Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Szám:
Határozatok száma:
Rendeletek száma:
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-

JEGYZŐKÖNYV
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. június 1-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 eljárás tárgyában
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester

2.

Döntés a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok 2015. évi pályázatáról
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester

3.

Döntés a „Tahitótfalu, Boros Izabella, Ereszvény utca közvilágítási hálózat létesítése”
tárgyban beérkezett kiegészített kivitelezői ajánlatokról
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 1-jén (hétfő)
17:20 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt, rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Képviselők:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Csörgő Mihály alpolgármester
Karácsony Ádám
Kubanek István
Nagyházu Miklós
Dr. Pálvölgyi Tamás
Vaczó Zoltán

Távol maradt képviselők:

Gaál Sándorné
Schottner Jánosné

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7
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, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán),
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
137/2015. (06.01.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban
meghirdetett napirendet elfogadta.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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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 eljárás tárgyában
Dr. Pálvölgyi Tamás: a Bíráló Bizottság és a Közbeszerzési Bizottság is megállapította, hogy a
beérkezett ajánlat elbírálásra alkalmas, és azt a javasolja, hogy az eljárást a Képviselőtestület nyilvánítsa érvényesnek és a Diamit Zrt. –t hirdesse ki az eljárás nyertesének.
Tekintettel arra, hogy másik ajánlattevő Lavinamix Kft. a hiánypótlást nem teljesítette, így a
végső döntés meghozatala előtt mindkét Bizottság az ajánlatát érvénytelennek nyilvánította.
Dr. Kiss Dávid Károly (Őszy és Őszy Kft): az ajánlat a rendelkezésre álló fedezeten belül van,
az eljárás eredményes volt. Az összegzés megküldésétől számított 10 nap moratórium
lejártát követően a szerződés aláírható.
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, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán),
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2015. (06.01.)
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 a benyújtott
ajánlatok értékelését követően a Bíráló Bizottság határozati javaslata
alapján az alábbi döntést hozza:
A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve a
Képviselő-testület a fentebb körülírt hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárását eredményesnek, DIAMIT" Építő, Ipari, Szolgáltató
és Befektetési Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlattevő ajánlatát
érvényesnek nyilvánítja, a LAVINAMIX Építő Korlátolt Felelősségű
Társaság ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 74. § (1)
bekezdés e) pontja alapján. Továbbá a DIAMIT" Építő, Ipari, Szolgáltató és
Befektetési Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlattevőt hirdeti ki
az eljárás nyertesének.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Polgármestert

a

határozat

2. Döntés a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok 2015. évi pályázatáról
Dr. Sajtos Sándor: tekintettel arra, hogy vállalkozó csak most jelentkezett, hogy indulna a
pályázaton, az elmúlt ülésen nem hoztunk döntést e tárgyban.
Dr. Pálvölgyi Tamás: ez a korábbi konstrukció?
Dr. Sajtos Sándor: igen. 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, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán),
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2015. (06.01.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi és
támogatja a Bodor és Fiai 2003. Kft. azon felkérését, hogy a közforgalmú,
közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti
létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz
beszerzési támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló 2014.
évi C. tv. 3. melléklet II.2. pontban szabályozott 2015. évi pályázaton
(Pályázat kódja: KIF/8007/2015-NFM) – az Önkormányzattal
együttműködve – részt vegyen.
A tervezett teljes beruházás összege: 23.906.568.- Ft.
Az igényelt támogatás összege (70%): 16.734.598.- Ft
Az Önkormányzat a pályázathoz 7.171-970.- Ft önerőt saját forrást biztosít,
melynek fedezetét a komp üzemeltetője a Bodor és Fiai 2003. Kft.
finanszírozza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő: 2015.06.01
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester

3. Döntés a „Tahitótfalu, Boros Izabella, Ereszvény utca közvilágítási hálózat
létesítése” tárgyban beérkezett kiegészített kivitelezői ajánlatokról
Dr. Sajtos Sándor: e tárgyban március 24-én küldtünk ki ajánlatkérést, melyre négy ajánlat
érkezett. Tekintettel arra, hogy tervezési hiba folytán az ajánlatok nem voltak
összehasonlíthatóak, kiegészítő ajánlatkérést fogalmaztunk meg ajánlattevők részére.
A kiegészített ajánlatok beérkezésnek határideje 2015. május 22. volt.
A beérkezett ajánlatok a következőek voltak.

5


Balogh Zoltán:
6.530.658 Ft+ Áfa

BO-VILL Kft.:
9.451.615 Ft+Áfa

Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft.
7.538.217 Ft+Áfa

Horváth Hálózatépítő Kft.
7.651.247 Ft+Áfa
Domonkos Gyula tervező tájékoztatása szerint, a beérkezett ajánlatok egységesen, a munka
megvalósításához szükséges anyag-, és munkamennyiségeket tartalmazzák. A
legalacsonyabb vállalási árnak megfelelően, Balogh Zoltánt javasolja a pályázat nyertesének
kihirdetni.
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, 7 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán),
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2015. (06.01.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tahitótfalu,
Boros Izabella, Ereszvény utca közvilágítási hálózat létesítése” tárgyú
fejlesztés, kiviteli munkáival, a beérkezett ajánlatok alapján, a
legkedvezőbb ajánlattevő Balogh Zoltán villanyszerelő mestert (2023
Dunabogdány Árpád utca 6.) bízza meg.
A vállalási ár: 6.530.658 Ft+Áfa
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
végrehajtására, a kivitelezői szerződés megköltésére.
Határidő:
Felelős:

a

határozat

2015. 06.30.
Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját, és
az ülést 17:48 órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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