Képviselőtestület
Aszaló

Szám: 1-6/2014.

Jegyzőkönyv

Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. június 10 napján 16
órakor a tanácskozó teremben tartott üléséről.
Jelen vannak: Árvai Károly polgármester, Dr. Mészáros István, Surányi Gábor
Oscsenda Szabolcs képviselőtestületi tagok.
Meghívottak közül jelen vannak:
Saminé Matlák Magdolna jegyző
Dr Jancsurák Sándor közbeszerzést lebonyolító szervezet képviselője
Távolmaradt: Tamás Bertalan alpolgármester, Bodnár Csaba, Homonnay Gábor
testületi tagok
Árvai Károly polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a
megválasztott 7 képviselőtestületi tagból 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes,
azt megnyitja.
Előterjeszti napirendi javaslatát.
Képviselőtestület napirendet a javaslatnak megfelelően fogadja el.
Napirend

1.) ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0128 azonosító számú projekt keretében az aszalói orvosi
rendelő felújítása építési munkáinak kivitelezésére közbeszerzési eljárása.
Árvai Károly polgármester felkéri a közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet
képviselőjét ismertesse az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0128 azonosító számú projekt
keretében az aszalói orvosi rendelő felújítása építési munkáinak kivitelezésére
közbeszerzési eljárást.
Jancsurák Sándor közbeszerzést lebonyolító elmondja, hogy az önkormányzat az
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0128 pályázaton 100 %-os támogatást nyert az aszalói orvosi
rendelő felújítására.
Az elkészült kiviteli terv alapján megindításra került a közbeszerzési eljárás.
Az ajánlattételi határidőig 2 db árajánlat érkezett.
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Ismerteti az orvosi rendelő felújítására érkezett ajánlatokat. A BRAND 2001 Kft
nettó 23.825.937 Ft-os ajánlatot, a Bódva-Ép Építőipari Szolgáltató Kft 24.098.176
Ft-os ajánlatot tett.
Elmondja, hogy a legalacsonyabb ajánlati összeg nettó 32.327 Ft-al magasabb, mint
a pályázaton elnyert összeg, ezt az összeget önerőként kellene az önkormányzatnak
vállalni.
Bírálóbizottság az ajánlatokat megvizsgálta és azt javasolja a képviselőtestületnek,
hogy eljárási döntésként állapítsa meg, hogy mind két ajánlattevő érvényes
ajánlatot tett , mivel nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá, és alkalmasak a
szerződés megkötésére majd eljárást lezáró döntésként javasolja a BRAND 2001 Kftt az eljárás nyertesének kihirdetni, mivel a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot tette nettó 23.825.937 Ft ajánlati
árral.
Árvai Károly polgármester javasolja a testületnek, - a Bírálóbizottság javaslatát
figyelembe véve - állapítsa meg, hogy az ajánlattevők nem tartoznak a kizáró okok
hatálya alá, és alkalmasak a szerződés megkötésére,és mindkét ajánlattevő érvényes
ajánlatot tett.
Az eljárás nyertesének a BRAND 2001 Kft-t kihirdetni, mivel a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot tette nettó 23.825.937 Ft
ajánlati árral.
Javasolja továbbá, hogy a Képviselőtestület pótfedezetként saját költségvetéséből
biztosítsa a nettó 32.327 Ft-ot.
A döntéshozatalban 4 fő vesz részt.
Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, névszerinti szavazással 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének
18/2014. (VI.10.)Kt. Határozata
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0128 azonosító számú projekt keretében
az aszalói orvosi rendelő felújítása építési munkáinak
kivitelezésére közbeszerzési eljárása.
Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÉMOP-4.1.1/A-122013-0128 azonosító számú projekt keretében megvalósuló aszalói
orvosi rendelő felújítása építési munkáinak kivitelezésére kiirt
közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy
1.)

BRAND 2001 Kft. nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, és
alkalmas a szerződés teljesítésére
Bódva-Ép Építőipari Szolgáltató Kft. nem tartozik a
kizáró okok hatálya alá, és alkalmas a szerződés teljesítésére

2.)

BRAND 2001 Kft. érvényes ajánlatot tett
Bódva-Ép Építőipari Szolgáltató Kft. érvényes ajánlatot tett.
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3.)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként:
a két érvényes ajánlattevő közül az eljárás nyertesének:
a BRAND 2001 Kft. -t választja ki, mivel
a BRAND 2001 Kft a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlatot tette, nettó 23.825.937 Ft
összeggel.
Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy az eljárás
nyertesével a kiviteli szerződést kösse meg.

A döntéshozatalban 4 fő vesz részt.
Képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően, 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének
19/2014. (VI.10.)Kt. Határozata
Aszalói orvosi rendelő felújításához saját erő biztosításáról
Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestülete az orvosi rendelő
felújításához 32.327 Ft + 27 % ÁFA pótfedezetet biztosítja saját
erőként költségvetéséből.

Árvai Károly polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 16,45 órakor
berekeszti.

Kmft

Árvai Károly
Polgármester

Saminé Matlák Magdolna
jegyző

