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1070-13/2011.
EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
2011. szeptemberi ülésére

Tárgy: A Csanytelek „Polgármesteri Hivatal küls  felújítása” (EMVA program, vidéki örökség meg rzése
pályázat, azonosító szám: 2076512434)  tárgyában elindított közbeszerzési eljárás keretében
beérkez  pályázatokról döntéshozatal

Tisztelt Képvisel -testület!

A 2011. évi közbeszerzési tervünknek megfelel en, a Képvisel -testület 39/2011. (VI. 17.) Ökt határozata
alapján a 38/2011. (VI. 17.) Ökt határozattal elfogadott (módosított) közbeszerzési szabályzatunkban
foglaltaknak megfelel en elkezd dött a Polgármesteri Hivatal küls  felújítására irányuló közbeszerzési
eljárás, melyhez közbeszerzési tanácsadó is bevonásra került.
A felújítási munkálatokra eredményesen pályázott önkormányzatunk az EMVA program keretében. A
138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján, vidéki örökség meg rzéséhez igénybe vehet  támogatást nyertünk. A
jóváhagyott felújítási munkálatok becsült értéke alapján egyszer  közbeszerzési eljárás lefolytatása vált
szükségessé.
A Képvisel -testület fenti számú határozatával rendelte el a  közbeszerzési eljárás lefolytatását, megadva a
felhatalmazást Forgó Henrik polgármester úr részére arra vonatkozóan, hogy az ajánlatkér  önkormányzat
nevében és képviseletében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Az eljárás el készítéseként, a közbeszerzési szakért i (Vaits Zoltán, Vakondok’ 97 Terez  Iroda Kft 6800
Hódmez vásárhely) szerz dés megkötését követ en elkészült az ajánlattételi felhívás (el terjesztéshez
mellékelve). A Kbt. 251. § (2) bekezdése alapján lefolytatandó eljárás keretében – az el zetes felmérésekre
alapozottan – 2011. augusztus 25.-én került kipostázásra az ajánlattételi felhívás és kapcsolódó
dokumentumai (szerz dés tervezet, stb.), a tervez  által elkészített pályázati dokumentáció és kiegészít

szaki leírás, valamint az árazatlan (tervez i) költségvetési kiírás és a kapcsolódó méretkimutatások
három (ajánlattételi szándékát visszajelz )  gazdasági társaság részére.
Ezek a gazdasági társaságok a következ k:

- FERROÉP F vállalkozó és Szerel ipari Zrt Szeged,
- BODROGI BAU Tervez , Kivitelez  Keresked  és Szolgáltató Kft Hódmez vásárhely,
- GOMÉP Épít ipari és Szolgáltató Kft Lajosmizse.

A jelzett társaságok részben önkormányzatunknál, részben pedig a kistérségen belül megfelel
referenciákkal rendelkeznek.

Az ajánlattételi felhívásban lehet séget biztosítottunk egy alkalommal (2011. 09. 01.) helyszíni
konzultációra, ahol az eredményes ajánlattétellel összefügg en kiegészít  tájékoztatást kérhettek az
ajánlattev k. Ezen konzultáción egy ajánlattev  vett részt. Az itt elhangzó és írásban külön is megtett két
kérdéscsoportra a tervez  bevonásával írásban megadtuk a válaszokat, illetve megküldtük – valamennyi
ajánlattev nek – a kért kiegészít  dokumentumokat a Kbt. 250. § (3) bekezdésében rögzített határid nek
megfelel en.

Az ajánlattételi felhívás IV.3.4, pontja szerint ajánlattételi határid  és a felhívás IV. 3. 7. pontja szerinti
ajánlatok felbontásának dátuma 2011. szeptember 12.-én 13 óra.
Mivel az ajánlattételi felhívás mellett elkészített és kiküldött szerz dés-tervezet (16. pont) szerinti jótállási
id  (36 hónap) valamennyi pályázó részére kötött, így a  bírálati szempont (ajánlattételi felhívás IV. 2.1.,
pontja szerint) a legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatás.
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Tisztelt Képvisel -testület!

A beérkez  ajánlatok bontására a mai napon került sor. A hatályos közbeszerzési szabályzatunk általános
eljárás rendjének 8. pontja szerint a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési
Bizottság – közbeszerzési eljárás során – el készít , véleményez  és javaslattev  szervként eljárva, az
alábbi véleményt alakította ki és javaslattételként (a csatolt bontási, értékelési jegyz könyv alapján) terjeszti
azt a  képvisel -testület elé:

…………………………………………………..

Javasoljuk a tisztelt Képvisel -testületnek, hogy a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság javaslatát szíveskedjék megtárgyalni és a tárgykörre vonatkozó végleges
döntést meghozni.

Csanytelek, 2011. szeptember 7.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
          polgármester            jegyz

…/2011. (IX. 12.)  Ökt határozat

Tárgy: A Csanytelek „Polgármesteri Hivatal küls  felújítása” (EMVA program, vidéki örökség meg rzése
pályázat, azonosító szám: 2076512434)  tárgyában elindított közbeszerzési eljárás keretében
beérkez  pályázatokról döntéshozatal

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta fenti tárgyú el terjesztésben
foglaltakat és figyelembe véve a Pénzügyi Ellen rz , Településfejlesztési és Foglalkoztatáspolitikai
Bizottság javaslattételét, a Csanytelek „Polgármesteri Hivatal küls  felújítására” irányuló
közbeszerzési eljárás zárásaként az alábbi eredményt hirdeti ki az alábbiak szerint: nyertes a
legkedvez bb ajánlatot tev  (a legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatás)

…………………………..

2.) A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy ezen határozathoz
1. mellékletként csatolt kivitelezési szerz dés-tervezet szerinti kötelezettségvállalás megtételére, a
képvisel -testület nevében a szerz dés aláírására.

Végrehajtás határideje:  ajánlattételi felhívás szerint
Végrehajtásért felel s:   Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje:  a szerz dés aláírását követ  soros ülés id pontja

Határozatról értesítést kap:
- Valamennyi ajánlattev
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné  a Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


