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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága

2011. szeptember  15-én (csütörtökön) de. 10,00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének

Jegyz könyve
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Jegyz könyv

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága 2011. szeptember 15-én (csütörtökön) de. 10,00 órakor tartott
rendkívüli nyílt ülésén.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Pet  Sándor bizottság elnöke
Márton János bizottság tagja
Márton Erzsébet bizottság tagja
Sinkó Jánosné bizottság tagja

Távolmaradását bejelentette: Kopasz Imréné bizottság elnök helyettese

Tanácskozási joggal megjelent: Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz
Bori Sándorné jegyz i Irodavezet ,

jegyz könyvezet
Tóth Józsefné adó- és pü.irodavzet
Csányi László adó- és pü. irodavez. h.
Vaits Zoltán közbeszerzési tanácsadó
Pászti Tóth Gyula projekmenedzser

Pet  Sándor Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert a bizottság tagjai közül  4 tag megjelent. Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére
írásban kiadott javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 4 igen
szavazattal egyetértett.

Az ülés napirendje:

1.) A Csanytelek „Polgármesteri Hivatal küls  felújítása” tárgyában elindított közbeszerzési eljárás
keretében beérkezett ajánlatok bontása, véleményezése, javaslattétel a Képvisel -testület részére.
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

2.) A „Piaccsarnok építése” tárgyában elindított közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok
bontása, véleményezése, javaslattétel a Képvisel -testület részére.
El adó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz

3.) Egyebek

1.) Napirend

Tárgy: El adó:
A Csanytelek „Polgármesteri Hivatal küls  felújítása” tárgyában Forgó Henrik polgármester
elindított közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok Kató Pálné jegyz
bontása, véleményezése, javaslattétel a Képvisel -testület részére Pet  Sándor  elnök

Pet  Sándor bizottság elnöke: Felkérte Vaits Zoltán urat, az eljárás lefolytatásánál szakért ként való
közrem ködésre.



Vaits Zoltán közbeszerzési szakért : Megállapította, hogy mindhárom ajánlattev  benyújtotta
hiánypótlását a határid nek (2011. 09. 05. de. 9 óráig)megfelel en. A Kbt. 83. § (2) bekezdés b) pontja és a
88. § (1) bekezdés f) pontja alapján a GOMÉP Kft (6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 219.) ajánlata
érvénytelen, ugyanis a 2011. szeptember 12. napján benyújtott tételes költségkimutatás a hiánypótlás
keretében változtatással került beadásra, az ajánlattev  az eredeti ajánlathoz képest m szaki változtatást
eszközölt.

Az ajánlatok felbontása után megtörtént a beérkez  ajánlatok f bb számszer síthet  adatainak  értékelése
a csatolt bontási jegyz könyv szerint. A Bizottság a pályázatok részletes értékelése (formai és tartalmi
elemek) során megállapította, hogy a FERROÉP Zrt és a BODROGI BAU Kft a hiánypótlási felhívásban
rögzítetteknek eleget tett.

Pet  Sándor bizottság elnöke: Javasolta, hogy a Bizottság az ajánlattételi felhívás értelmében elvégzett
értékelés eredményeként a közbeszerzési eljárást min sítse eredményesnek akként, hogy 1. helyen a
FERROÉP Zrt (6725 Szeged, Kálvária sgt 87/b) ajánlatát jelölje meg, mint legalacsonyabb összeg
(16.497.861,-Ft+25% ÁFA) ellenszolgáltatású ajánlatot adó ajánlattev t,  míg 2. helyen a BODROGI
BAU Kft (6800 Hódmez vásárhely, Mátyás u. 38.) ajánlatot adó ajánlattev t jelölje meg (ajánlati összeg:
18.655.197,-Ft+25 % ÁFA) és terjessze az ajánlatokat Képvisel -testület elé elfogadásra. Javaslatát
szavazásra bocsátotta, melyb l megállapította, hogy a Bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett
azzal és az alábbi határozatát hozta meg:

55/2011. (IX. 15.) PEFTB határozat

Tárgy:  A Csanytelek „Polgármesteri Hivatal küls  felújítása” tárgyában elindított közbeszerzési eljárás
keretében beérkezett ajánlatok bontása, véleményezése, javaslattétel a Képvisel -testület részére

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében értékelte a hiánypótlást követ en benyújtott
ajánlatokat.
A Bizottság az önkormányzat képvisel -testülete és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 27. § (1)
bekezdése eo) pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljárva a következ  megállapításokat tette:

1.) A fenti tárgykör vonatkozásában mindhárom ajánlattev  benyújtotta hiánypótlását a 51/2011. (IX. 12.)
PEFTB határozatában rögzített határid nek megfelel en. A Bizottság megállapította, hogy a Kbt. 83. §
(2)  bekezdés  b)  pontja  és  a  88.  §  (1)  bekezdés  f)  pontja  alapján  a GOMÉP Kft (6050 Lajosmizse,
Dózsa Gy. u. 219.) ajánlata érvénytelen, ugyanis a 2011. szeptember 12. napján benyújtott ajánlatban lév
tételes költségkimutatás a hiánypótlás keretében változtatással került beadásra az ajánlattev  az eredeti ajánlathoz
képest m szaki változtatást eszközölt ajánlatán.

