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ERDŐKERTES
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2014. JÚLIUS 02-ÁN MEGTARTOTT
NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK

JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésen alkotott rendeletek és
hozott határozatok jegyzéke:
 52/2014. (VII. 02.) KT határozat: Iskola tornaterem felújítás kivitelező kiválasztás
 53/2014. (VII. 02.) KT határozat: Pályázat önrész biztosítása

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 02-án a
Polgármesteri Hivatal Erdőkertes, Fő tér 4. sz. alatti épületének tanácstermében megtartott
nyilvános rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Dr. Pásztor László
polgármester
Bakos István
képviselő
Béri Eszter
képviselő
Baráth Zoltán Ferenc
képviselő
Gál Henrik
képviselő
Hányik Gábor
képviselő
Hollósi Jánosné
képviselő
Az ülésről igazoltan távol maradt:
Gerencsér Katalin
képviselő
Nagyné Gódor Csilla
alpolgármester
Jelen voltak továbbá: Kopeczky Lajos
alpolgármester
Vargáné Rajna Ágnes
jegyző
Jelenlévő meghívottak: Farkas Edina
Gressing Kft képviselője
Az ülés levezető elnöke:
A jegyzőkönyvet vezette:

Dr. Pásztor László polgármester
Homa Ibolya

Dr. Pásztor László polgármester:

Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Az ülés határozatképes, a 9 képviselőből 7 fő jelen van. A
rendkívüli ülés egyetlen napirendjére - az iskola tornatermének épületenergetikai fejlesztés
közbeszerzése tárgyában - teszek javaslatot. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.júl.:02
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A képviselő-testület az ülés napirendjét elfogadta.
Napirend:
1. Az Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola tornaterme felújításának
közbeszerzési eljárása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
1./ Napirendi pont:
Az Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola tornaterme felújításának
közbeszerzési eljárása
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester
(A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Dr. Pásztor László polgármester:

Az iskola tornaépületének épületenergetikai fejlesztéséhez pályázati támogatást nyertünk. Az idén
elindult a közbeszerzés. Most eljutottunk oda, hogy a négy megkeresett ajánlattevő közül kettő
tett a megadott határidőig ajánlatot. Az árak az egyik esetben magasabbak, a másik esetben a
pályázati és saját forrásból rendelkezésre álló összeghez közelítettek. Tárgyalásos eljárás volt,
amely ma délelőtt megtörtént. A tárgyaláson már csak a jobbik ajánlatot adó vállalkozás jelent
meg, aki némi engedményt tett az általa ajánlott árból. Az ajánlati ár és a pályázatban
rendelkezésre álló összeg között fennálló bruttó 1.205.105 Ft-ot az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének tartalékából tudja kipótolni. Átadom a szót a közbeszerzési szakembernek.

Farkas Edina a Gressing Kft képviselője:

Polgármester úr már mindent elmondott, néhány szóban összefoglalnám a közbeszerzési
eljárásnak ezt a részét. A megkeresett négy cég közül kettő vállalkozás nyújtotta be a pályázatát.
Mindkét pályázat érvényes volt. A mai napon tartottuk a tárgyalást, ahol a kedvezőbb ajánlatot
adó cég jelent meg. Mivel a másik cég nem jött el, a benyújtott árajánlatát tartotta fenn. A
tárgyaláson megjelent cég 300.000.- Ft körüli összeggel csökkentette az ajánlatát. A testületi ülést
megelőzően Bíráló Bizottsági ülés volt, ahol a bizottság javaslatot tett az eredményhirdetésre. A
bizottság egyhangúan a HBF Építőipari Kft-t javasolja nyertesnek kihirdetni és mindkét
pályázatot eredményesnek nyilvánította. Javasolja, hogy az ajánlati ár és a pályázatban
rendelkezésre álló összeg között fennálló bruttó 1.205.105 Ft-ot az önkormányzat
költségvetésének tartalékából pótolja ki.

