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

Szám: 80/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. január
11-én 18.00 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

Az ülésen  érdeklődő nem jelent meg.

Modori László polgármester köszöntötte a megjelenteket, 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:

1./ 
Szennyvízberuházáshoz közbeszerzés  Modori László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Szennyvízberuházáshoz közbeszerzés
Előadó: Modori László polgármester

Modori László:

A szennyvízberuházás befejezéseként az utakat teljes szélességében le kell még aszfaltozni.
Ez azonban nem szerepelt az eredeti kiírásban. Mivel olcsóbb lett a kivitelezés a tervezettnél,
lehetőségünk  nyílt  lehívni  a  bennmaradt  pályázati  összegből.  A  közbeszerzéshez  új
közbeszerzési  szabályzatra  van  szükség.  Javasolja  a  lebonyolító  által  készített  szabályzat
elfogadását.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  egyhangúlag
Közbeszerzési Szabályzatról az alábbi határozatot hozta:

1/2013. (I. 11.) Kt. sz. Határozat

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § szerinti Ajánlatkérőnek minősülő szervezet
az ugyanezen törvény 22. § szerinti közbeszerzési szabályzatát elfogadja.
(A Közbeszerzési Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Modori László:

Javasolja, hogy írják ki a közbeszerzési eljárást a szennyvíz kiegészítő beruházásához, hogy
az utak teljes zárása elkészülhessen.

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  egyhangúlag  a
közbeszerzési eljárásról az alábbi határozatot hozta:

2/2013. (I. 11.) Kt. sz. Határozat

Borszörcsök Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő hirdetmény közzététele
nélküli  tárgyalásos eljárást  indít  a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény  94.  §  (3)  bekezdésének  a)  pontja  alapján  KIEGÉSZÍTŐ  ÉPÍTÉSI
BERUHÁZÁS  tárgyban  („Borszörcsök  község  szennyvízelvezetési  és
szennyvíztisztítási  beruházása“  (azonosító  szám:  KDOP-4.1.1/A-10-2010-
0003))  az  előterjesztésben  közölt  ajánlattételi  felhívás,  dokumentáció  és
szerződéstervezet alapján.
A becsült  érték:  221.209.255,-  Ft  (ebből  a  jelen  kiegészítő  beruházásra  eső
érték: 23.076.900,- Ft)
A beszerzés nem esik egybeszámítási kötelezettség alá.
Az  ajánlattételre  felhívandó  személy:  BOROSZLÁN  Építő-Szolgáltató-
Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8500 Pápa, Aradi út 1. 
Egyben  előírja  a  Gress-Ing  Kft.  részére,  hogy folytassa  le  a  közbeszerzési
eljárást az alábbi menetrend alapján.

esemény / dokumentum határidő megjegyzés
ajánlattételi határidő, 
borítékbontás

01. 28.

hp előtti bb és testületi ülés 01. 29.
hp határidő 01. 31.
hp értékelő bb és testületi 
ülés

01. 31.

tárgyalás 02. 01.
hp utáni bb és testületi ülés 
(döntés)

02. 01.

összegezés megküldése 02. 01.
szerződéskötés 02. 14.
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Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülést 18.40 órakor bezárta.

kmf.

Modori László Bendes István
polgármester körjegyző


