Iktató szám: 2-12/2016.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 03-ÁN MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI, NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
NAPIREND
1. Közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételi felhívás
Előadó: Gyarmati András polgármester

HATÁROZAT

35/2016.(III.03.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

36/2016.(III.03.) képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadása

37/2016.(III.03.) képviselő-testületi határozat

Közbeszerzési
eljárás
ajánlattételi felhívás

keretében
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 03-án
13.30 órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.)
nagytermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Gyarmati András polgármester
Locskai Zoltán alpolgármester
Runákné Gulácsi krisztina
Trembeczky Károly képviselők.
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Kolozsvári Rozália képviselő
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi
könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi
Zsuzsanna főkönyvi könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető.
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket és meghívottakat. Külön köszöntöm Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
asszonyt.
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 4 fő megjelent az ülésen, Kolozsvári
Rozália képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni. Az ülés
határozatképes, azt megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Runákné Gulácsi Krisztinát és Trembeczky
Károlyt megválasztani. Megkérdezem, hogy vállalják-e a tisztséget. A válaszokból
megállapítom, hogy vállalják. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal,
hogy a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítője Runákné Gulácsi Krisztina és Trembeczky
Károly legyen, kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
35/2016.(III.03.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. március 03án tartott rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Runákné
Gulácsi Krisztina és Trembeczky Károly képviselőket megválasztotta.
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
Gyarmati András polgármester: Egyetlen napirendünk van, ami jelenleg került
kiadásra a művelődési ház felújítására közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételi
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felhívás. A rendkívüli testületi ülés összehívására azért került sor, hogy a munkálatok
mihamarabb megkezdődjenek, mert falunapra átadást tervezünk. Van-e valakinek
kérdése, kiegészíteni valója?
Gyarmati András polgármester: Nincs.
Napirendi Javaslat
1. Közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételi felhívás
Előadó: Gyarmati András polgármester
Gyarmati András polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
36/2016. (III.03.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirend elfogadása
Határozat
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. március 03.-i
rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételi felhívás
Előadó: Gyarmati András polgármester
Felelős: Gyarmati András polgármester
Határidő: azonnal
1. sz. n a p i r e n d: Közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételi felhívás
Gyarmati András polgármester: Tisztelt Képviselőtársaim! Mindenki számára
köztudott, hogy Lázár János miniszterúr segítségével 50 millió forintot kaptunk a
művelődési ház felújításának befejezésére. Korábbi években szakaszosan próbáltuk a
felújításokat megvalósítani, hiszen annyi forrásunk sosem volt, hogy a terveket teljes
egészében megvalósíthattuk volna. Bármennyire törekedtünk a belső megújításokat
megoldani, az egész nem ér semmit a tetőszerkezet cseréje nélkül. Ennek a bekerülési
költsége meghaladja azt a küszöböt, amit saját hatáskörben eldönthetnénk, ezért
közbeszerzési eljárás lebonyolítása alá esik a beruházás. A hétfői testületi ülésen
döntöttünk a közbeszerzés lebonyolítójának személyéről, Dr. Szőllősi Béla által jegyzett
cégről van szó. A szakember megküldte számunkra az ajánlattételi felhívást, illetve azt
javasolta, hogy a mihamarabbi döntés érdekében legalább 4 céget vonjunk be az
ajánlattételbe, mert így 1 hónap alatt megvalósítható az eljárás lebonyolítása. Ez
megtörtént, ezt tartalmazza az előterjesztés. Az én információim szerint kettő makói,
egy csanádpalotai és egy tótkomlósi cég nyújtja be ajánlatát. Amennyiben a testület az
