Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szám:
2/2018.
Határozatok száma:
15/2018. (01.29.) - 16/2017. (01.29.)
Rendeletek száma:
JEGYZŐKÖNYV
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. január 29-én megtartott nyílt üléséről
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Az „Építési beruházás a 1818/2016 (XII.22.) Korm. hat. alapján megítélt támogatás
felhasználása vonatkozásában – I. ütem” elnevezésű közbeszerzési eljárásról döntés
Előterjesztő: Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 29-én, 17:30 órakor a
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselők:

Dr. Sajtos Sándor polgármester
Csörgő Mihály alpolgármester
Gaál Sándorné
Karácsony Ádám
Kubanek István
Nagyházu Miklós
Dr. Pálvölgyi Tamás
Vaczó Zoltán

Távol maradt képviselő:

Schottner Jánosné

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

Meghívott:

-
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel jelen
van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet és kérdezte a képviselőket, aki a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2018. (01.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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1. Az „Építési beruházás a 1818/2016 (XII.22.) Korm. hat. alapján megítélt támogatás
felhasználása vonatkozásában – I. ütem” elnevezésű közbeszerzési eljárásról döntés
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előzményeket. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás 2017.
szeptember 11-én került megküldésre öt gazdasági szereplőnek. Az Önkormányzat mindhárom rész
vonatkozásában helyszíni szemlét tartott, majd a közbeszerzési dokumentumokat 2017. szeptember
28-án módosította a beérkezett kiegészítő tájékoztatásokra tekintettel, ezért az ajánlattételi határidő
2017. október 9. lett.
A módosított ajánlattételi határidő lejártáig, négy ajánlat került benyújtásra (Nimród-Bau Kft., F-Építő
Generál Zrt., Antüvál Kft., Mandula Fivérek Kft.). 2017. november 30-án az ajánlattevőket az
ajánlatuknak az eljárást lezáró döntés meghozataláig, de legkésőbb 2018. február 6-ig történő
fenntartására kérte fel az Önkormányzat. Egy ajánlattevő (Nimród-Bau Kft.) az ajánlat fenntartására
vonatkozó nyilatkozatát időben benyújtotta, a többi ajánlattevő a határidő lejártáig nem nyilatkozott,
ezért az Önkormányzat úgy tekintette, hogy ajánlatukat fenntartották.
A Bíráló Bizottság 2018. január 26-án tartott ülésén megállapította, hogy valamennyi benyújtott ajánlat
meghaladja az Önkormányzat rendelkezésére álló fedezet mértékét. A közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (Kbt.) 70. § (1) bekezdése szerint: „Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb
időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül
meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges
árajánlatok mindegyike meghaladja a 75 § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló
anyagi fedezet összegét. Fentiek alapján a Bíráló Bizottság javaslatával megegyezően javasolta az
eljárás eredménytelenné nyilvánítását, az ajánlatok bírálata nélkül.
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a
javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné,
Karácsony Ádám, Kubanek István, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2018. (01.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Építési beruházás a
1818/2016 (XII.22.) Korm. hat. alapján megítélt támogatás felhasználása
vonatkozásában – I. ütem” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési
eljárásában felállított Bíráló Bizottság javaslata alapján, az eljárást a Kbt. 75. § (2)
bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, az ajánlatok Kbt. 69. §
szerinti bírálata nélkül, tekintettel arra, hogy az eljárás eredményessé
nyilvánításához szükséges többletfedezetet az önkormányzat költségvetése terhére
nem biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselőtestület munkáját és az ülést 18:00 órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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