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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének,2018. május14. napján, a
Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott, nyilvános, rendkívüliülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntömképviselő társaimat. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület
határozatképes.
Javasolom, hogy a mai ülésen, a következő napirendi pontot tárgyaljuk meg:
1. Tájékoztató a „Közutak és járdák szakaszos felújítása Demjén községben” tárgyú
közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatokról, valamint az ajánlatokból következő
lehetséges lépések megtárgyalása
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta.
1.
Napirendi pont:
Tájékoztató a „Közutak és járdák szakaszos felújítása Demjén községben” tárgyú
közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatokról, valamint az ajánlatokból
következő lehetséges lépések megtárgyalása
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
A közutak és járdák szakaszos felújítása tárgyú közbeszerzési ajánlattételi felhívás határideje,
2018. május 3. volt. 5 ajánlattevőt hívtunk be, melyre határidőn belül egyetlen egy ajánlat érkezett
be. Másnap, határidőn túl, érkezett még egy másik ajánlat.
A határidőben érkezett ajánlat a MASTER RIDE Kft (3373. Besenyőtelek, Dózsa György út 711
hrsz.) ajánlata, melyben az ajánlati ár: 57.422.912 + ÁFA = 72.927.098 Ft.
A költségvetésünkben mi ennyi pénzt nem különítettünk el, így ezt a közbeszerzési eljárást
valószínűleg érvénytelenítenünk kell, és egy kisebb ajánlatot kellene közbeszereztetni.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Két lehetőség van, vagy azt mondja a Képviselő-testület, hogy vállalja a költségvetésben erre
elkülönített pénzösszeg és az ajánlati ár összege közötti különbözet kifizetését, és akkor a
közbeszerzés érvényes és eredményes, vagy csökkentett műszaki tartalommal, kevesebb út –és
járda felújítást tervezve újabb közbeszerzési eljárást indítunk. Ez utóbbi esetben a meghirdetett
közbeszerzési eljárás eredménytelennek kell nyilvánítani.
Berecz Lászlóné képviselő:
Mit takar ez az ajánlat? Én átnéztem jó párszor, de hogy konkrétan miket takar, ezt nem tudom.
Nem vagyok műszaki szakember, de nem tudtam belőle kihámozni, hogy melyik utca, melyik
járda.
Fodor Géza polgármester:
Az ajánlat több részletben van, de mindegyik részlet végén összegzés található. A teljes ajánlat a
nettó 57.422.912.- Ft, mely több részajánlatból tevődik össze. Az összegzések tetején található a
tervezett munkálatok leírása.
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Ezek a részajánlatok a következők: járdaépítés a Széchenyi úton bruttó 9.629.800 Ft, út és járda
felújítás a 356, 28, 289, 367 és 389 hrsz.-ú területeken ennek ajánlati ára 23.512.151.- Ft valamint
Bajcsy Zs. utca, Táncsics utca út-járda felújítása 39.785.146.- Ft. Tehát összesen bruttóban:
72.927.098.- Ft.
Szlávik Flórián képviselő:
Szerintem a tervezőnek, aki összeállította ezt a költségvetési tervet, itt kellene lennie az ülésen,
mert találtam sok-sok olyan tételt, ami jelentősen megemeli a költségeket.
Gémes Ferenc képviselő:
Meddig kell dönteni?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Most a beadott ajánlatról, a közbeszerzési eljárásról kell dönteni, arról, hogy biztosítja-e a
Képviselő-testület a különbözetet vagy sem. Ha nem biztosítja, akkor eredménytelennek kell
nyilvánítani az eljárást.
Fodor Géza polgármester:
Kérdezem képviselő társaimat, függesszük-e fel az ülést és akkor folytassuk, ha itt lesz a tervező?
Sok olyan kérdés vetődött fel, amire a tervező tudna választ adni. Fejezzük be a mai tárgyalást, és
hívjuk meg a tervezőt a következő ülésre.
Szlávik Flórián képviselő:
Megint oda jutunk, mint tavaly, akkor is az év végén akartuk csinálni, most már megint május
közepe van.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Időben elkezdtük, képviselő úr, nem rajtunk múlott, hogy nem adtak be többen ajánlatot, illetve
aki adott, az ilyen magas ajánlatot adott.
Szlávik Flórián képviselő:
Itt van pl. közműépítés, nem tudjuk, mire vonatkozik. A tervező betervezte, de mi szerintünk meg
az nem kell.
Fodor Géza polgármester:
Felül lehet bírálni a tervező által készített anyagot, de nem célszerű. Aki egyetért azzal, hogy
függesszük fel az ülést, és hívjuk meg a tervezőt, aki a kérdéseinkre választ tud adni,
kézfelnyújtással jelezze.
Berecz Lászlóné képviselő:
Nem kell ezt, ilyen emelt hangon szóvá tenni, egyelőre még csak beszélgetünk.
Fodor Géza polgármester:
Elnézést kérek, nem akartam senkit megbántani. Beszélgethetünk, de vannak kérdések, amire nem
tudunk válaszolni, ezért kell elhívni a tervezőt.
Szlávik Flórián képviselő:
Az a kérdésem, hogy a tervek szerint, a Széchenyi úton milyen járda van?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
1, 5 m –s a járda szélessége.
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Szlávik Flórián képviselő:
Szerintem nem kell oda ilyen járda.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön a közbeszerzési eljárás kérdésében, abban, biztosítja-e
a különbözetet vagy sem?
Fodor Géza polgármester:
Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a közutak és járdák szakaszos felújítása tárgyú
közbeszerzési eljárásunkat nyilvánítsuk eredménytelennek, mert az ajánlott ár és a költségvetésben
tervezett összeg különbözetét, nem tudjuk biztosítani.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
41/2018.(V.14.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Közutak és járdák szakaszos felújítása
Demjén községben” tárgyú közbeszerzési eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Határidő: Azonnal
Szlávik Flórián képviselő:
Az a javaslatom, hogy ne vonja össze a tervező, bontsa meg a költségvetést.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Egybeszámítási kötelezettsége van az önkormányzatnak, nem lehet részekre bontani. Ha tudjuk,
hogy az idei évben meg akarjuk csinálni ezeket az utakat, kötelező az egybeszámítás és a
közbeszerzési eljárás lefolytatása.
Berecz Lászlóné képviselő:
Tudna-e valami munkát kihagyni a tervező, mert csak úgy lesz kevesebb a költség.
Fodor Géza polgármester:
Kérdezem: meghívjam-e a tervezőt vagy csinálja meg munkanemenként?
Berecz Lászlóné képviselő:
Szerintem mindkettő.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy hívjuk meg a tervezőt egy rendkívüli ülésre és külön, utcánként készítse el az
elvégzendő munkákat tartalmazó költségvetést a Bajcsy- Zs. úti járda, a Dobó úti járda-és út, a
Széchenyi úti járda és a Táncsics úti járda felújítására.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot
hozta:
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42/2018.(V.14.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata megtárgyalta a
közutak és járdák szakaszos felújítása Demjén
községbentárgyú terveket és úgy határozott, hogy
rendkívüli képviselő-testületi ülésen újra áttekinti
azokat, továbbá felkéri a tervezőt, hogy az árazatlan
költségvetést utcánként megbontva készítse el az
alábbiak szerint:
- Bajcsy- Zs. úti járda,
- Dobó úti járda és út,
- Széchenyi úti járda,
- Táncsics úti járda.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Mivel más kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a munkát és az
ülést bezárta.

K.m.f.

Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző
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