DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3395 DEMJÉN, KOSSUTH TÉR 1., Tel.: 361550-300, Fax: 36/550-309
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján
megtartott rendkívüli ülésén
Napirend:
1. A kerékpárút-építés kivitelezőjének kiválasztása a Bíráló Bizottság javaslata alapján
Előadó: Gál Erzsébet közbeszerzési szakértő, a Bíráló Bizottság tagja

Határozat száma

Határozat tárgya

4612015.(IX.9.)

a Közbeszerzési Szabályzatról és az,,Egerszalók Demjén
közötti kerékpárút hálózat építése, Demjén közigazgatási
területére eső szakasza 1±999,47 3+276,93 km” tárgyban
kiírt közbeszerzési eljárásban közreműködő bíráló bizottság
tagjainak megválasztásáról
A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatás igénybe vételének elfogadása
A Dynamic Út KIt. (3300 Eger, Kistályai út 18.) és TengelyKözmű KIt. (3300 Eger, Kőlyuktető brsz. 0715/3.) közös
ajánlattevők ajánlatának érvényesnek nyilvánítása
A MIDDLE COURSE KIt. (3412 Bogács, Alkotmányút 102.)
ajánlattevő ajánlatának érvényesnek nyilvánítása
A Garancia Út Kit (3390 Füzesabony, Templom út 26.)
ajánlattevő ajánlatának érvénytelennek nyilvánítása
A Dynamic Út Kit (3300 Eger, Kistályai Út 18.) és TengelyKözmű KIt. (3300 Eger, Kőlyuktető hrsz. 0715/3.) közös
ajánlattevők nyertes ajánlattevőknek nyilvánítása
A MIDDLE COURSE KIt. (3412 Bogács, Alkotmányút 102.)
ajánlattevő nem nyertes ajánlatot tevőnek nyilvánítása
A közbeszerzési eljárás eredményesnek nyilvánítása
—

—

47/2015.(IX.9.)
48/2015.(IX.l7.)

49/2015.(IX.l7.)
50/2015.(IX.l7.)
51/2015.(IX.17.)

52/20l5.(IX.17.)
53/20l5.(IX.17.)

A je~zókönyv 75-től 80-ig számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17-én a
Kerecsendi Közös Onkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza yol~ármester
Köszönti a megjelenteket, ajelenléti ív alapján megállapítja, a testületi ülés határozatképes.
Javasolja, a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalják meg.
A képviselő-testület egyetért a napirendi pont megtárgyalásával.
Mielőtt a napirendi pont tárgyalását megkezdjük, kérem jegyzőkönyvbe foglalni a testületi
ülésen kívül sürgősséggel meghozott határozatokat.
46/2015. (IX.9.) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Demjén Község Onkormányzatának Közbeszerzési
Szabályzatára vonatkozó javaslatot a határozat
melléklete szerint elfogadja, egyúttal a Közbeszerzési
Szabályzat lO.* (1) bek. alapján az „Egerszalók
Demjén közötti kerékpárút hálózat építése, Demjén
közigazgatást területére eső szakasza 1±999,47
3+276,93 km” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban
közreműködő bíráló bizottság tagjainak az alábbi
személyeket bízza meg:
Kiss Sándor jegyző (Jogi szakképzettség)
Sebestyén Andrásné gazdálkodási előadó (pénzügyi,
gazdálkodási szakképzettség)
Szabó Attila (felelős műszaki vezetői szakképzettség)
Gál Erzsébet (hivatalos közbeszerzési tanácsadó)
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal

—

—

47/2015.(IX.9.) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Úgy határozott, hogy a belügyminiszter felhívása alapján
pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatás igénybe vételére.
Az Onkormányzat által igényelt mennyiség: 60 rn3
keménylombos tűzifa.
A tűzifa beszerzéséhez az Onkormányzat 1.000 Ft/eredei
m3 + áfa, összesen 76.200 Ft önerőt vállal, a szociális
célú tűzifa támogatásban részesülő
személytől
ellenszolgáltatást nem kér.
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A Képviselő-testület megbízza Kiss Sándor círnzetes
fójegyzőt, hogy a pályázati kiírás Rgyelembe vételével a
szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati
rendelet módosítására vonatkozó javaslatot készítse el és
terjessze a Képviselő-testület elé’
A
Képviselő-testület
megbízza
Fodor
Géza
polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat 2015.
szeptember 30-ig történő benyújtásáról.
I.

Napirend
A kerékpárút-építés kivitelezőjének kiválasztása a Bíráló Bizottság javaslata
alapján

Gál Erzsébet közbeszerzési tanácsadó
A kerékpárút építés kivitelezésére három árajánlat érkezett. Az egyik érvényes árajánlat az
ADynarnic Ut KR. (3300 Eger, Kistályai út 18.) és Tengely-Közmű Kft. (3300 Eger,
Kőlyuktető hrsz. 0715/3.) közös ajánlattevőktől érkezett, a másik érvényes ajánlat a MIDDLE
COURSE KR. (3412 Bogács, Alkotmány út 102.) ajánlattevő ajánlata. A harmadik árajánlat
pedig a Garancia Ut KR. (3390 Füzesabony, Templom út 26.) ajánlattevőtől érkezett, de ez a
Kbt. 74. * (1) bekezdés e) pontja, valamint 74. * (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen.
Fodor Géza pol~ármester
Szavazásra bocsátja a Dynamic Út KR. (3300 Eger, Kistályai út 18.) és Tengely-Közmű KR.
(3300 Eger, Kőlyuktető brsz. 0715/3.) közös ajánlattevők ajánlatának érvényessé
nyilvánítására vonatkozó javaslatot.
A képviselő-testület név szerinti szavazással dönt az előterjesztésről.
IGEN
Nádasi János
Fodor Géza
Berecz Lászlóné
Gémes Ferenc