előterjesztést elfogadja, innentől kezdve a közbeszerző személyén múlik minden,
nekünk ebben az ügyben már nem kell tennünk semmit. Kivéve az ajánlatok
beérkezésének bontását, mert egy bizottságot kell erre létrehozni, és a döntést testület
elé kell vinni. Jelenleg ennyit tudok elmondani, a döntésünket a közbeszerző várja, alig
pár perce érkezett meg tőle ez az ajánlattételi felhívás, ettől kezdve az események
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felpörögnek. Részemről az elvárás az, hogy augusztus 6. napjára, a falunapra a munkák
befejeződjenek. Van-e kérdés, észrevétel?
Trembeczky Károly képviselő: A 11. pontnál az ajánlattevőknek helyszíni bejárást
biztosít, melynek időpontja 2016. március 10. napja 10.00 óra. Az ajánlattétel
beadásának időpontja március 23. napja 10.00 óra. Kellő időnek tűnik, hogy az
ajánlattétel előírásának megfeleljenek a jelentkezők.
Gyarmati András polgármester: A jelentkezők nagy része már megtette a helyszíni
bejárást, fölmérték a területet, elmagyaráztuk, hogy mit várunk a beruházás
folyamatában. Ők már csak az ajánlattételi felhívást várják, és rögtön be tudják nyújtani
az árajánlatukat.
Trembeczky Károly képviselő: A 3. oldal 14.-17. pont alkalmassági minimum
követelmények rovatban az érkeztetés, ez annyit jelent, hogy 23-án még 9.50 órakor
még lehet jönni a borítékkal.
Gyarmati András polgármester: Így van.
Trembeczky Károly képviselő: Erre az időre föl áll az a bizottság, aki részt vesz
ebben.
Gyarmati András polgármester: A tanácsadó mondja meg, hogy kinek kell részt
vennie a bizottságban.
Trembeczky Károly képviselő: A képviselő-testület is jelen lehet, illetve abból
választhat a bizottság tagjaiba. 3 fős bíráló bizottságot kell fölállítani, hogy ezt az
önkormányzatnak, vagy rajta keresztül?
Gyarmati András polgármester: Azt majd ő megmondja. Nem emlékszem arra, hogy
kiket mondott Szőllősi úr, kik lehetnek a bizottság tagjai.
Trembeczky Károly képviselő: Ő fogja kijelölni a műszaki ellenőr személyét is?
Gyarmati András polgármester: A műszaki ellenőrzésre is 3 pályázatot kell
benyújtani, ahhoz nem kell testületi döntés, azt a tanácsadó megmondja, ki dönt az
ügyben, nem vagyok szakmabeli, nem tudom. A közbeszerzési törvény szerint a
műszaki ellenőrzésre is minimum 3 ajánlat kell, és majd megmondja, hogy kik lesznek
ezek.
Trembeczky Károly képviselő: Nincs több kérdésem.
Gyarmati András polgármester: Van-e még kérdés? Mivel nincs. A határozati
javaslatot föl akartam olvasni, de mindenki megkapta. Egyrészt szól arról, hogy
ajánlattételi eljárást fogadunk el, közzététel nélküli, a becsült összeg 50 millió. Azt
elmondtam, hogy a közbeszerzési tanácsadó és a műszaki ellenőr díjazása saját
forrásból kerül kifizetésre. Az előterjesztés 3. pontja pedig arról szól, mely cégek adják
be ajánlatukat a felújításra. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki a határozati javaslat
mindhárom pontjával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta:
37/2016. (III.03.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételi felhívás
Határozat
Nagylak Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a
Dózsa György Művelődési Ház felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás
megindítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1.) Nagylak Község Önkormányzata a Dózsa György Művelődési
Ház felújítása projekthez kapcsolódóan hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít, melyhez a
határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást elfogadja.
2.) Az eljárás becsült értékét a kapott támogatás alapján bruttó
50.000.000,- Ft-ban határozza meg.
3.) A képviselő-testület a közbeszerzési eljárásra az alábbi
vállalkozásokat hívja meg:





M-COLOR 2009 Kft. 6900 Makó, Csanád vezér tér 7.
3/9.
HŐS ÉP Kft.6900 Makó, Feltámadás u. 1.
Gráf József ev. 6913 Csanádpalota Rezeda u. 4/a.
Csikaiszer Kft 5940 Tótkomlós, Bartók Béla u. 2.

Határidő:
A közbeszerzési időütemterv szerint
Felelős:
Gyarmati András polgármester
Határozatról értesítést kap:
- Gyarmati András polgármester
- Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
- SZTÉMI Építész Iroda Kft.
Gyarmati András polgármester: A rendkívüli ülés napirendjeit megtárgyaltuk,
köszönöm a testületi tagoknak és jegyző asszonynak a megjelenést és az ülést bezárom.
(13.55 órakor)
k.m.f.t.
Gyarmati András
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Runákné Gulácsi Krisztina

Trembeczky Károly

jkv. hitelesítő

jkv. hitelesítő
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