JEGYZİKÖNYV

Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 2-án
megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László
Levente, Csikós Lászlóné, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor képviselık, dr.
Bencze Zoltán körjegyzı.
Bencze István polgármester köszönti a képviselı-testület tagjait. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, az ülést megnyitja.
Tájékoztatja a képviselıket a rendkívüli ülés összehívásának okáról. Két közbeszerzéssel
kapcsolatos döntés kell meghozni, továbbá a polgármester felhatalmazására vonatkozó
döntést, amely a Pest megyei Kormányhivatallal a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos
megállapodás aláírására irányul.
A képviselı-testület a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta és egyhangú döntéssel
meghozta a következı határozatot:
144/2012. (X.2.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1./ Polgármester felhatalmazása a járási hivatalos kialakításával kapcsolatos
megállapodás aláírására
2./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004. azonosító számú „Ivóvízhálózat rekonstrukció
és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” megnevezéső pályázat
projektmenedzseri feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárásra ajánlat adók
alkalmasságának elbírálásáról döntés
3./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004. azonosító számú „Ivóvízhálózat rekonstrukció
és új víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” megnevezéső pályázat
mérnöki feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárásra ajánlat adók
alkalmasságának elbírálásáról döntés
Felelıs: képviselı-testület
Határidı: azonnal
1./ Polgármester felhatalmazása
megállapodás aláírására
Elıadó: Bencze István polgármester

a

járási

hivatalos

kialakításával

kapcsolatos

Bencze István polgármester: Elıterjesztésében elmondja, hogy csütörtökön Ráckevén kerül
aláírásra a Pest megyei Kormányhivatallal a járási hivatal kialakításával kapcsolatos
megállapodás. Az aláíráshoz kéri a képviselı-testület általi felhatalmazását.
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület egyhangú
döntéssel meghozta a következı határozatot:
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145/2012. (X.2.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. január 1-jétıl
létrejövı fıvárosi és megyei kormányhivatalok járási hivatalaihoz kerülı
államigazgatási feladatok ellátásának biztosítása érdekében a korábban ezen
feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon és vagyoni értékő jog ingyenes
használati, illetve egyéb jogcímen történı átadás feltételeinek, az ehhez
kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása céljából a
járási (kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet szerinti
megállapodást köt a Pest Megyei Kormányhivatallal.
A Képviselı-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: 2012. október 31-ig
2./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004. azonosító számú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új
víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” megnevezéső pályázat
projektmenedzseri feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárásra ajánlat adók
alkalmasságának elbírálásáról döntés
Elıadó: Bencze István polgármester
(Írásbeli elıterjesztés csatolva)
dr. Bencze Zoltán körjegyzı: A Bíráló Bizottság megtárgyalta úgy a projektmenedzseri, mint
a mérnöki feladatokra benyújtott ajánlatokat. Az ajánlati felhívás 3-3 lehetséges ajánlattevı
részére került megküldésre. A projektmenedzseri felhívásra mindhárom cég benyújtotta
ajánlatát, azonban hiánypótlásra kellett felhívni. (ismertette a hiánypótlás tartalmát) A
hiánypótlást egyetlen cég teljesítette, a Pannon Fejlesztı Kft. A Konstantinusz Consult
Tanácsadó Kft. nem teljesítette, az OTP Hungaro-Projekt Kft csak részben teljesítette. Kizáró
okokról kellett nyilatkozni, ehhez a dokumentációban rendelkezésre áll megfelelı
tartalommal bíró nyilatkozat forma, azonban nem aszerint került beadásra, ezáltal a törvény
által megkívánt egyes feltételek meglétérıl, illetve fennállásáról nem is nyilatkozott. Így nem
fogadható el teljes egészében. Az új Kbt. alapján a képviselı-testületnek arról kell dönteni, ki
az aki alkalmas ajánlatot adott. A Bíráló Bizottság javaslata, hogy a Pannon Fejlesztı Kft.
ajánlatát tekintsék alkalmasnak, a másik két ajánlat alkalmatlanságát állapítsák meg.
Az új Kbt. szerint az ajánlatkérı döntéseit név szerinti szavazással kell meghozni.
Balogh László Levente: Jó ez az, ha úgy tárgyalnak, hogy tisztában van az ajánlattevı, hogy
csak az ı alkalmasságát állapította meg a testület.
Kérdezi, hogy fellebbezési lehetıség van?
dr. Bencze Zoltán: A Kbt. szerint mindenkit értesíteni kell, pontosan tudják, hogy ma milyen
döntés születik. A tárgyalás lényege a Kbt. szerint az, hogy a most benyújtott ajánlatától
kedvezıbb irányban elmehet, módosíthat rajta. A Pannon-Fejlesztı Kft. egyébként az a cég,
aki végig együttmőködött az önkormányzattal.
A Kbt. a jogorvoslati jogot minden esetben biztosítja.
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Bencze István polgármester ismertette a határozati javaslatot. A képviselı-testület név
szerinti szavazással az alábbiak szerint szavazott:
Bencze István polgármester
igen
Varsányi Antal alpolgármester
igen
igen
Balogh László Leven képviselı
Csikós Lászlóné képviselı
igen
Lázár József képviselı
igen
dr. Rókusfalvy Sylvia képviselı
igen
Sallai Gábor képviselı
igen
146/2012. (X.2.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat, mint ajánlatkérı által a KEOP-1.3.0/09-112012-0004. azonosító számú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése
az egészséges ivóvízért Dömsödön” tárgyú projekt megvalósításához szükséges
projektmenedzseri feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban Dömsöd
Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbi közbensı döntést
hozza, figyelemmel a beérkezett ajánlatok bírálatára létrehozott Bírálóbizottság
szakvéleményében és döntési javaslatában foglaltakra:
I. A Képviselı-testület megállapítja, hogy az ajánlattevık közül a Pannon
Fejlesztı Kft. szerzıdés teljesítésére alkalmas, kizáró okok hatálya alatt nem áll.
A Képviselı-testület megállapítja továbbá, hogy a Pannon Fejlesztı Kft.
ajánlattevı jogosult a 2012. október 03. napján, 11:00 órakor esedékes tárgyaláson
résztvenni.
II. a képviselı-testület megállapítja továbbá, hogy ajánlattevık közül az OTP
Hungaro-Projekt Kft. és a Konstantinusz Consult Tanácsadó Kft. ajánlattevı
nem jogosult a 2012. szeptember 06. napján, 11:00 órakor esedékes tárgyaláson
résztvenni, tekintettel arra, hogy nem tettek maradéktalanul eleget a hiánypótlási
felhívásban foglaltaknak.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal

