14/2012. ÖKÜ.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus
9-i soron kívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:

Gombkötő Lajos alpolgármester, Mórocz Lajos, Pusztai
Ádám és Varga Pál települési képviselők.

Jelen van továbbá:

dr. Mészáros Erzsébet jegyző;
Skorka Pálné jkv. vezető;

Gombkötő Lajos alpolgármester: Tájékoztatom a megjelenteket, hogy Ramasz Imre
polgármester betegség miatt nem tud részt venni a képviselő-testület ülésén,
megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését 8,30
órakor megnyitom. Köszöntöm a megjelenteket. Javaslatot teszek jegyzőkönyv
hitelesítőkre Mórocz Lajos és Varga Pál személyében, akiket a testület egyhangúan
elfogadott. Javaslatot teszek a megtárgyalandó napirendi pontra, melyet a képviselőtestület 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott az alábbiak szerint:

Tárgy:

Előadó:
dr. Mészáros Erzsébet
jegyző

1. Ajánlattételi felhívás jóváhagyása

Gombkötő Lajos: A soron kívüli testületi ülés összehívását az indokolta, hogy a
Kardoskúti pihenőpark kialakítása és bővítése tárgyában a közbeszerzési eljárás
lebonyolításával megbízott Tender-Co Kft. elkészítette az ajánlattételi felhívást,
melyet a Közbeszerzési Szabályzat IV. fejezet 7.2. pontja alapján a képviselőtestületi jóváhagyást követően ellenjegyezhet a polgármester.
Átadja a szót dr. Mészáros Erzsébet jegyzőnek.
dr. Mészáros Erzsébet: A Kardoskúti Pihenőpark kialakítása és bővítése tárgyában a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Harmadik Része szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás kerül lebonyolításra, mivel a Kbt.
122. § (7) bekezdése szerinti értékhatárt a beruházás becsült értéke nem éri el.
A Tender-Co Kft. által elkészített ajánlattételi felhívást az előterjesztéssel együtt a
képviselők kézhez kapták. Úgyszintén kiosztásra került az eljárás indításához
szükséges rendelkezés is, mely tartalmazza azon kivitelezők adatait, amelyek
részére az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció megküldésre kerül. Továbbá a
beszerzés becsült értékét, mely 15.618.755,- Ft nettó összeg.
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Szükség lesz még a Bíráló Bizottság tagjainak megbízására, mely a közbeszerzési
szabályzat alapján polgármesteri hatáskör. Az első ajánlattételi határidő 2012.
augusztus 27., a tárgyalás időpontja: 2012. szeptember 4. Így végleges ajánlatok
beadására kerülhet sor 2012. szeptember 7-ig, a bíráló bizottság 2012. szeptember
13-án készíti el, ezt követően kerülhet sor a képviselő-testület döntésére.
Gombkötő Lajos: Köszönöm a tájékoztatást, az elhangzottak ismeretében
megkérdezem van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem az
előterjesztésben szerepelő határozat javaslat elfogadását kézfeltartással.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
156/2012. (VIII. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TenderCo Kft (1119 Budapest, Petzvál József u. 56.) Kardoskút, Március
15. téri pihenőpark kialakítása és bővítése tárgyában készített, a
határozat mellékletét képező, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény Harmadik Része szerinti hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos eljáráshoz című ajánlattételi felhívását és a
vállalkozási szerződés tervezetét jóváhagyja.
A dokumentáció megküldését az alábbi javaslattevők részére kéri
megküldeni:
 Túri és Társa Építőipari Tervezési és Kivitelezői Kereskedelmi
Kft.
5065 Nagykörű, Forráspart 3.
Telefon/fax: 06/56-494-399; Mobil: 20/958-33-92
E-mail: ata21@t-online.hu
Cégvezető: Túri Attila
 NIKÉ 26 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5000 Szolnok, Jósika u. 17.
Telefon/fax: 06/56-411-368; Mobil: 20/983-50-60
E-mail: nike26@nike26.hu
Cégvezető: Horváth István
 VIAREX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1221 Budapest, Jobbágy u. 35.
Telefon/fax: 06/56-785-562; Mobil: 30/985-88-68
E-mail: szabo@viarex.hu
Cégvezető: Szabó Zoltán
Felhatalmazza Gombkötő Lajos alpolgármestert a rendelkezés az
eljárás indításához elnevezésű, a határozat mellékletét képező
dokumentum
aláírására
és
lebonyolító
részére
történő
megküldésére.
Felelős: Gombkötő Lajos alpolgármester
Határidő: azonnal
Gombkötő Lajos: További bejelentések hiányában mindenkinek megköszönöm az
aktív munkát, a testületi ülést bezárom.
Kmft-,
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/ Gombkötő Lajos /
alpolgármester

/ dr. Mészáros Erzsébet /
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/ Mórocz Lajos /
képviselő

/ Varga Pál /
képviselő
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