Szám: 9/2014. Ö.ü.

Készült: 5 példányban
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 16-án 16,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye:

Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.

Jelen vannak:

Tömör István
Varga Zsuzsanna
Vatics Erzsébet
Kurucz Henrietta
Lengyel János
Miklós Péter
Sörédi Györgyné

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Nánássy Elek
Balázsné Tóth Etelka

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
PÜB kültag

Jelen van továbbá: 2 fő
I.
N A P I R E N D

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül
mindenki jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Sörédi Györgyné és Miklós Péter képviselőket. Kéri, aki a
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
160/2014. (IV. 16.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 16. napján
megtartott ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné és Miklós Péter
képviselőket jelöli ki.
Tömör István polgármester ezt követően kérdezi, hogy van-e valakinek a meghívóban feltüntetett
napirendeken kívül javaslata?
Sörédi Györgyné képviselő kéri zárt ülés tartását és annak napirendjeként szeretne egy szóbeli
kérelmet indítványozni, kamatmentes kölcsön kérelmét előterjeszteni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
161/2014. (IV. 16.) határozata
A Képviselő-testület 2014. április 16. napi rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1.

KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009.

SZÁMÚ,

„CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ
RENDSZER
REKONSTRUKCIÓJA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN” TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS ÚJRATÁRGYALÁSA

Előadó:
2.

3.

Tömör István polgármester

KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009.

SZÁMÚ,

„CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ
RENDSZER
REKONSTRUKCIÓJA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN” TÁRGYBAN DÖNTÉS ÚJ
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL.
Tömör István polgármester
Előadó:
BALATONKENESE, ÓVODA UTCA 698 ÉS 672/1. HRSZ. ALATTI ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK – DÖNTÉS A
KIVITELEZÉS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Előadó:

Tömör István polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
1.

SÖRÉDI GYÖRGYNÉ KAMATMENTES KÖLCSÖN IRÁNTI KÉRELME
Előadó:

Tömör István polgármester

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009.

SZÁMÚ,

„CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ
RENDSZER
REKONSTRUKCIÓJA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN” TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS ÚJRATÁRGYALÁSA

2.

KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009.

„CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ
RENDSZER
REKONSTRUKCIÓJA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN” TÁRGYBAN DÖNTÉS ÚJ
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL.
Előadó:

SZÁMÚ,

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Vannak utalások az előző indoklásokra, amiért érvénytelenné kellene nyilvánítani ezt az eljárást. A
Conedis Pannónia Kft volt megbízva, az általa végeredménynek kihozott dologgal nem tudtunk