Dr. Pásztor László polgármester:

Képviselő-társaim kérdés, hozzászólás az elhangzottakhoz?

Bakos István képviselő:

Mikor kezdődik a munka?

Dr. Pásztor László polgármester:

Most 10 napos moratóriumot kell tartanunk, mert két ajánlattevőnk volt. Ezért július 14-én
tudunk szerződést kötni a kivitelezővel és egyből munkaterületet is tudunk adni. Bízunk benne,
hogy a tanévnyitóval egy időben az átadásra is sor kerül.

Vargáné Rajna Ágnes jegyző:

Miért kell 10 napot várni a szerződéskötéssel?
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Farkas Edina:

A jogszabály határozza meg a várakozás időtartamát a szerződéskötésnél is. A mai napon, a
tárgyaláson készült jegyzőkönyvet 2 munkanapon belül megkapja a másik eredményes ajánlattevő,
valamint a mai Képviselő-testületi ülést követően a közbeszerzési eljárásról elkészített összegezést
is. Az ellenérdekű fél a 10 napos moratórium alatt küldhet előzetes kérelmet, vagy lehetősége van
az összegezés ellen jogorvoslatra. Ha a tárgyaláson nem jelenik meg az árajánlatot benyújtó cég,
az azt jelenti, hogy a saját árajánlatánál nem kíván kedvezőbbet benyújtani. Ebben az esetben a
két cég árajánlata között jelentős különbség van. Nagy valószínűséggel a magasabb árajánlatot
benyújtó cégnek nincs szándéka jogorvoslattal élni.

Dr. Pásztor László polgármester:

A kivitelező, amennyiben nyertesként kihirdeti és szerződik vele az Önkormányzat, mindent
elkövet, hogy tanévkezdésre a munkálatok befejeződjenek. Amennyiben nincs több kérdés,
kérem, hogy a közbeszerzési törvény alapján névszerinti szavazással döntsünk először arról, hogy
a HBF Építőipari Kft-t bízzuk meg a kivitelezéssel és érvényesnek nyilvánítjuk a közbeszerzési
eljárást.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.júl.:02
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52/2014. (VII. 02.) KT határozat
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslata alapján a
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0155 – „A Neumann János Általános Iskola tarnaépületének épületenergetikai
fejlesztése” tárgyú, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárásban a New Generation Technologies Rendszerfejlesztő és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság és a HBF Építőipari Kft. ajánlattevők ajánlatát érvényessé
nyilvánítja, és az eljárás nyertesének a HBF Építőipari Kft. ajánlattevőt hirdeti ki, mivel ők
nyújtották be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot. Tekintettel arra,
hogy az előzetesen megadott fedezet nettó 38.551.098,- Ft., illetve a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás nettó 39.500.000,- Ft., az Önkormányzat a hiányzó nettó 948.902,- Ft-ot saját
forrásaiból kipótolja. A Képviselő-testület felhívja a közbeszerzési eljárás lebonyolítóját, hogy az
„Összegezést” az ajánlattevőknek küldje meg, és az eljárás iratanyagát töltse fel a projekt EMIRfelületre KSZ-utóellenőrzés céljából.
Határidő: azonnal
4

Felelős: polgármester

Dr. Pásztor László polgármester:

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a tornaépület fejlesztéséhez a hiányzó bruttó 1.205.105 Ft-ot
az önkormányzat költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.
Szavazás: Nyílt
Ideje:2014.júl.:02
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53/2014. (VII. 02.) KT határozat
Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0155 – A
Neumann János Általános Iskola tarnaépületének épületenergetikai fejlesztése pályázat önrészének
1.205.105.- Ft-tal történő emelését költségvetési tartalékának terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Pásztor László polgármester:

Megköszönöm Edinának az eddigi munkáját. A Képviselő-testület ülését bezárom, mindenkinek
megköszönöm a részvételt.
Kmf.

Dr. Pásztor László
polgármester

Vargáné Rajna Ágnes
címzetes főjegyző
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