JEGYZ6KONYV
K6sziilt: Saj6kaza K0zs6gi Onkormrinyzat kdpvisel6-testiiletdnek 2015. februrlr h6 13. h6
napj an megtartott

rendkiviili nyilt iil6sdr6l

Az iil6s helve: Polgrirmesteri Hivatal Tan6cskoz6 terme
Jelen

vannak:

Ldszl6
Izs6 Pril
Domb6vrlri Sandom6
Solt6sz Lajosn6
Pilsztor J6zsef
Stefan

polgtirmester
alpolgdrmester
teleptil6si k6pvisel6
teleptil6si k6pvisel6
teleptil6si k6pvisel6

Tanicskozisi iogeal r6szt vett az iil6sen:
T0rcik Zstzsannajegpl

Meehivottak:

Dr. Jancsunik

S6ndor Ugyv6d

Vdradi M6rton RNO ehtik

Stefin Liszl6 poleirmester tisztelettel kdszdnti az til6sen megjelenteket, megiillapitja,

a

k6pvisel6-testiilet hatirozatk1pes, mivel a t0rv6nyesen megv6lasztott 7 fb k6pvise16b61 5 f6
jelen van. Javaslatot tesz Domb6v6ri Srlndom6 6s Solt6sz Lajosn6 teleptil6si k6pvisel6
jegyz6kiinyv hitelesit6nek t6rt6n6 kijeliil6s6re, megk6rdezi oket, vrillaljak-e a jegyz6kdnyv
hitele sit6i megbizist?

kijelentik, megbizrlsuk
eset6n

vrillaljak

a feladatot.

Stef6n L6szl6 polefrmester megk6ri a jelenl6v6ket, szavazzanak arr61, hogy egyetdrtenek-e
Domb6vriri S6ndorn6 teleptil6si k6pvisel6 jegyz6kiinyv hitelesit6 megbiz6s6val?

Domb6v6ri Sindorn6 telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, k6zli, nem vesz rlszt

a

szavazdsban.

A k6pvisel6-testiilet 4 igen, I fb nem szavazottszavazallal Domb6vriri Srindorn6 teleptil6si
k6pvisel6t j egyz6k0nyv hitelesft6nek kij el0li.

Stefin L6szl6 poleirmester megk6ri

a k6pvisel6ket, szavazzanakan6l, hogy egyet6rtenek-e
jegyz6kdnyv
hitelesit6 megbizdshval?
Solt6sz Lajosnd teleptil6si k6pvisel6

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6nvisel6 6rintetts6get jelent be, kijelenti, nem vesz r6szt a
szavazdsban.

A k6pviseld-testiilet 4 igen, I

f<i nem szavazott szavazaltal Solt6sz Lajosn6 telepiil6si
k6pvisel6t egyz6kdnyv hitelesit6nek kij eliili.
j

Stefin Ldszl6 poledrmester ismerteti

a

meghiv6ban szerepl6 napirendi pontokat.
Megkdrdezi, van-e valakinek tov6bbi kieg6szit6se, javaslata a napirendi pontokkal
kapcsolatosan? Megtllapitja, tov6bbi javaslat, kieg6szit6s az iil6s napirendi pontjaival
kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogad6s6ra. Megk6ri a
k6pvisel6ke t, szavazzanak az ismertetett napirend elfogad6srir6l.

Meg6llapitja,aszavaz6skor 5 f6 k6pvisel6 van jelen.

Ak6pviseld-testiilet5igenszavazartalazalilbbinapirendetrngyta j6vd

tdrwalt napirendi pontokkal:

l.

V6llalkoz6si szerz6dds a Radvrinszky B6la kast6ly felirjit6si munk6inak
kivitelez6s6re" elnevez6sii pelyazattal kapcsolatos kivitelez6si munkrilatokra
be6rkezett

anlatok elbfrtil6sa
Ea.: Stefin L6szl6 polgdrmester
aj

lnditvrinyok, j avaslatok
1.

napirendi pont mestirwaldsa

Stefdn Liszl6 pole6rmester elmondja, a kast6ly fehijft6si munk6lataira be6rkezett ajrinlatok
kdztil a kivitelez6t ki kell vilasnanl Megk6ri Dr. Jancsurrik Sandor tigyv6d wat, aki
kozbeszerz6stbonyolitotta,mondjaelt6j6koztat6j6t.