NEM

TARTÓZKODIK

-

-

-

-

-

-

-

-

48/2015.(IX.17.) önkormányzati határozat
A Dynamic Út KR. (3300 Eger, Kistályai út 18.) és
Tengely-Közmű KR. (3300 Eger, Kőlyuktető brsz.
0715/3.) közös ajánlattevők ajánlatát a Képviselő-testület
érvényesnek nyilvánítja.
Fodor Géza polúrmester
Szavazásra bocsátja a MIDDLE COURSE KR. (3412 Bogács, Alkotmány út 102.) ajánlattevő
ajánlatának érvényessé nyilvánítására vonatkozó javaslatot.
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A képviselő-testület név szerinti szavazással dönt az előteijesztésről.
IGEN
Nádasi János
Fodor Géza
Bereez Lászlóné
Gémes Ferenc

NEM

TARTÓZKODIK

-

-

-

-

-

-

-

-

49/2015S1X. 17.) önkormányzati határozat
A MIDDLE COURSE KR. (3412 Bogács, Alkotmány út
102.) ajánlattevő ajánlatát a Képviselő-testület
érvényesnek nyilvánítja.
Fodor Géza polgármester
Szavazásra bocsátja a Garancia Út KR. (3390 Füzesabony, Templom út 26.) ajánlattevő ajánlatának
érvénytelenné nyilvánításáról szóló javaslatot.
A képviselő-testület név szerinti szavazással dönt az előterjesztésről.
IGEN
Nádasi János
Fodor Géza
Bereez Lászlóné
Gémes Ferenc

NEM

TARTÓZKODIK

-

-

-

-

-

-

-

-

50/2015.(IX.17.) önkormányzati határozat
A Garancia Út KR. (3390 Füzesabony, Templom út 26.)
ajánlattevő ajánlatát a Képviselő-testület a Kbt. 74. ~ (I)
bekezdés e) pontja, valamint 74. ~ (2) bekezdés c) pontja
alapján érvénytelennek nyilvánítja.
Gál Erzsébet közbeszerzési tanácsadó
A két érvényes árajánlat közül ki kell választani a nyertes ajánlattevőt. A bírálati szempontok
figyelembe vételével a Bíráló Bizottság megállapította, hogy a kedvezőbb ajánlatot a
Dynamic Ut KR. ás Tengely-Közmű KR. ajánlattevők adták.
Fodor Géza polgármester
Szavazásra bocsátja a Dynamic Út KIt. ás Tengely-Közmű KR. közös ajánlattevők nyertes
ajánlattevőknek nyilvánítására vonatkozó javaslatot.
A képviselő-testület név szerinti szavazással dönt az előteijesztésről.
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IGEN
Nádasi János
Fodor Géza
Berecz Lászlóné
Gémes Ferenc

NEM

TARTÓZKODIK

-

-

-

-

-

-

-

-

51/2015S1X. 17.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a Dynamic Út KIt. (3300 Eger,
Kistályai üt 18.) ás Tengely-Közmű KIt. (3300 Eger,
Kőlyuktető hrsz. 0715/3.) közös ajánlattevöket nyertes
ajánlattevőnek nyilvánítja.
Fodor Gáza pol~ármester
Szavazásra bocsátja javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a MIDDLE COURSE Kit
(3412 Bogács, Alkotmány űt 102.) ajánlattevőt nem nyilvánítja nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
A képviselő-testület név szerinti szavazással dönt az előterjesztésről.
IGEN
Nádasi János
Fodor Géza
Berecz Lászlóné
Gémes Ferenc

NEM

TARTÓZKODIK

-

-

-

-

-

-

-

-

52/2015.(IX.17.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a MIDDLE COURSE KIt. (3412
Bogács, Alkotmány üt 102.) ajánlattevőt nem nyilvánítia
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek.

Gál Erzsébet közbeszerzési tanácsadó
Végezetül a képviselő-testületnek eredményesnek kell nyilvánítania a közbeszerzési eljárást.
Fodor Géza polúrmester
Szavazásra bocsátja a közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítására vonatkozó javaslatot.
A képviselő-testület név szerinti szavazással dönt az előterjesztésről.
IGEN
Nádasi János

NEM

TARTÓZKODIK

-

-

Fodor Géza
Berecz Lászlóné
Gémes Ferenc

53/2015.(IX.17.) önkormányzati határozat
A
Képviselő-testület
a
eredményesnek nyilvánítja.

közbeszerzési

eljárást

Fodor Géza pol2ármester
Mivel több kérdés. hozzászólás nem hangzott cl, m
ülésen, és az ülést bezárja.

oszöni a részvételt a képviselő-testületi

-i-odo/
Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes fójegyző

