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JEGYZŐKÖNYV

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. július 28-án megtartott nyílt rendkívüli üléséről

Tárgyalt napirendi pontok:
1. A „Vállalkozási szerződés keretében Tahitótfalu Házas patak mederrendezés, rézsű
védelem, és stabilizálási feladatok ellátása” elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás értékelése
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
2. A „Vállalkozási szerződés keretében a 2021 Tahitótfalu, Almásy László u. 17. szám alatti
ingatlanon lévő óvoda épületben üzemelő konyha csoportszobákká történő
átalakításának kivitelezése” elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás értékelése
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
3. Döntés az „Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
elnevezésű pályázatra beérkezett ajánlatokról
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 28-án 17:00
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:
Képviselők:

Dr. Sajtos Sándor polgármester
Gaál Sándorné
Kubanek István
Dr. Pálvölgyi Tamás
Schottner Jánosné
Vaczó Zoltán

Távol maradt képviselők:

Csörgő Mihály
Karácsony Ádám
Nagyházu Miklós

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, javasolta annak
módosítását, kérdezte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
145/2016. (07.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban
meghirdetett napirendet az alábbiak szerint módosítja:
1. A „Vállalkozási szerződés keretében Tahitótfalu Házas patak
mederrendezés, rézsű védelem, és stabilizálási feladatok ellátása”
elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
értékelése
Előterjesztő:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
2. A „Vállalkozási szerződés keretében a 2021 Tahitótfalu, Almásy László
u. 17. szám alatti ingatlanon lévő óvoda épületben üzemelő konyha
csoportszobákká történő átalakításának kivitelezése” elnevezésű
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás értékelése
Előterjesztő:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
3. Döntés az „Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” elnevezésű pályázatra beérkezett ajánlatokról
Előterjesztő:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

3

1. A „Vállalkozási szerződés keretében Tahitótfalu Házas patak mederrendezés, rézsű
védelem, és stabilizálási feladatok ellátása” elnevezésű hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás értékelése
Dr. Sajtos Sándor: két érvényes ajánlat érkezett be, a hiánypótlást követően mindkét
ajánlattevőnek lehetősége volt tárgyalásos eljáráson való részvételre, majd a végleges
ajánlattételre. A végleges ajánlattétellel egy pályázó élt. Az M-FMGÉP Kft. első körben bruttó
50.310.288 Ft-os ajánlatot tett, a tárgyalást követően végleges ajánlati ára 44.535.103 Ft-ra
módosult. Ennek megfelelően a végleges ajánlatban szereplő összeg 12.000 Ft-tal alatta
marad a Vis Maior keretből rendelkezésre álló forráshoz képest. Ebben a hónapban
megtörténhet a munkaterület átadása, logisztikai feltételek megteremtése, és az érintett
ingatlantulajdonosok kiértesítése. Ismerteti a határozati javaslat tartalmát. Mivel a témával
kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat
elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2016. (07.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth
Lajos u. 4.), mint ajánlatkérő a „Vállalkozási szerződés keretében
Tahitótfalu Házas patak mederrendezés, rézsű védelem, és stabilizálási
feladatok” elnevezésű, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlat értékelését
követően a Bíráló Bizottság határozati javaslata alapján az alábbi döntést
hozza:
 A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az
ajánlatkérő a fentebb nevezett közbeszerzési eljárásban az M-FMGÉP
Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja.
 A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az
Ajánlatkérő a fentebb nevezett közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja.
 A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az
ajánlatkérő a fentebb nevezett közbeszerzési eljárásban nyertes
ajánlattevőként hirdeti ki M-FMGÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
ajánlattevőt.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
végrehajtására, a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester

a

határozat

2. A „Vállalkozási szerződés keretében a 2021 Tahitótfalu, Almásy László u. 17. szám
alatti ingatlanon lévő óvoda épületben üzemelő konyha csoportszobákká történő
átalakításának kivitelezése” elnevezésű hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás értékelése
Dr. Sajtos Sándor: a SZIKLAFAL 2000 Kft. ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban és a
felvilágosítás kérésben foglaltaknak nem megfelelően tett eleget, ezért az ajánlata a Kbt. 73.
§ (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy nem igazolta megfelelően
az M.2. pontban előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek való
megfelelést, továbbá a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján is érvénytelen, mivel egyéb
módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A Trend Építő Zrt. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályokban, az
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, ezért az
érvényes.
Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés
megkötéséhez, a Bíráló Bizottsággal egyetértésben javaslom, az eljárást nyilvánítsuk
eredménytelennek. A műszaki tartalom átdolgozása folyamatban van, az időbe belefér egy
újabb meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatása. Mivel a témával kapcsolatban
hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását
támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
147/2016. (07.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth
Lajos u. 4.), mint ajánlatkérő a „Vállalkozási szerződés keretében a 2021
Tahitótfalu, Almásy László u. 17. szám alatti ingatlanon lévő óvoda
épületben üzemelő konyha csoportszobákká történő átalakításának
kivitelezése” elnevezésű, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlat értékelését
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követően a Bíráló Bizottság határozati javaslata alapján az alábbi döntést
hozza:
 A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az
ajánlatkérő a fentebb nevezett közbeszerzési eljárásban a SZIKLAFAL
2000 Kft. ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja
alapján érvénytelennek nyilvánítja.
 A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az
ajánlatkérő a fentebb nevezett közbeszerzési eljárásban a Trend Építő
Zrt. ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
 A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az
Ajánlatkérő a fentebb nevezett közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2)
bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel
arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatott
tett ajánlattevővel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Sajtos Sándor polgármester
3. Döntés az „Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
elnevezésű pályázatra beérkezett ajánlatokról
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a bontási jegyzőkönyvet és javasolja a kedvezőbb ajánlat
elfogadását.
Cserker Top Kft. (2022 Tahitótfalu, Visegrádi u. 104.)
Ajánlati ár (nettó forint): 2.129.860,- Ft,
ÁFA
575.062,- Ft
Bruttó
2.704.922,- Ft
Mile Mihály egyéni vállalkozó (2015 Szigetmonostor, Fő u. 8.)
Ajánlati ár (nettó forint):
2.361.300,- Ft
ÁFA:
637.551,- Ft
Bruttó:
2.998.851,- Ft
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
148/2016. (07.28.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Önkormányzat
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat
részeként a Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 26. szám és Tahitótfalu, Hársfa
utca közötti felújítandó járdaszakasz kivitelezési munkálataival, a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Cserker Top Kft-t (címe:2022 Tahitótfalui
Visegrádi út 104.) bízza meg.
Vállalási ár: bruttó 2.704.922,- Ft,- Ft (azaz Kettőmillió-hétszáznégyezerkilencszázhuszonkettő forint).
A Képviselő-testület felhatalmazza
végrehajtására, a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a

Polgármestert

a

határozat

2016. augusztus 15.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: ezen a héten kedden 10 órakor írtuk alá az OTP- vel a szerződést, mivel a
hitelfelvételi kérelmünket a kormány támogatta.
Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az
ülést 17:20 órakor bezárta.

K. m. f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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