Dr. Jancsurik Sindor

kiizbeszerz6 elmondja,

az eI6z6 dnkorm6nyzati ciklusban

az

cinkormtinyz at tdmogatdst nyert a Radviinszky kast6ly fehij itrlsrlra.

A Kulturflis Ortiksdgv6delmi Hivatal els6 hatdrozathban

csak r6szben engedte a fehijitrlst.
Ennek megfelel6en a tervet is m6dositani kellett. Tavaly olyan rirajdnlatok $rkeztek, amelyek
meghaladttlk a palyiaaton elnyert 0sszeget, ez6rt a kiviteli tervek bizonyos r6szekben
6tdolgoz6sra kertiltek. Okt6ber 01. napjrin rijabb eljrirds meginditris6ra kertilt sor. Kdzben az
6pit6si enged6ly is lejrirt, ez6rt hosszabbitrisi eljrir6s indult, de m6r a kor6bban megl6v6
meghosszabbithsittoz teljesen
eljdrdst kellett lefolytatni. Az engedlly 2015. janurlr
kdzep6n firkezett meg. Addig felfliggesztettdk a kOzbeszerulsi eljirfust. Janudr 22.-dn a teljes
anyagot megktildt6k a VATI fel6. Februtr 14.-6n teleik le a 120 nap, amely a kdzbeszerz6si
eljar6sban szerepel. A k6pvisel6-testtiletnek ddnt6st kell hozni, amelyet a VAtt enged6lyhez
meg kell kiildeni. K6ri, hogy a Birril6 Bizotts6g javaslata alapj6n hozzondOnt6st a k6pvisel6testtilet.

tij

Stefdn Ldszl6 noleimester felolvassa a hatfuozati javaslatot, ismerteti az ajinlattev6
c6geket, Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kdrd6se, javaslata a Radvanszlry kast6ly
felrijitisara be$rkezett ajanlatokkal kapcsolatosan? Megrillapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,
kieg6szitds nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzott hatirozati
javaslat elfogad6sdr6l. Megrlllapitja, a szavazilskor 5 f6 k6pvisel6 van jelen. Megk6ri a
k6pvisel6ket, n6v szerint szavazzanak, mivel kdzbeszerz6si eljtir6sr6l van sz6.
A k6nvisel6-testiilet:
Domb6v6ri S6ndom6 - igen- szavazattal
Izs6
- igen- szavazattal
Pdsztor
- igen- szavazaltal
- igen- szavazattal
Solt6sz
- igen- szavazatlal
Stefan

P6l
J6zsef
Lajosn6
Lhszl6

az alilbbi hatir ozatot hozta:

kivitelez6s6re" elnevez6sii pilvr[zattal kaocsolatos kivitelez6si munlailatokra be6rkezett

aiinlatok elbiril6s6r6l

Saj6kaza K0zs6g Onkormdnyzatinak K6pvisel6 Testtilete
foglaltak alapjin az alilbbi d0nt6seket hozza:
D0nt6sek Kbt. 63.

a K0zbeszerz6si

Szabilyzat

t alapi6n

Aiinlatok 6rv6nvess6s6re vonatkoz6 d6nt6sek:

l.

Aj6nlattev6 neve:

Ertamil Kft.

Aj6nlattev6 cfme, sz6khelye: 3300 Egea Rajner Kriroly utca 41.
Aj6nlati rir (nett6
73.305.500,- Ft

Ft)