2

egyetérteni. Más közbeszerzési tanácsadóknál érdeklődtünk, akik megerősítették a mi
véleményünket, hogy az egybeszámítást nem alkalmazzák. Más pedig elejétől a végéig végignézte,
maga már a kiírás jogszabályba ütközik, oly módon került kiírásra, hogy a felelős műszaki
vezetőnek kamarai jogosultsággal kell rendelkezni. Az elvárt, hogy a nyertest kell csak kötelezni
arra, hogy igazolja a jogosultságát a műszaki vezetőre vonatkozóan. Mivel utóellenőrzésűek ezek a
pályázatok, száz százalék, hogy ez fennakad egy ellenőrzésen és komoly pályázati pénzelvonással
fog párosulni. Nem tudom elfogadni továbbra sem az egybeszámítást indoklásul. A Conedis Kft a
felelős a kiírásért. Javaslom indítsunk új eljárást, mert a Conedis Kft hibát követett el. A határozat
kettes pontjával nem tudok egyetérteni: nyílt eljárást kellene véleménye szerint indítani az
egybeszámítás miatti értékhatár miatt. A 4/6 oldal alján ez szerepel: a Kbt. 18 § (2) bekezdése
akként rendelkezik, hogy amennyiben egy építési beruházás* vagy szolgáltatás-megrendelés, vagy
hasonló áruk beszerzésére irányuló közbeszerzés részekre bontva, több szerződés útján valósul
meg, a becsült érték meghatározásához az összes rész értékét kell figyelembe venni. Jelen esetben
pedig egyetlen szerződés lett volna, tehát ez alapján nem tudom elfogadni továbbra sem, mert több
szerződés esetén lehet az egybeszámítást megtenni. Van egy árajánlatunk 139 M Ft nettóról, ez
felülírja a korábbi önkormányzat által meghatározott értéket. Ez 150 millió alatt van, ezért nem kell
nyílt közbeszerzési eljárást indítani. A Conedis Kft megbízását nem javaslom, mert nem érzem
bennük az érdekképviseletet.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Külön is szerződést köthet az Önkormányzat, valószínűleg ezért kell a tanácsadó szerint
egybeszámítani. A képviselő úr által megkérdezett tanácsadó nem adta írásba az álláspontját.
Miklós Péter képviselő:
Erre nem volt képviselő-testületi felhatalmazásom, hogy pénzért idehívjak tanácsadót. Fontos,
hogy az a hiba, amit a pályázat kiírásakor elkövetett, nagyon kardinális dolog. Ha utólag indult
volna meg a vizsgálat, akkor gondot jelentett volna.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Van egy moratórium idő, a szerződést azonnal nem lehet megkötni. Vizsgálják, ha hiba van, jelzik
és az Önkormányzatnak nem származik hátránya.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Nem adok igazat jegyző úr, mert 11 napon belül van szerződéskötés, az idő alatt nem vizsgálják a
szerződést, csak utána.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A közbeszerzési tanácsadó minden papírt aláír és ő a felelős ezért a közbeszerzését, ha hátrányunk
származik belőle, akkor azért is.
Miklós Péter képviselő:
Javaslom, hogy az Önkormányzat ügyvédjét bízzuk meg, vizsgálja meg, miként lehet kártérítést
eszközölni ez ügyben.
Lengyel János képviselő:
Javaslom, hogy legalább a magunk megnyugtatásaképp küldjük el a döntőbizottságnak az anyagot
és vizsgálja ki, legalább megtudnánk, ki a hibás.
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Tömör István polgármester:
Ha döntést hozunk és új eljárást kezdeményezünk, - ezt a döntést, mivel a pályázathoz kötődik -,
vizsgálni fogják, hogy az új közbeszerzési eljárást volt-e okunk kiírni.
Lengyel János képviselő:
Ez a kérdés, hogy nem biztos, hogy jól döntünk most.
Tömör István polgármester:
Nem biztos, hogy jól döntünk, de az biztos, hogy vizsgálni fogják.
Lengyel János képviselő:
Gond az, hogy pont nyár közepe lesz, amire a kivitelezés fog történni.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az Állomás utca és környékét és a Berek utcát el lehet kezdeni a nyári szezonban, de a Bercsényi
strandot nem. Határidő módosítást kell kérni.
Tömör István polgármester:
Határidő módosítást a kivitelezővel történt szerződéskötés után lehet kérni.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Azért is fontos ez, mert ha ezt a pályázatot elvesztjük, akkor Balatonkenese 2014-2020-ig nem fog
nyerni egyetlen pályázatot sem.
Lengyel János képviselő:
Több, mint két éve foglalkozunk ezzel a projekttel. Külső szemmel nézve azt lehet leszűrni, hogy
ezt Kenese nem akarja megcsinálni. Mit mondjunk az embereknek? - Nem egyszerű.
Tömör István polgármester:
Meg kell csinálni, de úgy, hogy minden stimmeljen. Megvan az egységes szándék arra, hogy
megcsináljuk és megvan rá a pénz is.
Miklós Péter képviselő:
Indoklási javaslatom az eredménytelenségre (a határozati javaslatban foglaltak helyett), hogy a
pályázati felhívás kiírásakor jogszabályba ütköző feltételeket szabott a közbeszerzési tanácsadó,
ami későbbi elemzések során feltételezhetően komoly anyagi hátrányt okoz az Önkormányzatnak.
Kurucz Henrietta képviselő:
Kiegészíteném azzal, hogy a Képviselő-testület jelen határozatát kizárólag a közbeszerzési
tanácsadó cég által javasoltak alapján hozta meg.
Miklós Péter képviselő:
Egyetértek ezzel. A határozati javaslat eljárás eredménye részben: a „Kbt. 76 §” után: kizárólag a
közbeszerzési tanácsadó javaslata alapján született a döntés az eredményes és eredménytelen
ajánlatok tekintetében.
Az új eljárás javaslom, hogy hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás legyen.
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Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az új eljárás közbeszerzési tanácsadására a következőktől javaslok ajánlatot bekérni:
Perfekt – Tender Kft 2162 Őrbottyán, József A. u. 91 – 98.
Top – Men Bt. 1125 Budapest, Virányos u. 47.
RVI Magyarország Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 179.

