Iktatószám: P-199-1/2012.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2012. január 4. napján 14:00 órakor tartott
rendkívüli nyílt ülésén

Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Varga Istvánné, képviselők
Nagy András Botond jegyző
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok
Kossa Lajos polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat, pénzügyi
gondnok asszonyt, Szolga Péter közbeszerzési szakértőt. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, hiányzik Pukliné Tündik Tünde képviselő, aki jelezte, hogy betegsége miatt nem
tud részt venni a képviselő-testület ülésén.
Az alábbi javaslatot teszem a napirendi pontokra.
Napirendi pontok:
1.

A Sárvíz Önkormányzati Település- és Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
„Aba Nagyközség kerékpárút-hálózatának fejlesztése” című pályázat közbeszerzési
eljárás lefolytatására vonatkozó ajánlatának megtárgyalása
Előadó: Kossa Lajos polgármester

2.

„Aba Nagyközség kerékpárút-hálózatának fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítása
Előadó: Kossa Lajos polgármester
Szolga Péter Sárvíz Nonprofit Kft.

Kossa Lajos polgármester:
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a napirendi pontokra tett
javaslatot.
1. A Sárvíz Önkormányzati Település- és Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

„Aba Nagyközség kerékpárút-hálózatának fejlesztése” című pályázat közbeszerzési
eljárás lefolytatására vonatkozó ajánlatának megtárgyalása
Előadó: Kossa Lajos polgármester
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Kossa Lajos polgármester:
A múltkori ülésünkön kértük a Sárvíz Önkormányzati Település- és Térségfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Kft.-t, hogy írásos ajánlatot juttasson el részünkre az „Aba Nagyközség kerékpárúthálózatának fejlesztése” című pályázat közbeszerzési eljárásának lefolytatása végett. A cég
elküldte az ajánlatát, amely nettó: 350.000,-Ft. Kérném a képviselő-testület hozzájárulását, hogy
megkössük a Nonprofit Kft.-vel a szerződést a közbeszerzési eljárás lebonyolítására. A pénzügyi
gondnok asszony jóváhagyta az ajánlatot, az ellen nincsen az adósságrendezési eljárás
szempontjából kifogása.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
Az Adósságrendezési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Az előterjesztéssel egyetértek, az
az adósságrendezési eljárással nem ellentétes.
Kossa Lajos polgármester:
Van –e kérdése, észrevétele valakinek ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, akkor, aki egyetért azzal, hogy az előterjesztésben szereplő árajánlat szerint
szerződést kössünk a Sárvíz Nonprofit Kft.-vel, kérem, emelje fel a kezét.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot, hozta:

