Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2014.(VII.03.) sz. jegyzőkönyve

18. számú
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi ülésről.

Jelen vannak:Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő képviselő
Girasek Károly képviselő
Jávorka János képviselő
Majnik László képviselő
Dr. Varga Tibor jegyző
Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.
Lichtenberger Edit jkv. vez.
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 5 fő
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
Girasek Károly, valamint Majnik László képviselő urakat kérem fel. A javaslatot 5 egyöntetű
igen szavazattal jelenlévők elfogadták.
Javasolom a meghívón szereplő három napirend tárgyalásával. Amennyiben egyéb javaslat
nincs, kérem szavazzon, aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért. Megállapítom, hogy 5
egyöntetű igen szavazattal a Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot elfogadta, és az
alábbiak szerint tárgyalta.
1./ Pótelőirányzatok biztosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
2./ „2014. évi épület- és útfelújítási kiviteli munkák Rétságon” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítása
Előterjesztő: Bulejka András KBB elnöke
3./ Kivitelezői szerződés jóváhagyása (Sportkombinát sportöltöző felújítása)
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

1./ Pótelőirányzatok biztosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést
tárgyalta, felkérem elnök urat, ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Bizottságunk a Képviselő-testület ülése előtt 8 bizottsági tag
jelenlétével határozatképesen ülésezett. Két tétel miatt van szükség pótelőirányzat
biztosítására. Közbeszerzési tanácsadónk jelezte, hogy a korábban biztosított 70.000 eFt-os
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fedezet nem elegendő a város karbantartási terv II. ütemében tervezett feladatok
végrehajtására. A másik ok pedig, hogy a városban – az önkormányzat vagy intézménye
tulajdonában lévő – vízórák cseréjére került sor, melynek költségvetési hatása 464.293 Ft. A
vis major bizottság június 30-án tartotta ülését. Mindkét esetben az a döntés született, hogy
a feladatokat el kell látni, szükséges a pótelőirányzat biztosítása. A karbantartási terv II.
ütemére a javaslat 6 millió forint, a vízóra cserére 500 eFt pótelőirányzat. A többletkiadások
fedezete a 2014. évi költségvetés tartaléka. A vis major bizottság jegyzőkönyve az
előterjesztés mellékletét képezi. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a DMRV-vel fel kell
venni a kapcsolatot az óracserék okán, mivel úgy tudjuk, hogy a készenléti alapdíjat azért is
kell fizetni, hogy az óracserék díját fedezze. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal
elfogadásra javasolja a pótelőirányzatok biztosítására vonatkozó határozati javaslatot.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincsen, kérem szavazzon,
aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5
egyöntetű
igen
szavazattal
meghozta
alábbi
határozatát:
138/2014. (VII.03.) számú KT határozat:
Rétság
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
pótelőirányzatok
biztosításának
szükségességéről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a város 2014. évi karbantartási terv II.
ütemének munkáihoz 6.000 eFt, az önkormányzat
tulajdonában
lévő
vízórák
cseréjéhez
500
eFt
pótelőirányzatot biztosít a tartalék terhére.
Az előirányzat változásokat július 31. napig át kell vezetni a
2014. évi költségvetésen.
Határidő: 2014. július 31.
Felelős : Vargáné Fodor Rita jegyző ált.h.