Miklós Péter képviselő:
Részemről is mondanék javaslatot közbeszerzési tanácsadásra történő ajánlatkérésre:
Best Kft. 8200 Veszprém, Stadion köz 5.
Firmiter Bt. 8230 Balatonfüred, Móricz Zs. u.
Békési Csaba Papkeszi, Hársfa u. 42.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Javaslom, hogy projektmenedzsmentet is válasszunk, aki irányítja, hogy megvalósuljon a pályázat.
Fatimex Technologies Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem u. 26 – 28.
Eubility Kft. 1138 Budapest, Úszódaru út 1., Ü 10-es épület
Trider Projektmenedzsment Kft. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 18.
Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti határozattervezetről szavazunk, és név szerinti szavazást
kérek, mert 150 millió forintról van szó. Aki el tudja fogadni az előterjesztés szerinti
határozattervezetet, az igennel szavaz.
Név szerinti szavazás szerint:
Kurucz Henrietta: nem;
Lengyel János: nem;
Miklós Péter: nem;
Sörédi Györgyné: nem;
Tömör István: tartózkodás;
Varga Zsuzsanna: tartózkodás;
Vatics Erzsébet: nem.
A Képviselő-testület 0 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 2 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
162/2014. (IV. 16.) határozata
a „Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás lezárásáról
1. A Képviselő-testület a „Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú, a Kbt. 122. § (7) bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény
közzététele nélküli közbeszerzési eljárást lezáró döntés felülvizsgálatára és
megváltoztatására vonatkozó javaslatot megtárgyalta és úgy dönt, hogy az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot elutasítja.
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2. Felkéri Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester

dr. Nánássy Elek jegyző:
Jegyzőkönyvben rögzítve van az előterjesztéstől történő eltérés, továbbá szakértői vélemény
alapján törvényességi jelzéssel élek a Képviselő-testület felé az alternatív határozati javaslat
elfogadása előtt. A rendelkezésemre álló bíráló bizottsági vélemény alapján felhívom a figyelmet,
hogy jogszabálysértő lehet az előterjesztéssel ellentétes döntéshozatal.
Tömör István polgármester:
Az első pontba belekerül az, hogy a közbeszerzési tanácsadó által előkészített bizottsági javaslat
alapján az érvénytelen és az érvényes ajánlatok tekintetében. Elfogadjuk az érvényes és
érvénytelen ajánlatokat.
Név szerinti szavazás szerint:
Kurucz Henrietta: igen;
Lengyel János: igen;
Miklós Péter: igen;
Sörédi Györgyné: igen;
Tömör István: igen;
Varga Zsuzsanna: igen;
Vatics Erzsébet: igen.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
163/2014. (IV. 16.) határozata
a „Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás lezárásáról
1. Balatonkenese
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
„Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében” tárgyú,
a Kbt. 122. § (7) bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési
eljárást lezáró döntés felülvizsgálatára és megváltoztatására vonatkozó javaslatot és az
alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a 116/2014. (IV. 03.) számú határozatát hatályon kívül helyezi és a
tárgyi közbeszerzési eljárás lezárása vonatkozásában a következők szerint dönt:
Érvényes ajánlatok a közbeszerzési tanácsadó által előkészített bíráló bizottsági javaslat
alapján:
A Képviselő-testület a következő ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítja:
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I. RÉSZ (Bercsényi strand):
Folyondár 2008 Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.)
Vitép ’95 Kft. - Mór és Társa Kft. Konzorcium (2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/a.)
II. RÉSZ (Berek utca):
Vitép ’95 Kft. - Mór és Társa Kft. Konzorcium (2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/a.)
III. RÉSZ (Állomás utca és környéke)
Vitép ’95 Kft. - Mór és Társa Kft. Konzorcium (2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/a.)
Érvénytelen ajánlatok a közbeszerzési tanácsadó által előkészített bíráló bizottsági
javaslat alapján:
A Képviselő-testület az alábbi részek tekintetében, a következő ajánlattevők ajánlata - a Kbt.
98. § (2) bekezdése alapján korábban megállapított, a következő jogalappal és okból történő
- érvénytelenné nyilvánítását tudomásul veszi:
I. RÉSZ (Bercsényi strand):
Nem releváns
II. RÉSZ (Berek utca):
Via Vomito Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.)
Érvénytelenség jogalapja: Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pont
Indoka: Az ajánlatban becsatolt dokumentumok alapján nem állapítható meg a
Via Vomito Kft. szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, ill. szakmai
alkalmassága.
III. RÉSZ (Állomás utca és környéke):
Via Vomito Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.)
Érvénytelenség jogalapja: Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pont
Indoka: Az ajánlatban becsatolt dokumentumok alapján nem állapítható meg a
Via Vomito Kft. szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, ill. szakmai
alkalmassága.
2. Felkéri Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester

