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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 

223-35/2013. iktatószám 

35. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 4-én 

(hétfőn) délután 14,30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Fenyődi Attila, 

Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Biró Endre, Dr. Serester Zoltán képviselő 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és Dr. Nagy Éva jegyzőt. 

 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.  

Ezzel az ülést megnyitotta.  

 

Napirendi pont: 

  

1./ Előzetes vitarendezés a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében 

Bucsa község szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának tervezői és 

generálkivitelezői feladatainak elvégzése tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény 

közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételi dokumentációjának 

módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontokkal 

kapcsolatosan.  

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.  

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat 

elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

1. napirendi pont: Előzetes vitarendezés a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú 

pályázat keretében Bucsa község szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna 

hálózatának tervezői és generálkivitelezői feladatainak elvégzése tárgyú nemzeti 

eljárásrend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

részvételi dokumentációjának módosítása 
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, az előzetes vitarendezést a 

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében Bucsa község 

szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának tervezői és generálkivitelezői 

feladatainak elvégzése tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételi dokumentációjának módosítását.  

 

Bucsa Község Önkormányzata a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat 

keretében Bucsa község szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának 

tervezői és generálkivitelezői feladatainak elvégzése tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti 

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás indított. 

 

Az EUROUT Kft. és az A-HÍD ZRT.  Előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett elő.  

Mind a két ajánlattevő kifogásolta Részvételi felhívás III.2.3 Műszaki szakmai alkalmasság 

fejezetben szereplő (félkövér és dőltbetűvel kiemelt) alábbi pontját: 

  „Az eljárásban alkalmatlan a részvételre jelentkező ha”:  

 

M/1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező ha nem rendelkezik az alábbi referenciával: 

A 2. rész esetében: 

Legalább 1 db, a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített szennyvízcsatorna 

kivitelezésre vonatkozó referenciával, amelynek értéke elérte vagy meghaladta a nettó 800 

millió forintot, és amely tartalmazott  

legalább 7.000 fm hosszúságú gravitációs bekötővezeték,  

legalább 1.000 db  gravitációs házi bekötés,, 

legalább 45.000 fm hosszúságú  gravitációs gerincvezeték,  

legalább 1500 fm  legalább DN 160-es átmérőjű nyomóvezeték, 

és legalább 4 db közterületi átemelő építést. 

 

Tekintettel a „Teljes mennyiség fejezetben” részletezett műszaki tartalomra kérem, hogy a 

Tisztelt Képviselő-testület helyt adva az előzetes vitarendezési kérelmeknek, fogadja el és 

döntsön a Részvételi dokumentáció módosításáról az alábbiak szerint: 

Részvételi felhívás III.2.3 Műszaki szakmai alkalmasság fejezetben szereplő (félkövér és 

dőltbetűvel kiemelt) alábbi pontját: 

  „Az eljárásban alkalmatlan a részvételre jelentkező ha”:  

 

M/1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező ha nem rendelkezik az alábbi referenciával: 

A 2. rész esetében: 

Legalább 1 db, a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített szennyvízcsatorna 

kivitelezésre vonatkozó referenciával, amelynek értéke elérte vagy meghaladta a nettó 800 

millió forintot, és amely tartalmazott  

legalább 7.000 fm hosszúságú gravitációs bekötővezeték,  

legalább 1.000 db  gravitációs házi bekötés,, 

legalább 15.000 fm hosszúságú  gravitációs gerincvezeték,  

legalább 1500 fm  legalább DN 160-es átmérőjű nyomóvezeték, 

és legalább 4 db közterületi átemelő építést. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

Mivel több kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a KEOP-1.2.0/09-

11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében Bucsa község szennyvíztisztító telepének 
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és szennyvízcsatorna hálózatának tervezői és generálkivitelezői feladatainak elvégzése tárgyú 

nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési 

eljárás részvételi dokumentációját módosításával, és a ’legalább 15.000 fm hosszúságú  

gravitációs gerincvezeték, feltétel megszabásával”.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.  

 

108/2013.(XI.04.) Képviselő-testületi határozat 

A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében Bucsa község 

szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának tervezői és 

generálkivitelezői feladatainak elvégzése tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény 

közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás 

módosításának jóváhagyása 

A Képviselő-testület  

1./ A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében Bucsa község 

szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának tervezői és generálkivitelezői 

feladatainak elvégzése tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételi dokumentációját módosítja: 

Tekintettel a „Teljes mennyiség fejezetben” részletezett műszaki tartalomra a Képviselő-

testület helyt ad az előzetes vitarendezési kérelmeknek, és módosítja Részvételi 

dokumentációt az alábbiak szerint: 

Részvételi felhívás III.2.3 Műszaki szakmai alkalmasság fejezetben szereplő (félkövér és 

dőltbetűvel kiemelt) alábbi pontját: 

  „Az eljárásban alkalmatlan a részvételre jelentkező ha”:  

 

M/1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az alábbi referenciával: 

A 2. rész esetében: 

Legalább 1 db, a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített szennyvízcsatorna 

kivitelezésre vonatkozó referenciával, amelynek értéke elérte vagy meghaladta a nettó 800 

millió forintot, és amely tartalmazott  

legalább 7.000 fm hosszúságú gravitációs bekötővezeték,  

legalább 1.000 db  gravitációs házi bekötés,, 

legalább 15.000 fm hosszúságú  gravitációs gerincvezeték,  

legalább 1500 fm  legalább DN 160-es átmérőjű nyomóvezeték, 

és legalább 4 db közterületi átemelő építést. 

                                                                       

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása? Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, és több napirendi pont sem volt, 

megköszönte a képviselők aktív részvételét és az ülést 14,40 órakor bezárta.  

 

Kmf. 

  

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

 

  Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