2.) A FERROÉP Zrt  és  a BODROGI BAU Kft a hiánypótlási felhívásban rögzítetteknek eleget
tett.
Az ajánlattételi felhívás értelmében elvégzett értékelés eredményeként a Bizottság eredményesnek
min síti a közbeszerzési eljárást és annak eredményeként javasolja

1. helyen  a FERROÉP Zrt (6725 Szeged, Kálvária sgt 87/b)
 mint legalacsonyabb összeg  (16.497.861,-Ft+25% ÁFA) ellenszolgáltatású
 ajánlatot adó ajánlattev t, míg

2. helyen  a BODROGI BAU Kft (6800 Hódmez vásárhely, Mátyás u. 38.) ajánlatot adó
           ajánlattev t jelöli meg (ajánlati összeg: 18.655.197,-Ft+25 % ÁFA)

nyertesének kihirdetni.

Határozatról értesítést kap:
Képvisel -testület tagjai
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz



Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)

2.) Napirend

Tárgy: El adó:
A „Piaccsarnok építése” tárgyában elindított közbeszerzési Forgó Henrik polgármester
eljárás keretében beérkez  ajánlatok bontása, véleményezése, Kató Pálné jegyz
javaslattétel a Képvisel -testület részére

(tárgyi írásos el terjesztés a jegyz könyv mellékletét képezi)

Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyz : Az írásban kiadott el terjesztéshez szóbeli kiegészítést
nem f ztek. Kezdeményezték a közbeszerzési eljárás lefolytatását.

Pet  Sándor bizottság elnöke: Felkérte Vaits Zoltán urat, az eljárás lefolytatásánál szakért ként való
közrem ködésre.

Vaits Zoltán közbeszerzési szakért : Megállapította, hogy 2 pályázat határid ben és sértetlen zárt
borítékban  került  beadásra  a  Bizottság  elé  (2011.  09.  15.  10  óra).  1  ajánlat  a  KOVÁCS GÉPSZER Kft
ajánlata a megadott határid n túl (2011. 09. 05. 10 óra helyett 10 óra 31 perckor) érkezett, ezért ajánlata a
Kbt. 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen, ezért nem kerül felbontásra.

A pályázatok felbontása után megtörtént a beérkez  ajánlatok f bb számszer síthet  adatainak  értékelése
a csatolt bontási jegyz könyv szerint. A Bizottság a pályázatok részletes értékelése (formai és tartalmi
elemek)  során  megállapította,  hogy  a  FERROÉP  Zrt  és  a  BODROGI  BAU  Kft  a  felhívásban
rögzítetteknek eleget tett.

Pet  Sándor bizottság elnöke: Javasolta, hogy a Bizottság az ajánlattételi felhívás értelmében elvégzett
értékelés eredményeként a közbeszerzési eljárást min sítse eredményesnek 1. helyen a BODROGI BAU
Kft (6800 Hódmez vásárhely, Mátyás u. 38.) ajánlatot adó ajánlattev t jelölje meg (ajánlati összeg:
48.967.209,-Ft+25 % ÁFA), míg második helyen a FERROÉP Zrt (6725  Szeged,  Kálvária  sgt  87/b)
ajánlatot adó ajánlattev t jelölje meg (ajánlati összeg: 49.726.933,-Ft+25 % ÁFA) és terjessze a Képvisel -
testület elé elfogadásra. Javaslatát szavazásra bocsátotta melyb l megállapította, hogy a Bizottság
egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:

56/2011. (IX. 15.) PEFTB határozat

Tárgy:  Csanytelek „Piaccsarnok építése” tárgyában elindított közbeszerzési eljárás keretében beérkezett
ajánlatok bontása, véleményezése, javaslattétel a Képvisel -testület részére

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében értékelte a  benyújtott ajánlatokat.
A Bizottság az önkormányzat képvisel -testülete és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 27. § (1)
bekezdése eo) pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljárva a következ  megállapításokat tette:

1.)  A Bizottság megállapította, hogy a Kbt. 83. § (1) bekezdés a) pontja alapján a KOVÁCS GÉPSZER
Kft (Mindszent) ajánlata érvénytelen, ugyanis az ajánlat a megadott határid n túl érkezett, ezért az nem
került felbontásra.

2.) Az ajánlattételi felhívás értelmében elvégzett értékelés eredményeként a Bizottság eredményesnek
min síti a közbeszerzési eljárást és annak eredményeként javasolja



1. helyen a BODROGI BAU (6800 Hódmez vásárhely, Mátyás u. 38.) ajánlatát, mint
legalacsonyabb összeg  (48.967.209,-Ft+25% ÁFA) ellenszolgáltatású ajánlatot adó
ajánlattev t, míg

2. helyen a FERROÉP Zrt (6725 Szeged, Kálvária sgt 87/b.) ajánlatot adó ajánlattev t jelöli
meg  (ajánlati összeg: 49.726.933,-Ft+25 % ÁFA)

nyertesként kihirdetni.

Határozatról értesítést kap:
Képvisel -testület tagjai
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben)

Az ülésen egyéb bejelentés, el terjesztés nem hangzott el így, Pet  Sándor bizottság elnökeként
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést 11.50 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Pet  Sándor Kató Pálné
PEFTB elnöke              jegyz