Tömör István polgármester:
A határozattervezet következő része az „eljárás eredménye I. rész”-től a 2. pontig tart. Ide kell
indoklást megfogalmazni a „Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pont” helyett.
A képviselők részéről több javaslat hangzott el a határozattervezet módosításának indoklására, melyből
Tömör István polgármester az alábbiakat összegezte:
Eredménytelen mindhárom részben az eljárás, mert az ajánlatkérő előzetesen feltételül szabta a
műszaki alkalmassági feltételek között a felelős műszaki vezető kamarai nyilvántartásban való
meglétét.
Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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Név szerinti szavazás szerint:
Kurucz Henrietta: igen;
Lengyel János: nem;
Miklós Péter: igen;
Sörédi Györgyné: igen;
Tömör István: nem;
Varga Zsuzsanna: tartózkodás;
Vatics Erzsébet: igen.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
164/2014. (IV. 16.) határozata
a „Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás lezárásáról
1. Balatonkenese
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
„Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében” tárgyú,
a Kbt. 122. § (7) bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési
eljárást lezáró döntés felülvizsgálatára és megváltoztatására vonatkozó javaslatot és az
alábbi döntést hozta:
Eljárás eredménye:
I. RÉSZ (Bercsényi strand):
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás I. részét eredménytelennek nyilvánítja,
mert az ajánlatkérő előzetesen feltételül szabta a műszaki alkalmassági feltételek
között a felelős műszaki vezető kamarai nyilvántartásban való meglétét.
II. RÉSZ (Berek utca):
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás II. részét eredménytelennek nyilvánítja,
mert az ajánlatkérő előzetesen feltételül szabta a műszaki alkalmassági feltételek
között a felelős műszaki vezető kamarai nyilvántartásban való meglétét.
III. RÉSZ (Állomás utca és környéke):
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás III. részét eredménytelennek
nyilvánítja, mert az ajánlatkérő előzetesen feltételül szabta a műszaki
alkalmassági feltételek között a felelős műszaki vezető kamarai nyilvántartásban
való meglétét.

2. Felkéri Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester
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Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Javaslom, hogy új eljárásnak hirdetmény nélküli meghívásos tárgyalásos eljárást írjunk ki összeg
megjelölése nélkül.
Tömör István polgármester:
Aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Név szerinti szavazás szerint:
Kurucz Henrietta: igen;
Lengyel János: igen;
Miklós Péter: igen;
Sörédi Györgyné: igen;
Tömör István: nem;
Varga Zsuzsanna: nem;
Vatics Erzsébet: igen.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
165/2014. (IV. 16.) határozata
a „Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás ismételt megindításáról
1. Balatonkenese
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
„Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében” tárgyú,
a Kbt. 122. § (7) bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési
eljárást lezáró döntés felülvizsgálatára és megváltoztatására vonatkozó javaslatot és az
alábbi döntést hozta:
2. A Képviselő-testület az eredménytelenül zárult közbeszerzési eljárást új, hirdetmény
nélküli, meghívásos tárgyalásos eljárás keretében ismételten megindítja.

