Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
223-9/2013. iktatószám
9. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 18-án
(hétfőn) délután 13,00 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, Biró Endre,
Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők.
Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző, Balázs Ferencné és Zsombok Gyuláné pénzügyi
főmunkatársak
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, az előadókat, és Dr. Nagy
Éva körjegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Javasolja a meghívóban kiadott napirendi pontot:
1./
Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa Község
szennyvízcsatornázása című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt
megvalósítási szakaszában FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
tárgyban folytatott, KÉ-19939/2012 számon 2012. december 24. napján megjelent
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési
eljárás részvételi szakaszát lezáró döntés meghozatal
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa Község szennyvízcsatornázása című
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában FIDIC
mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására tárgyban folytatott, KÉ-19939/2012
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számon 2012. december 24. napján megjelent hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát lezáró
döntés meghozatalát.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki
ellenőr feladatok ellátása tárgyban közbeszerzési eljárást indított melyet a Lucsik és Társa
Kft. folytatott le.
A közbeszerzési eljárásban a jelentkezések benyújtására nyitva álló határidő 2013. január 21.
napja 11óra 00 perckor lejárt. A Bíráló Bizottság a csatolt „Bíráló Bizottság ülésének
jegyzőkönyve”, valamint „Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról” c.
dokumentumban foglalt megállapításokat tette. (mellékelve)
Az összegezésben foglaltakra is tekintettel, az előterjesztő javaslatot tesz a döntéshozónak,
hogy az Összegezésben foglaltak szerint:
-

jelen közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát nyilvánítsa eredményessé;

-

az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1054
Budapest, Nagysándor József u. 6.) részvételre jelentkezőt nyilvánítsa
alkalmasnak, és részvételi jelentkezését nyilvánítsa érvényesnek;

-

az UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) és a
KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. (5700 Gyula,
Nagyváradi út 54.) részvételi jelentkezését nyilvánítsa érvénytelennek;

-

az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1054
Budapest, Nagysándor József u. 6.) részvételre jelentkezőt hívja fel
ajánlattételre.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést
tárgyalja meg, s a határozat-tervezetben foglaltakat hagyja jóvá.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólása valakinek?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt szavazást rendelt el. Kérte a képviselő-testület tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az előterjesztésben foglalt határozati javaslattal
egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
18/2013.(02.18.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa Község
szennyvízcsatornázása című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt
megvalósítási szakaszában FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
tárgyban folytatott, KÉ-19939/2012 számon 2012. december 24. napján megjelent hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési eljárás részvételi
szakaszát lezáró döntést hozta:
- jelen közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát nyilvánítsa eredményessé;
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az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1054
Budapest, Nagysándor József u. 6.)
részvételre jelentkezőt nyilvánítsa
alkalmasnak, és részvételi jelentkezését nyilvánítsa érvényesnek;
- az UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) és a
KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. (5700 Gyula,
Nagyváradi út 54.) részvételi jelentkezését nyilvánítsa érvénytelennek;
- az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1054
Budapest, Nagysándor József u. 6.)
részvételre jelentkezőt hívja fel
ajánlattételre.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva körjegyző
Határidő: értelem szerint
-

Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők
aktív részvételét és az ülést 13,15 órakor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető

3

