Szám: 11/2014. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 28-án 17,00 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
Farkas Sándor
I.
N A P I R E N D

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
BART tag

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.
Tömör István polgármester ezt követően kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendekkel
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
197/2014. (IV. 28.) határozata

1.

2.

A Képviselő-testület 2014. április 28. napi rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009. számú, „Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója
vállalkozási szerződés keretében” tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás vonatkozásában közbeszerzési tanácsadásra beérkezett árajánlatok
megtárgyalása
Előadó:
Tömör István polgármester
KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009. számú, „Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója
vállalkozási szerződés keretében” című pályázat lebonyolításával kapcsolatos
projektmenedzsment feladatok ellátására beérkezett árajánlatok megtárgyalása
Előadó:
Tömör István polgármester
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Ezt követően Tömör István polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Varga Zsuzsanna
alpolgármestert és Miklós Péter képviselőt. 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
198/2014. (IV. 28.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 28. napján
megtartott ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga Zsuzsanna alpolgármestert és
Miklós Péter képviselőt jelöli ki.
II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

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

SZÁMÚ,

VÁLLALKOZÁSI

NÉLKÜLI

„CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ
SZERZŐDÉS KERETÉBEN” TÁRGYÚ,

TÁRGYALÁSOS

KÖZBESZERZÉSI

ELJÁRÁS

RENDSZER
HIRDETMÉNY

VONATKOZÁSÁBAN

KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÁSRA BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOK MEGTÁRGYALÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester: Hat helyről lett ajánlat kérve, ebből hárman küldtek ajánlatot.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Firmiter Bt. már dolgozott az Önkormányzatnak korábban is és megfelelő volt a munkája.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Egyetértek a javaslattal.
Tömör István polgármester:
Én tartózkodni fogok a szavazástól, mert elhamarkodottnak tartom ezt a döntést, mivel még nem
érkezett visszajelzés az előző döntéshozatalunkról. Kit javasoltok?
Miklós Péter képviselő:
Javaslom a döntéshozatalt, mert pici reális esély van még arra, hogy határidőre befejezhetjük.
Sörédi Györgyné képviselő:
Melyik a jobb dolog számunkra: ha kiválasztjuk, döntünk, és azt mondják, hogy nem lehetséges;
vagy ha nem döntünk?
dr. Nánássy Elek jegyző:
Kiment egy felkérés közbeszerzési tanácsadó munka elvégzésére meghívásos zárt eljárásra. Ha a
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hatóság úgy dönt, hogy mégsem zárt, hanem nyílt az eljárás, meg kellene kérdezni az
ajánlattevőket, hogy nyílt eljárást is elvállalnak-e ezért az árért.
Miklós Péter képviselő:
A nyílt eljárás legalább kétszer - háromszor ennyi idő és annak már nem lenne értelme.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Ha nyílt közbeszerzést kell lefolytatni, akkor már vissza is adtuk a pályázatot, mert már most is
határeset. A Firmiter Bt-t javaslom megválasztani.
Miklós Péter képviselő:
Két lehetőség van: vagy megpróbáljuk megvalósítani, vagy nem. Nyílt eljárást már lehetetlen
végigvinni, ha meghirdetjük a tárgyalásos eljárást - és jelzik, hogy nem mehet tovább a
közbeszerzés, megint nincs pályázat. Ha most elkezdjük, ki fog derülni, hogy mehet-e vagy sem.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Úgy gondolom, ha el tudjuk indítani és nem kell nyílt eljárást kiírni, akkor van esély. Ha nyíltat
kell kiírni, akkor megvalósíthatatlan.
Farkas Sándor BART tag:
Nem csak közbeszerzésről van szó. Nem tudom, miért kell külön venni a projektmenedzsmenttől.
Ha nem egy kézbe kerül, akkor ki fogja a további információkat adni a közbeszerzési
tanácsadónak? Egy valaki kellene, aki egybefogja az egész ügyet, ellenkező esetben végképp
semmi esély nincs a pályázat megvalósítására.
Miklós Péter képviselő:
Ez igaz, de most pillanatnyilag nem lesz projektmenedzsment választás. A közbeszerzési
tanácsadó kiválasztására van lehetőségünk pillanatnyilat, azt tegyük meg. Menet közben lehet
projektmenedzsmentet is választani, - de ajánlatok erre nem érkeztek.
Kurucz Henrietta képviselő az ülésről kiment 17,25 órakor.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülésé határozatképes.
Tömör István polgármester:
Javaslat hangzott el a Firmiter Bt-re, de az előterjesztés szerint elsőnek Békési Csaba ajánlatát
szavaztatom meg. Aki Békési Csaba (8183 Papkeszi, Hársfa u. 42.) 450.000.- Ft + Áfa összegű
ajánlatát támogatja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 0 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 6 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
199/2014. (IV. 28.) határozata
a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009 kódszámú pályázathoz kapcsolódó hirdetmény nélküli,
tárgyalásos eljárás közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátásáról
1. A Képviselő-testület a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009 azonosító számú, „Csapadékvíz-elvezető
rendszer rekonstrukciója Balatonkenese Városában” című projekthez kapcsolódó
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hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárás lebonyolításának közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátására a bekért árajánlatokat megismerte.
2. Az ajánlatok közül Békési Csaba (8183 Papkeszi, Hársfa u. 42.) 450.000.- Ft + Áfa = bruttó
571.500.- Ft összegű ajánlatát elutasítja.
3. Felkéri Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester

Kurucz Henrietta képviselő az ülésre visszajött 17,28 órakor.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.

