Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Szám:
Határozatok száma:
Rendeletek száma:

13/2015
135-136/2015. (04.27.)
-

JEGYZŐKÖNYV
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. május 22-én megtartott nyílt rendkívüli üléséről.

Tárgyalt napirendi pontok:
1.

Döntés „A Duna-menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén” tárgyú
pályázat, befejezési munkálatai tárgyában a FIDIC Piros Könyv szerint elnevezésű,
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokról
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 22-én 7:30
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt, rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Képviselők:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Csörgő Mihály alpolgármester
Nagyházu Miklós
Karácsony Ádám
Dr. Pálvölgyi Tamás
Schottner Jánosné

Távol maradt képviselők:

Gaál Sándorné
Kubanek István
Vaczó Zoltán

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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Dr. Sajtos Sándor: Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
Képviselő-testület 6 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a
napirendet, és javasolta annak elfogadását. Kérdezte a képviselőket, aki az ülés
napirendjével egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály,
Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
135/2015. (05.22.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban
meghirdetett napirendet elfogadja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

azonnal
Sajtos Sándor polgármester
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a

Polgármestert

a

határozat

1. Döntés „A Duna-menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén” tárgyú
pályázat, befejezési munkálatai tárgyában a FIDIC Piros Könyv szerint elnevezésű,
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokról
Dr. Pálvölgyi Tamás: a Diamit Zrt maradéktalanul teljesítette a hiánypótlási felhívásban
foglaltakat, igazolta alkalmasságát a szerződés teljesítésére. Közbeszerzési Bizottság
javasolja, hogy a május 26-án tartandó tárgyaláson való részvételi lehetőséget biztosítsunk
számára, míg a Lavinamix Kft. tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívásban foglaltakat
nem teljesítette, nem jogosult részt venni a tárgyaláson.
Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály,
Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
136/2015. (05.22.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a
„Duna-menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén” tárgyú,
KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0004 azonosító számú projekt befejezési
munkálatai tárgyában a FIDIC Piros Könyv szerint” elnevezésű hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásában felállított Bíráló Bizottság
javaslata alapján az alábbiakat állapítja meg:


a DIAMIT" Építő, Ipari, Szolgáltató és Befektetési Zártkörűen működő
Részvénytársaság ajánlattevő
szerződés teljesítésére
való
alkalmasságát, és a kizáró okok hatálya alatt állásának hiányát,
valamint azt, hogy ajánlattevő a 2015. május 26. napján, 10:00 órakor
esedékes tárgyaláson jogosult részt venni.



a LAVINAMIX Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő
ajánlatának az érvénytelenségét a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja
alapján. Az ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig nem nyújtotta
be a kizáró okok és szerződésteljesítésre való alkalmasság körében
megállapított hiányok és ellentmondások vonatkozásában a
hiánypótlását és felvilágosítását, így nem állapítható meg az
ajánlattevő szerződésteljesítésre való alkalmassága, illetve a kizáró
okok fenn nem állása a Kbt. 98. § (2) bekezdése alapján. Továbbá a
LAVINAMIX Építő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő fenti
okokra hivatkozva a 2015. május 26. napján 10:00 órakor esedékes
tárgyaláson nem jogosult részt venni.

A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját, és
az ülést 7:55 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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