Tahitótfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: 12/2011.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 4-én
(hétfő) 1800 órakor tartott üléséről.
Helye: Községháza, Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Hiányzók:
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, megállapítja a Képviselő-testület
határozatképességét (9 főből 9 fő jelen). Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait,
hogy 17,00 órakor a Közbeszerzési Bizottság ülésezett, az 1./ napirendi pont
előkészítésére vonatkozóan, melyen meghívottként részt vett Tóth Lajos a beruházás
műszaki ellenőre, valamint Dr. Őszy Tamás az Önkormányzat közbeszerzési
referense. Dr. Pálvölgyi Tamás a Közbeszerzési Bizottság elnöke bejelentette, hogy
a Bizottságnak nem áll módjában javaslatot tenni, mert nem volt idejük az ajánlatokat
áttanulmányozni. Felkéri, Tóth János jegyzőt olvassa fel azt az e-mailt, melyet június
28-án tájékoztatásképpen küldtek Dr. Pálvölgyi Tamásnak, a pályázat
előkészítésével kapcsolatban.
Tóth János: ismerteti a levél tartalmát: „Kedves Tamás! A legutóbbi bizottsági
ülésen – amelyen az ajánlattevőkről döntöttetek – Dr. Őszy Tamás tételesen
felsorolta a csapadékvíz pályázattal kapcsolatos közbeszerzés mérföldköveinek
dátumait. Erre figyelemmel a következőkről tudlak tájékoztatni:
Az ajánlattételi felhívás kiküldésének dátuma: 2011. június 6.
Az ajánlattételi határidő: 2011. június 22. (ez tehát a múlt hét szerda)
Az eljárás jelenleg a hiánypótlási szakaszban van, így annak beérkezésétől számítva
a következő munkanapon lehet eredményt hirdetni.
A hiánypótlás benyújtásának határideje: 2011. július 1.
Végleges elbírálás, eredményhirdetés: 2011. július 4.
A testületi döntést követően minimum 11 naptári nap elteltével van lehetőségünk a
szerződéskötésre, amelyet a nyári szabadságolások miatt 2011. július 18-ára tettünk.
Tekintettel arra, hogy a pályázatban elszámolható költségként szerepel a
közbeszerzési tanácsadó alkalmazása, így a teljes folyamatot az Őszy és Őszy Kft
bonyolítja, így az önkormányzatnál az eljárás lezárultáig, az ajánlatok nem állnak
rendelkezésre.
Bármilyen további kérdésben állok rendelkezésedre.
Üdvözlettel:
Ferenczy Barbara”
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Dr. Sajtos Sándor: a Bizottság döntése miatt, a mai testületi ülést elhalasztja 2011.
július 5. 18 órára.
Dr. Pálvölgyi Tamás: ezt az anyagot ma délután 17,00 órakor kapta kézhez. Ezért
úgy érzi, a Közbeszerzési Bizottság tagjai nem voltak abban a helyzetben, hogy egy
óra alatt ezt áttanulmányozzák, függetlenül attól, hogy Ferenczy Barbara nagyon
korrekten közreműködött és segített ebben a kérdésben. Csak a Bizottság
álláspontját tolmácsolta.
Dr. Sajtos Sándor: az ülést berekesztette 18,15 órakor.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tóth János
jegyző
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