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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. augusztus
11-én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott
rendkívüli nyílt üléséről
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Farkas Imre polgármester,
Dr. Ecsedi András István,
Farkas András,
Jákli Ferencné,
Magyari Ferenc alpolgármester,
Radák Kálmán,
Stadler Gábor képviselők

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület rendkívüli nyílt ülésén
megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy a rendkívüli nyílt képviselőtestületi ülés a
képviselők 7 tagjának jelenlétével határozatképes, a rendkívüli nyílt ülést megnyitom.
Javaslatot teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Jákli Ferencné és Stadler Gábor
képviselők személyében.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
134/2014.(VIII.11.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
mai rendkívüli nyílt képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 48. § (7) bekezdése
alapján Jákli Ferencné és Stadler Gábor képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. augusztus 11.
Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett egyetlen napirendi pont
tárgyalását. Amennyiben nincs egyéb napirendi javaslat, kérdésem, ki az, aki elfogadja a
javasolt napirendet?
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A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
135/2014.(VIII.11.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 17. §-a alapján a polgármester által
előterjesztett alábbi napirendi pontot elfogadja:
NAPIREND
1. KEOP-2014-4.10.0/N. kódszámú pályázat kapcsán beérkezett ajánlattételekről
döntéshozatal
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2014. augusztus 11.
II. Napirend tárgyalása
1. KEOP-2014-4.10.0/N. kódszámú pályázat kapcsán beérkezett ajánlattételekről
döntéshozatal
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: a 2014. augusztus 1-jei rendkívüli képviselőtestületi ülésen a
képviselőtestület döntött a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek
kialakítása” című pályázat vonatkozásában a projektmenedzsment, tervezés, műszaki
ellenőrzés, tájékoztatás és audit tevékenységek kapcsán megküldésre kerülő ajánlattételi
felhívásokról.
Az ajánlatok az ajánlattételi felhívásra felkért cégek részéről határidőben megérkeztek.
Ismertetem a képviselőtestülettel a projektmenedzsment, tervezés, műszaki ellenőrzés,
tájékoztatás tevékenységek elvégzésére beérkezett ajánlattételeket:
1./ A.B.A.C.S. Műhely Tervező és Fővállalkozó KFT (1124 Budapest, Németvölgyi út 118.)
ajánlata: 1.092.200,-Ft,
2./ Geo-Resource KFT (1023 Budapest, Frankel Leó u. 21-23. III.em.1.) ajánlata: 1.193.800,Ft,
3./ SKC-Consulting KFT (1138 Budapest, Népfürdő u. 22.) ajánlata: 774.700,-Ft.
Javasolom a képviselőtestületnek, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő SKC-Consulting KFT
ajánlatát fogadja el és bízza meg a fenti tevékenységek elvégzésével. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a javaslattal?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
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136/2014.(VIII.11.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a KEOP-2014-4.10.0/N.
kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázat vonatkozásában a
projektmenedzsment, tervezés, műszaki ellenőr, tájékoztatás tevékenységet ellátó szervezet
kiválasztása tárgyú beszerzésben a felkérendő ajánlattevők meghatározása tárgyú előterjesztést
megtárgyalta, és megállapítja, hogy a beszerzésben nyertes ajánlattevő:

Ajánlattevő neve:

SKC-Consulting KFT

székhelye:

1138 Budapest, Népfürdő u. 22.

Levelezési címe:
Belföldi adószáma:

1138 Budapest, Népfürdő u. 22.
13673390-2-41

Kapcsolattartó neve:

Gyergyói István ügyvezető

Telefonszáma:

06-1-240-47-44

faxszáma
e-mail címe

06-1-240-47-44
eszter.gemesi@skc.hu

Bírálati szempont

Nettó ajánlati ár (HUF)

Bruttó ajánlati ár (HUF)

Ajánlati ár (nettó)

