Szentkirályszabadja Község
Önkormányzata
Petőfi S. u. 12.
20./2014.
Jegyzőkönyv
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október
10-én 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésén.
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12.
Jelen vannak: Iványi András polgármester, Gyarmati Katalin alpolgármester, Dr. Kun
Gazda Melinda képviselő, Szabó Péter képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő,
Hiányzik: Fodor Márton képviselő, Öveges János képviselő
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző
Napirend:
1. Óvoda felújítás közbeszerzésének döntéshozatala
Iványi András polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód László jegyző
urat és Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt. Megállapította, hogy a testület – 5 fővel határozatképes. Ismertette az írásos napirendet, majd a jegyzőkönyv hitelesítésére
felkérte Gyarmati Katalin alpolgármestert és Szabó Péter képviselőt.
Az ismertetett napirenddel, a jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag
– 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül – egyetértett.
1. napirend - Óvoda felújítás közbeszerzésének döntéshozatala
Iványi András polgármester: Önkormányzatunk a központosított előirányzatból származó
fejlesztési támogatásból kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézményi fejlesztésre,
felújításra 2014. évre (bruttó) 25.000.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A
támogatás keretén belül kötelezően vállaltuk, hogy a beruházás idejére 4 hónapig 4
embert, közmunka program keretében alkalmazunk mintegy 2.000,000,-Ft bér és
járulékköltséggel, mely összeget a pályázat tartalmazza.
Mivel a beruházás nettó értéke meghaladta a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvényben megállapított 15.000.000,-Ft értékhatárt, így szükséges volt a beruházás
kivitelezésére meghívásos közbeszerzési eljárást kiírni.
Felkérte Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt, tájékoztassa a jelenlévőket, hogy a
közbeszerzési bírálat miként zajlott és milyen javaslattal zárult.
Kovács Zsolt műszaki ügyintéző: A Képviselő-testület 2014.08.14-i ülésén döntött a
közbeszerzési eljárás kiírásáról. A meghívásos közbeszerzési eljárásra az alábbi cégeket
hívta meg:
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-"FŰZFŐ-ÉPÍTŐ" Kivitelező, Tervező és Szolgáltató Kft. (8184 Balatonfűzfő,
Fűz u.10.)
- ESJ Kft (8200 Veszprém, Malomkő u. 1/c)
- Kiss és Rusznák Építészeti Kft. (8105 Pétfürdő, Iskola u.10.)
A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó feladatok ellátásával Békési Csaba közbeszerzési
szakértőt bízta meg.
A kiírásban megjelölt időpontig a közbeszerzési kiírásra egy ajánlat érkezett nettó
24.654.489,-Ft (bruttó: 31.311.201,-Ft) ajánlati árral. Az ajánlatot a Fűzfő-Építő Kft. (8184
Balatonfűzfő, Fűz u. 10.) adta.
A beérkezett ajánlatot a megbízott közbeszerzési tanácsadó ellenőrizte és bírálatra
továbbította a Bíráló Bizottság felé.
A Bíráló Bizottság ülésén a beérkezett ajánlatot érvényesnek ítélte meg. Két lehetséges
döntés születhet. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzési
eljárásban megjelölt nettó 18.400.000,-Ft (bruttó: 23.368.000,-Ft) keretet az ajánlat
összegére kiegészíti, ehhez forrást biztosít, úgy dönthet a kiírás nyertesének kihirdetéséről
és az eljárás eredményességéről. Amennyiben nem kívánja kiegészíteni, a pályázatot
eredménytelennek nyilváníthatja.
A tavalyi pályázaton 30 millió Ft helyett 25 millió Ft-ot nyertünk. A beadott pályázat alapján
került a közbeszerzés kiírásra. Annak ellenére, hogy a 30 helyett 25 millió Ft-ot nyertünk, a
megvalósítást az eredeti tartalommal szükséges véghez vinni.
Az önkormányzat a későbbi bővítésben bízva tervet készíttetett, amelyet engedélyeztetni
kellett. A tető felújítás is szerepelt a közbeszerzési kiírásban, ezért lett mintegy 5 millió Fttal több az ajánlat értéke.
Iványi András polgármester: A pályázatot, mint Kovács Zsolt kolléga említette 30 millió Ftra adtuk be, és 25 millió Ft-ot nyertünk. A pályázatban a gerendacsere nem volt benne, de
a nyári előkészületek során egyértelművé vált, hogy a tetőcsere a gerendák cseréjével kell
együtt történjen. Hogy miből tudnánk biztosítani az 5 millió Ft különbözetet? A 44 millió Ftos kompenzációs pályázati forrásból, lobbizás útján vagy hazai forrásból kiírt pályázatból.
Sikosné Szücs Marianna képviselő: Ha szükséges a tető rendbetétele, nem kérdés, hogy
azt is meg kell valósítani.
Kovács Zsolt műszaki ügyintéző: A konyha fölé is magas tető kerül, nem csak az
elbontandó tető helyére, ami a későbbi bővítést segíti.
Iványi András polgármester: Amennyiben nincs ellenvélemény, javaslom, hogy a két
döntést hozzuk meg: a pénzügyi keret kiegészítését és ezt követően a nyertes cég
kihirdetését és megbízását.
A képviselők támogatták a javaslatot.
Iványi András polgármester szavazásra bocsátotta a közbeszerzési eljárásban megjelölt
nettó 18.400.000,-Ft (bruttó: 23.368.000,-Ft) keret összeget az ajánlat összegére nettó
24.654.489,-Ft-ra (bruttó: 31.311.201,-Ft) kiegészíteni. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással
szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
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