekt''
képviselő_testület) a
''szigetbecse
támogatásfua beadott és elnyert KEoP-l'3.0/09-l|-201'3-0012 pályázatra
tekintettel az építésiberuhiiás megvalósítása érdekében _ nemzeti eljáráslend

szerinti hirdetmény nélküli - közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvrínítja
a Kbt' 76. s (1) bekezdés c) és d) ponda alapján.
A képviselő-testület felké a polgármestert. hogy a döntésröl az Ész-Ker Kft_t _
mint a közbeszerzési eljánis lebonyolítóját
értesítsea további sziikséges
intézkedések megtétele céljából.
E9!9!í!! Magasitz Lajos polgiámester
Ei!!!d4Ó Azonnal.

2'

-

A

képviselő_testület a napirendi pontot meg|árgyalta 7 tagja közül 6 íö lészvételévcl,6igerl
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg a következő határozatát:

3.

139/2013.,(XI. 06.) kér'viseló-tcstülcti határozat;

Szigetbecse Község onkormányzat Képviselő{estülete (a továbbiakban:
képviselő-testtilet) a ,'szigetbecse települósi ivóvízminőség_javító projekt''
támogatására beadott és elnyert KtoP-l'3.0/09-1|-2013-0012 pályáz'a1ra
tekintettel az építésiberuhráás megvalósítása érdekében _ nemzeti eljárásrend
szerinti hiÍdetménynélküli _ közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvrínítja
a Kbt' 76. $ (1) bekezdés c) és d) pontja alapján.
4' A képviselő-testület felkéIi a polgríÍmestert, hogy a döntésről az Ész-Ker Kft_t mint a közbeszelzési eljárás lebonyolítóját _ értesítsea további sziikséges
intézkedések megtétele céljából.
!9!9!!91 Magasitz Lajos polgármcster
Határidő: Azonnal'
További napircnd nem lévéna polgármester az ülést bezfuta.
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