
Borszörcsök Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8479. Borszörcsök, Petőfi u. 198.

Szám: 385-1/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február
24-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8479. Borszörcsök, Petőfi u. 198.

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Modori László polgármester
Kocsi István alpolgármester
Modori Tivadar
Poór László
Zsigmond Károly települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István körjegyző
Dr. Németh Ferenc ügyvéd

Az ülésen  érdeklődő nem jelent meg.

Modori  László  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  külön  köszöntötte  dr.  Németh
Ferenc  ügyvéd  urat  a  közbeszerzés  jogi  tanácsadóját,   megállapította,  hogy  az  ülésen  a
képviselőtestület  mind  az  5  tagja  megjelent,  tehát  az  ülés  határozatképes,  majd  az  ülést
megnyitotta.
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Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

NAPIRENDEK:
1./ 
Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházás Modori László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházás 
Előadó: Modori László polgármester

A Bíráló Bizottság írásos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Modori László:

A  Bíráló  Bizottság  meghozta  javaslatát  a  Borszörcsök  község  szennyvízelvezetési  és
szennyvíztisztítási beruházás kivitelezőjéről.
Az árajánlatok vizsgálatánál a legfontosabb szempont a legkedvezőbb ár volt. A beérkezett
árajánlatok  megfeleltek  az  előírásoknak,  ezért  azokat  nyilvánítsa  a  képviselőtestület
megfelelőnek.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a 
az ajánlattevők ajánlata elfogadásáról az alábbi határozatot hozta:
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8/2012.(II.24.) Kt. sz. határozat

A Képviselőtestület az alábbi Ajánlattevők ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő lejárta
előtt  benyújtott  ajánlat a  hiánypótlás  során  pótolt  iratokkal
együtt  mindenben  megfelel  az  ajánlattételi  felhívásban,  a
közbeszerzési  dokumentációban,  valamint  a  jogszabályokban
meghatározott feltételeknek és követelményeknek:

- Magyar Közműépítő Konzorcium;
- Pannon Nívó Építő Zrt.,
- Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.

Modori László:

Javasolja a Bíráló Bizottság javaslata elfogadását a kivitelező kiválasztásáról.

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
ajánlattevők közül való választásról az alábbi határozatot hozta:

9/2012.(II.24.) Kt. sz. határozat

A Képviselőtestület a  Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.
Ajánlattevőt hirdeti  ki  az  eljárás  nyertes  Ajánlattevőjének  az
„Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” c. iratnak megfelelően,
mivel  Ajánlattevő  az  összességében  legelőnyösebb  érvényes
ajánlatot tette.
Az  ajánlatok  elbírálásának  szempontja: A  Kbt.  57.  §  (2)
bekezdés  b)  pontja  szerint az  összességében  legelőnyösebb
ajánlat.
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A Kbt. 91. § (1) bekezdése alapján  Ajánlattevő az Ajánlatkérő
részére  az  ajánlattételi  felhívásban  és  a  dokumentációban
meghatározott  feltételek  alapján,  valamint  a  Kbt.  57.  §  (2)
bekezdés  b)  pontjában  meghatározott,  az  összességében
legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztása  bírálati  szempont  szerint  a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülést 17.30 órakor bezárta. 

kmf.

Modori László Bendes István
polgármester körjegyző