2./ „2014. évi épület- és útfelújítási kiviteli munkák Rétságon”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
Előterjesztő: Bulejka András KBB elnöke
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület a város közterületeinek 2014. évi
karbantartási feladatainak II. ütemére közbeszerzési pályázatot írt ki. A közbeszerzési
szakértő megszólította a megjelölt vállalkozásokat. A közbeszerzési eljárás három részre
került megbontásra. 1. rész: Művelődési Központ homlokzata és a Városi Központi Étkezde
felújítása kiviteli munkái. 2. rész: Középiskola előtti járda és kerítés rekonstrukciója, továbbá
belterületi útburkolat felújítás, közterület rendezés kiviteli munkái. 3. rész: Piac
Fogadóépülete felújításának kiviteli munkái. A PVB ülése előtt a Közbeszerzési Bíráló
Bizottság tartotta ülését. 5 cég lett megszólítva, 4 cég adott be ajánlatot. A Ságron és
Movens Kft. közös ajánlatot adott be. A közbeszerzési szakértő javaslata, hogy Ságron és
Movens Kft-t, a részletezett okok miatt kerüljön kizárásra. A bizottság megismerve az okokat,
8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a közbeszerzési szakértő javaslatát.
Javasolja továbbá a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal, hogy az 1. rész kivitelezésére az
AQUA-PILON Kft-t, a 2. rész vonatkozásában a Váci Útépítő Kft-t, a 3. rész kivitelezésére
pedig ugyancsak az AQUA-PILON Kft-t bízza meg a Képviselő-testület.
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Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki
a fenti javaslatok elfogadásával egyetért.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5
egyöntetű
igen
szavazattal
meghozta
alábbi
határozatát:
139/2014. (VII.03.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „2014. évi épület- és
útfelújítási kiviteli munkák Rétságon”közbeszerzési eljárás folyamán benyújtott
ajánlatokról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig (2014.06.10.10:00),
a felhívásban megadott helyszínre (lezártan), 4 ajánlattevőtől érkezett ajánlat az alábbiak
szerint:
1. Ajánlattevő neve: AQUA-PILON Kft
Ajánlattevő székhelyének címe:
2600 Vác, Piarista u. 8.
Ajánlatai:
1. rész: Művelődési Központ homlokzata és a Városi Központi Étkezde felújítása kiviteli
munkái, nettó ajánlati ár:28.233.833.- Ft
3. rész: Piac Fogadóépülete felújításának kiviteli munkái, nettó ajánlati ár: 9.342.870,- Ft
2. Ajánlattevő neve: Váci Útépítő Kft
Ajánlattevő székhelyének címe:
2600 Vác, Rákóczi út 20.
Ajánlata:
2. rész: Középiskola előtti járda és kerítés rekonstrukciója, továbbá belterületi
útburkolat felújítás, közterület rendezés kiviteli munkái, nettó ajánlati ár: 21.977.476,- Ft
3. Ajánlattevő neve: BITUNOVA Útfenntartó és Emulziógyártó Kft
Ajánlattevő székhelyének címe:
1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2/D.
Ajánlata:
2. rész: Középiskola előtti járda és kerítés rekonstrukciója, továbbá belterületi
útburkolat felújítás, közterület rendezés kiviteli munkái nettó ajánlati ár: 24.254.171,- Ft
4. Ajánlattevő neve: SÁGRON Kft. (vele közös ajánlattevő: MOVENS Kft.)
Ajánlattevő székhelyének címe:
2651 Rétság, Rózsavölgyi u. 38.
Ajánlatai:
1. rész: Művelődési Központ homlokzata és a Városi Központi Étkezde felújítása kiviteli
munkái, nettó ajánlati ár: 22.585.426.- Ft
3. rész: Piac Fogadóépülete felújításának kiviteli munkái nettó ajánlati ár: 5.811.184,Ft
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Ajánlatkérő számára a szerződés teljesítéséhez rendelkezésére álló anyagi fedezet összege
bruttó 76.000.000 forint.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltak szerint létrehozott
Közbeszerzési Bíráló Bizottság elvégezte az ajánlatok ellenőrzését és értékelését.
A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság szakvéleményét és döntési javaslatát
is elfogadva megállapítja, hogy az AQUA-PILON Kft, a Váci Útépítő Kft. és a BITONOVA Kft.
ajánlata érvényes, az ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére is. A SÁGRON Kft.
és vele közös ajánlatot benyújtó MOVENS Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja, mivel az
ajánlat nem terjed ki az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban meghatározott
teljes beszerzési tárgyra és annak teljes mennyiségére, műszaki tartalmára.
Az eljárás nyertesei:
Az 1. rész tekintetében:
Ajánlattevő neve: AQUA-PILON Kft, címe: 2600 Vác, Piarista u. 8.
Az ellenszolgáltatás összege (nettó): 28.233.833.- HUF,
A 2. rész tekintetében:
Ajánlattevő neve: Váci Útépítő Kft., címe: 2600 Vác, Rákóczi út 20.
Az ellenszolgáltatás összege (nettó): 21.977.476.- HUF,
A 3. rész tekintetében:
Ajánlattevő neve: AQUA-PILON Kft., címe: 2600 Vác, Piarista u. 8.
Az ellenszolgáltatás összege (nettó): 9.342.870.- HUF.
A Képviselő-testület felkéri az eljárás lebonyolításával megbízott Márkus és Társai Kft.
képviselőjét, hogy a fentieknek megfelelően készítse el az eljárás eredményéről készítendő
összegezést, a Kbt. előírásai szerint küldje meg azt az ajánlattevők részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy az ajánlattételi
dokumentációban jóváhagyott szerződést az AQUA-PILON Kft-vel és a Váci Útépítő Kft-vel a
törvényes határidő betartása mellett aláírja.
Határidő: határozat megküldésére 2014. július 07., majd szöveg szerint
Felelős: határozat megküldésére Vargáné Fodor Rita
szerződés aláírásáért Mezőfi Zoltán polgármester

3./ Kivitelezői szerződés jóváhagyása (Sportkombinát sportöltöző
felújítása)
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Szeretném kihangsúlyozni, hogy vis major helyzetről van szó.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület árajánlatokat kért a volt sportkombinát
területén lévő sportöltöző bontására és felújítására. A beérkezett árajánlatok ismeretében a
Képviselő-testület az épület felújítása mellett döntött. A beérkezett ajánlatok közül a Ságron
Kft. ajánlata volt a kedvezőbb, ez az ajánlat került elfogadásra. A bizottság 8 egyöntetű igen
szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, úgy kérem szavazzon,
aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával.
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5
egyöntetű
igen
szavazattal
meghozta
alábbi
határozatát:
140/2014. (VII.03.) számú KT határozat:
Rétság
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a SÁGRON Kft-vel a volt Sportkombinát
területén lévő Sportöltöző felújítására szóló kivitelezői
szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező
Vállalkozási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza Mezőfi
Zoltán polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2014. július 07.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, a rendkívüli ülést 17
óra 30 perckor bezárom.

Kmft

Mezőfi Zoltán
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Girasek Károly
jkv.hit.

Majnik László
jkv.hit.
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