3. Felkéri Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester

Tömör István polgármester:
A hármas pontban a határozat tervezetnek a Bírálóbizottság személyi összetétele szerepel, ennek
javaslom a megerősítését, nem kérek név szerinti szavazást.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
166/2014. (IV. 16.) határozata
a „Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás vonatkozásában bírálóbizottság személyi összetételéről
1. A Képviselő-testület a „Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú újonnan megindítandó közbeszerzési eljárás vonatkozásában a
31/2014. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozatában meghatározott Bírálóbizottság
személyi összetételét megerősíti.
2. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2014. április 16.
Tömör István polgármester

Tömör István polgármester:
A következő határozat az újonnan megindítandó eljárás közbeszerzési tanácsadására árajánlatok
bekéréséről a korábban elhangzott cégektől. Bekérés határideje: azonnal, ajánlatok beérkezésének
határideje: 2014. április 28-a. 10 óra. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Név szerinti szavazás szerint:
Kurucz Henrietta: igen;
Lengyel János: igen;
Miklós Péter: igen;
Sörédi Györgyné: igen;
Tömör István: nem;
Varga Zsuzsanna: nem;
Vatics Erzsébet: igen.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
167/2014. (IV. 16.) határozata
a „Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás vonatkozásában közbeszerzési tanácsadásra ajánlatkérésről
1. A Képviselő-testület a „Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója vállalkozási szerződés
keretében” tárgyú újonnan megindítandó közbeszerzési eljárás vonatkozásában közbeszerzési
tanácsadásra árajánlatokat kér be az alábbiaktól:
Perfekt – Tender Kft 2162 Őrbottyán, József A. u. 91 – 98.
Top – Men Bt. 1125 Budapest, Virányos u. 47.
RVI Magyarország Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 179.
Best Kft. 8200 Veszprém, Stadion köz 5.
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Firmiter Bt. 8230 Balatonfüred, Móricz Zs. u.
Békési Csaba Papkeszi, Hársfa u. 42.
2. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: ajánlatok bekérésére: azonnal
ajánlatok beérkezésére: 2014. április 28., 10,00 óra.
Felelős:
Tömör István polgármester

Tömör István polgármester:
A következő határozat a pályázat lebonyolítására projektmenedzsment felállítására, erre
árajánlatok bekérése a korábban elhangzott cégektől. Bekérés határideje: azonnal, ajánlatok
beérkezésének határideje: 2014. április 28-a. 10 óra. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Név szerinti szavazás szerint:
Kurucz Henrietta: igen;
Lengyel János: igen;
Miklós Péter: igen;
Sörédi Györgyné: igen;
Tömör István: tartózkodás;
Varga Zsuzsanna: tartózkodás;
Vatics Erzsébet: igen.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
168/2014. (IV. 16.) határozata
a „Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárás vonatkozásában projektmenedzsmentre ajánlatkérésről
1. A Képviselő-testület a „Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója Balatonkenese
városában” című, KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009. számú pályázat lebonyolítására
projektmenedzsmentet kíván felállítani, melyre árajánlatokat kér be az alábbiaktól:
Fatimex Technologies Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem u. 26 – 28.
Eubility Kft. 1138 Budapest, Úszódaru út 1., Ü 10-es épület
Trider Projektmenedzsment Kft. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 18.
2. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: ajánlatok bekérésére: azonnal
ajánlatok beérkezésére: 2014. április 28., 10,00 óra.
Felelős:
Tömör István polgármester
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3.

BALATONKENESE, ÓVODA UTCA 698 ÉS 672/1. HRSZ. ALATTI ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK – DÖNTÉS A
KIVITELEZÉS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
169/2014. (IV. 16.) határozata
Balatonkenese, Óvoda utca 698 és 672/1 hrsz. alatti útépítési munkák
kivitelezésének lebonyolításáról
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Balatonkenese, Óvoda utca 698 és 672/1 hrsz. alatti
útépítési munkálatok kivitelezés lebonyolításával Balatonkenese Város Önkormányzat
Városgondnokságát bízza meg.
2. A Városgondnokság 2014. évi feladat-meghatározását ezen munkálatokkal kibővíti,
melynek végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet a 2014. évi költségvetés terhére az
erre a célra elkülönített összeg terhére biztosítja.
3. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a munkálatokkal kapcsolatos szükséges
intézkedését tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2014. április 30.
Tömör István polgármester

Tömör István polgármester 19,10 órakor az ülést bezárta.
A Képviselő-testület 19,15 órától zárt ülés keretében folytatja munkáját.
k. m. f.

Tömör István
polgármester

dr. Nánássy Elek
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Sörédi Györgyné
képviselő

Miklós Péter
képviselő
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