Tömör István polgármester:
Aki a Firmiter Bt. (8230 Balatonfüred, Móricz Zs. u. 18/A.) 472.000.- Ft + Áfa összegű ajánlatát
támogatja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
200/2014. (IV. 28.) határozata
a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009 kódszámú pályázathoz kapcsolódó hirdetmény nélküli,
tárgyalásos eljárás közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátásáról
1. A Képviselő-testület a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009 azonosító számú, „Csapadékvíz-elvezető
rendszer rekonstrukciója Balatonkenese Városában” című projekthez kapcsolódó
hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárás lebonyolításának közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátására a bekért árajánlatok alapján megbízza a Firmiter Bt-t (8230
Balatonfüred, Móricz Zs. u. 18/A.) és a tevékenységet 472.000.- Ft + Áfa = bruttó 599.440.- Ft
értékben megrendeli.
2. A tevékenység költségeit Balatonkenese Város Önkormányzata saját 2014. évi költségvetés
általános tartalékkeretének terhére biztosítja.
3. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a fenti eljáráshoz kapcsolódó megbízási
szerződést kösse meg és írja alá.
Felelős:

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester:
Ezek után az ajánlatokat nem kell tovább szavaztatnom, mert a Firmiter Bt-t megbízta a Képviselőtestület.
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Sörédi Györgyné képviselő:
Ha nem jó a határozathozatal és nyílt eljárást kell kiírni, akkor ez semmis lesz, és akkor nem kell
ezt kifizetni?
dr. Nánássy Elek jegyző:
Ha elkezd egy meghívásos eljáráson dolgozni, akkor a munkája kárba vész, így jogosult bíztatási
kárra is akár.
Miklós Péter képviselő:
Ha elkezdi a munkát a Firmiter Bt., akkor meg lehet szondáztatni az előző eljárás kapcsán is, hogy
ő, mint szakember hogy látja, hogy ezt a tárgyalásos hirdetmény nélküli eljárást el lehet-e indítani
így, ahogy van. Ha azt mondja, hogy nem, akkor a szerződéskötést elhalasztjuk; ha azt mondja,
hogy igen, akkor mehet a folyamat.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Ingyen nem vizsgálja át senki más munkáját. Fel lehet kérni arra, hogy néhány nap alatt vizsgálja
át az előző eljárást a rendelkezésre álló dokumentációk szerint: nyílt, vagy meghívásos eljárást
javasol ő megindítani? - Az is egy összegbe kerül, de biztos, hogy kevesebb, mint a 470 E Ft + Áfa.
Miklós Péter képviselő:
Esetleg mehetne párhuzamosan az új eljárás és az előző vizsgálata. Holnap kösse meg a szerződést
és mellette ellenőrizze, hisz őt is minősíti, ha egy olyan eljárást vállal el, amit nem lehetne. Kössük
meg a szerződést vele, és ő fog szólni, ha nem helyes az új kiírás.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A szerződéskötési határidőnek 2014. április 30. napját javaslom.
Farkas Sándor BART tag:
Kérném, hogy lehetőleg ne az legyen a közbeszerzési kiírásban – mint korábban, hogy 2014.
december 31. a kivitelezési határidő.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Firmiter Bt-vel a szerződéskötés határideje 2014. április 30. napja legyen,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
201/2014. (IV. 28.) határozata
a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009 kódszámú pályázathoz kapcsolódó hirdetmény nélküli,
tárgyalásos eljárás közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátásáról
1. A Képviselő-testület a DOP-4.1.1/E-11-2012-0009 azonosító számú, „Csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója Balatonkenese Városában” című projekthez
kapcsolódó hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárás lebonyolításának közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésének
határidejét 2014. április 30. napjában határozza meg.
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2. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő:
Felelős:

2.

szerződéskötésre: 2014. április 30.
Tömör István polgármester

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

SZÁMÚ,

REKONSTRUKCIÓJA

VÁLLALKOZÁSI

LEBONYOLÍTÁSÁVAL

KAPCSOLATOS

„CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ
SZERZŐDÉS
KERETÉBEN”
CÍMŰ

PROJEKTMENEDZSMENT

FELADATOK

RENDSZER
PÁLYÁZAT
ELLÁTÁSÁRA

BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOK MEGTÁRGYALÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az ajánlatkérőt és a teljes választ is kérnénk, mert ez nem az egész válasz, volt bővebb indoklás.
Tömör István polgármester:
Tekintettel, hogy érvényes ajánlat a projektmenedzsmentre nem érkezett, határozathozatal nem
szükséges.

Tömör István polgármester megköszönte az ülésen való részvételt és 17,42 órakor az ülést
bezárta.
k. m. f.

Tömör István
polgármester

dr. Nánássy Elek
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Zsuzsanna
alpolgármester

Miklós Péter
képviselő
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