J6t6ll6sid6tartama(h6nap) 24h6mp
AzErtarrril nem tartozikaklrzitr6 okok hatalya al6, alkalmatlan a szeru6d6steljesit6s6re,
ajinlatanemmegfelelazegy6bkdvetelmdnyeknek.
Az Ertamil Kft ajrinlata a Kbt. 74. g (1) bekezd6s d); e) pont alapjan6rv6nytelen.
A benffitottajhnlat 13. oldalin a3l0l20ll. CXII.23.) Korm, rendelet 15. $ (3) bekezd6s
a) pontja tekintet6ben csatolt nyilatkozat 6s a 19. oldalon csatolt igazolils alapjrin nem
6llapithat6 meg az eljrir6st megindit6 felhfv6s 12.1. pontj6ban meghatirozott
alkalmass6gi minimumkdvetelm6nynek t0rt6n6 telj eskdni megfelel6s.
A benyrijtott ajdnlat 13. o1da16n csatolt nyilatkozat l. pontj6ban feltfintetett referencia
tekintet6ben a 19. oldalon csatolt szerzldest k0t6 mrisik f6l altal kiadott igazol6s nem
tartalmaz arra vonatkoz6 ttalilst,hogy az 6pit6si beruhaz6s miieml6k 6piileten t0rt6nt.
A benffitott ajimlat 13. oldaltin csatolt nyilatkozat 2. pontjdban feltiintetett referencia
tekintet6ben nem kertilt csatol6sra a szerz6d6st k0t6 m6sik fEl 6ltal kiadott igazolils.
A benytijtott ajdnlat nem tartalmazza az ajanlatban megjelOlt teljesit6sbe bevonni kivrint
szakember rendelkez6sre 61l6si nyilatkozatht Osszhangban a felhiv6s 19. D pontj6ban
foglaltakkal.
Az aj6nlattev6 a hi6nyoss6gokat a hirinyp6fl6s soran sem p6tolta.

2.

Aktu6l-Bau fpit6ipari 6s Kereskedelmi Kft.
Ajrinlattev6 cfme, sz6khelye: 4400 Nyiregyhina, S6st6i rit 61.
Ajr{nlati 6r (nett6 Ft)
64.500.000,- Ft
J6tlll6sid6tartama(h6nap) 24h6nap
Az Akturll-Bau Kft nem tartozik a ktzdr6 okok hatdlya al6, alkalmas a szerz6d6s
teljesit6s6re, ajinlata megfelel az egydb kdvetelm6nyeknek..
Az Aktu6l-Bau Kft 6rv6nyes ajrinlatot tett.

3.

Ajdnlattevd neve:

Aj6nlattev6 neve:

Ornament 2000 Kft.
Ajrinlattev6 cfme, sz6khelye: 3527 Miskolc, Kand6 K6lm6n
Aj6nlati rir (nett6 Ft)
72.551.480.-Ft
J6till6s id6tartama (h6nap) 36 h6nap
Az Ornament 2000 Kft nem tartozik a ktzar6 okok hatAlya
teljesit6s6re, ajinlata megfelel az egy6b kdvetelm6nyeknek..
Az Omament 2000 Kft 6rv6nyes aj6nlatot tett.

t& 3lb.
al6 alkalmas a szeru6d1s

frdemi ddnt6sek
A k6pvisel6 testiilet meg6llapitja, hory az eljdrds eredm6nyes.

A k6pvisel6 testiilet a sziiks6ges
biztosit6sa

kieg6szit6

forrist a 2015. 6vi

kdlts6gvet6s terh6re

testiilet megdllapitja, hog az Aj6nlatk6r6 szhmilra az 6sszess6g6ben
legkedvez6bb 6rv6nyes aj6nlatot az Aktufl-Bau Kft.(4400 Nyireghiaa, S6st6i ft

A K6pvisel6
61.)adta.

A K6pvisel6 testtiletnek, a jelen kdzbeszerz6si elj6r6s nyertes6nek az Aktu6l-Bau Kft.-t
hirdeti ki, tekintettel anUhogy az aj6nlatok elbir6l6sa soriln az Osszessdg6ben legkedvez6bb
6rv6nyes

aj

rinlatot tette.

Felel6s: polgilrmester
Hatririd6: 2015. februar I 3.

Stefin Liszl6 poleirmester megk6sz0ni a testiilet tagjainak a r6szv6telt, megk6rdeziovan-e
valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, l<regflszitese az elhangzottakkal kapcsolatosan?
Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, inditv6ny javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el, igy a k6pvisel6

- testiilet til6s6t bez6rja.
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