610.000,-HUF

774.700,-HUF

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a bonyolítást végző szervezet felé a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: azonnal
Farkas Imre polgármester: ismertetem a képviselőtestülettel az audit tevékenység elvégzésére
beérkezett ajánlattételeket:
1./ A.B.A.C.S. Műhely Tervező és Fővállalkozó KFT (1124 Budapest, Németvölgyi út 118.)
ajánlata: 482.600,-Ft
2./ FLOTT PARTNER Tervező és Szolgáltató BT (1162 Budapest, Attila u. 80.) ajánlata:
546.100-,Ft,
3./ MEDI-COLOR BT (8600 Siófok, Kiss János altábornagy u. 5.) ajánlata: 342.900-,Ft.
Javasolom a képviselőtestületnek, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő MEDI-COLOR BT
ajánlatát fogadja el és bízza meg az audit tevékenység elvégzésével. Kérdésem, ki az, aki
egyetért a javaslattal?
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A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
137/2014.(VIII.11.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a KEOP-2014-4.10.0/N.
kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázat vonatkozásában az audit
tevékenységet ellátó szervezet kiválasztása tárgyú beszerzésben a felkérendő ajánlattevők
meghatározása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és megállapítja, hogy a beszerzésben nyertes
ajánlattevő:

Ajánlattevő neve:

MEDI-COLOR BT

székhelye:

8600 Siófok, Kiss János altábornagy u. 5.

Levelezési címe:

8600 Siófok, Kiss János altábornagy u. 5.

Belföldi adószáma:

21002306-2-14

Kapcsolattartó neve:
Telefonszáma:

Orosi Antal László ügyvezető
06-84/313-761

faxszáma
e-mail címe

06-84/313-761
antal.orosi@gmail.com

Bírálati szempont
Ajánlati ár (nettó)

Nettó ajánlati ár (HUF)
270.000,-HUF

Bruttó ajánlati ár (HUF)
342.900,-HUF

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a bonyolítást végző szervezet felé a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: azonnal
Farkas Imre polgármester: szintén az augusztus 1-jei rendkívüli ülésen döntött a
képviselőtestület arról, hogy a fenti KEOP-pályázat kapcsán a kivitelezésre három céget
keresünk meg ajánlattételi felhívással. Mivel 8 millió forint összeg feletti beszerzésről van szó,
ezért szükség van bíráló bizottságra is, kérem a képviselőtestületet, hogy erről hozza meg
döntését.
Javaslatom a bíráló bizottság tagjaira:


jogi és közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag:

Kovács Gábor



pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag:

Gobolyákné Maróth
Márta



a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag:

Bárány Sándor
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Kérdésem, ki az, aki egyetért a bíráló bizottság tagjainak személyével?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
138/2014.(VIII.11.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

(képviselő: Farkas Imre

polgármester) a Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Előszálláson tárgyában indítandó a
Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és
ajánlattételi dokumentációját elfogadja, a közbeszerzési eljárást megindítja.
A Képviselőtestület az alábbi vállalkozásokat keresi meg ajánlattételre:




ALBA NAPELEM Kft. (8000 Székesfehérvár, Raktár utca 2.),
PROFITEXPERT Számítástechnikai Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 152. H. ép.),
"SYSTEM-5" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7636 Pécs, Gadó utca 12. I. em. 3.)

A Képviselőtestület a Bíráló Bizottság tagjának megbízza az alábbi személyeket:


jogi és közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tag:

Kovács Gábor



pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag:

Gobolyákné Maróth
Márta



a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tag:

Bárány Sándor

A Képviselőtestület felkéri a közbeszerzési tanácsadót a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: azonnal
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Farkas Imre polgármester: mivel nincs több napirendi pont a rendkívüli ülésen, így azt 17,20
órakor bezárom.
kmf.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:
Győriné Tar Edit
aljegyző

Farkas Imre
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Jákli Ferencné
hitelesítő

Stadler Gábor
hitelesítő