3./ KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004. azonosító számú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új
víztorony építése az egészséges ivóvízért Dömsödön” megnevezéső pályázat mérnöki
feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárásra ajánlat adók alkalmasságának
elbírálásáról döntés
Elıadó: Bencze István polgármester
dr. Bencze Zoltán körjegyzı: A felhívásra két ajánlat érkezett, a harmadikként megkeresett
lehetséges ajánlattevı nem nyújtott be ajánlatot. Az Innober-Wave Építıipari és Szolgáltató
Kft-t szintén hiánypótlásra hívták fel, a felszólításnak nem tett eleget. A hiánypótlási felhívás
arra vonatkozott, hogy a szakmai alkalmassági szempontok vizsgálatánál igazolni kell, hogy
az elmúlt három évben milyen 200 millió Ft. felüli EU forrásból támogatott kivitelezésben
vett részt. Az eredeti referencia nyilatkozatban nem szerepeltette ezeket csak egy részét, a
hiánypótlási felhyvásra új referencia nyilatkozatot nyújtottak be, kibıvítették ugyan a
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referencia listájukat, viszont továbbra is az egyes beszerzéseknél nem jelöltek meg minden
egyes okot, így alkalmasságuk szintén nem volt teljes körően vizsgálható.
Bencze István polgármester: Ismerteti a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve a
határozati javaslatot.
A képviselı-testület név szerinti szavazással az alábbiak szerint szavazott:
Bencze István polgármester
Varsányi Antal alpolgármester
Balogh László Leven képviselı
Csikós Lászlóné képviselı
Lázár József képviselı
dr. Rókusfalvy Sylvia képviselı
Sallai Gábor képviselı

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

147/2012. (X.2.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat, mint ajánlatkérı által a KEOP-1.3.0/09-112012-0004. azonosító számú „Ivóvízhálózat rekonstrukció és új víztorony építése
az egészséges ivóvízért Dömsödön” tárgyú projekt megvalósításához szükséges
mérnöki feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbi közbensı döntést hozza, figyelemmel
a beérkezett ajánlatok bírálatára létrehozott Bírálóbizottság szakvéleményében és
döntési javaslatában foglaltakra:
I. A Képviselı-testület megállapítja, hogy az ajánlattevık közül az UTIBER
Közúti Beruházó Kft. a szerzıdés teljesítésére alkalmas, kizáró okok hatálya alatt
nem áll. A Képviselı-testület megállapítja továbbá, hogy az UTIBER Közúti
Beruházó Kft. ajánlattevı jogosult a 2012. október 03. napján, 10:00 órakor
esedékes tárgyaláson résztvenni.
II. a képviselı-testület megállapítja továbbá, hogy ajánlattevık közül az InnoberWave Építıipari és Szolgáltató Kft. ajánlattevı nem jogosult a 2012. szeptember
06. napján, 10:00 órakor esedékes tárgyaláson résztvenni, tekintettel arra, hogy
nem tett maradéktalanul eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak.
Felelıs: Bencze István polgármester
Határidı: azonnal
Bencze István polgármester tájékoztatta a képviselıket, hogy a holnapi tárgyalást követıen
hamarosan ismét összehívja a képviselı-testület ülését, ahol a végsı döntést meg kell hozni.
Több napirendi pont nem lévén, megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.

Kmf.
Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
körjegyzı