1/2012. ( I.04.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízza a Sárvíz Önkormányzati
Település- és Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-t (székhelye: 8127 Aba, Rákóczi út 12.) azzal, hogy
az „Aba Nagyközség kerékpárút-hálózatának fejlesztése” című KDOP-4.2.2-09/2009-0008 azonosító
számú pályázat közbeszerzési eljárásának lebonyolítását az árajánlatban szereplő nettó: 350.000,-Ft
vállalkozási díj ellenében végezze el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő:
döntést követően azonnal
2. „Aba Nagyközség kerékpárút-hálózatának fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítása
Előadó: Kossa Lajos polgármester
Szolga Péter Sárvíz Nonprofit Kft.
Szolga Péter Sárvíz Nonprofit Kft.:
Nagy tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. A legutóbbi testületi ülésen, a
közbeszerzési ajánlattételi felhívás alapján a már korábban ismertetett három ajánlattevő
megkeresésre került. A jóváhagyott támogatási szerződésnek megfelelően készítettük el a
felhívást, a dokumentációt, lemásoltattuk a teljes tervdokumentációt, ezt eljuttattuk a három
ajánlatot benyújtó céghez. Január 2.-án 10.00 órakor felbontottuk a beérkezett három ajánlatot.
Röviden ismertetném az ajánlattevőket még egyszer. Bontási sorrendben tehát az alábbi ajánlatok
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érkeztek: Bontás és Kotrástechnika Kft. (2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12.) ajánlati ár nettó:
137.800.217,-Ft. –ra adott ajánlatot. Második a Regia Service Kft. (8000 Székesfehérvár, Losonci
u. 8/b.) székhelyű vállalkozás, akinek az ajánlati ára nettó: 124.371.590,-Ft-ról szól. A harmadik
cég, aki ajánlatot tett, a Konstruktor Kft. (8000 Székesfehérvár, Repkény u. 7.) székhelyű cég,
akinek az ajánlati ára nettó: 136.289.688,-Ft volt. A bontáson az ajánlatot adó vállalkozások nem
képviseltették magukat, ezért a bontásról készített jegyzőkönyvet mindhárom ajánlattevőnek
eredetiben még aznap megküldtük, ahogyan ezt a jogszabály előírja. Ezt követően délután
ülésezett a Közbeszerzési Bírálóbizottság, ahol egyesével átvizsgálásra került a három ajánlat.
Megállapította a Bírálóbizottság, hogy a közbeszerzési ajánlattételi felhívásnak megfelelően
készítették el az ajánlatukat a vállalkozások, azokra a munkanemekre adtak ajánlatot amelyek a
pályázatban is szerepeltek. Kimondta a Bírálóbizottság, hogy a három ajánlat érvényes és az
ajánlattételi felhívás bírálati szempontjai alapján a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó
vállalkozást, a Regia Service Kft-t javasolják a képviselő-testületnek kihirdetni nyertesként. A
vállalkozási szerződésbe egy záradékrész kerül, ami a Belügyminisztérium döntésére vonatkozik,
miszerint ha a Belügyminisztérium nem hagyja jóvá ennek a beruházásnak a tervezett
reorganizációs tervét, akkor joga van a képviselő-testületnek a szerződéstől elállni, és a vállalkozó
ez alapján nem indíthat keresetet az Önkormányzattal szemben. A jelen képviselő-testületi döntés
arra vonatkozna, hogy a Bírálóbizottság döntését elfogadja a testület, és ha elfogadja, akkor
szavazni kell arról, hogy a Regia Service Kft-t hirdessük ki az eljárás nyerteséül, illetve meg kell
hatalmazni a testületnek a polgármestert a vállalkozási szerződés – a kiegészítésben elhangzott
záradékkal történő – aláírására. A teljes közbeszerzési dokumentáció megtekinthető, ha valakinek
kérdése van, akkor szívesen válaszolok rá.
Szolga Péter Sárvíz Nonprofit Kft.:
Annyit kell még tudni a projektről, hogy a beruházás nem előfinanszírozással, hanem szállítói
finanszírozással történik. Tehát a vállalkozó kiállítja a számlát, az beküldésre kerül az irányító
hatósághoz és a Váti Kft. direktbe a vállalkozónak fogja utalni a teljes beruházási összeg 90%-át.
Az Áfa összeget kell az Önkormányzatnak kifizetnie.
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
Alvállalkozóval dolgoztat ez a cég?
Szolga Péter Sárvíz Nonprofit Kft.:
Egy munkarészben a park és köztéri eszközök esetében alvállalkozói teljesítés van szerepeltetve a
cég ajánlatában. Itt a közreműködés aránya mintegy 15%. Egyéb munkarészeknél mindenhol
10% alatti mértékben venne igénybe alvállalkozókat a cég.
Kossa Lajos polgármester:
Van –e további kérdése, észrevétele valakinek ezzel kapcsolatban?
Pinkáné Surányi Edit pénzügyi gondnok:
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a vállalkozási szerződésbe záradékot helyezzen el a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 34/E §-a alapján.
Az előterjesztéssel egyebekben egyetértek, az az adósságrendezéssel nem ellentétes.
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Kossa Lajos polgármester:
Köszönöm. Aki egyetért azzal, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a
Regia Service Kft-t hirdessük ki a közbeszerzési eljárás nyerteseként az elhangzottakkal
kiegészítve, kérem, emelje fel a kezét.
Köszönöm Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot, hozta:

2/2012. ( I.04.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KDOP-4.2.2-09/2009-0008 azonosító számú
„Aba Nagyközség kerékpárút-hálózatának fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
I. Aba Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Közbeszerzési
Bírálóbizottság véleményét figyelembe véve az „Aba Nagyközség kerékpárút-hálózatának
fejlesztése” tárgyában indított közbeszerzési eljárás nyerteseként a Regia Service Kft-t.
(székhelye: 8000. Székesfehérvár Losonczi u. 8/B.) hirdeti ki. A nyertes Regia Service
Kft. által benyújtott érvényes ajánlat ellenértéke: nettó: 124.371.590 Ft., +33.580.329
Ft Áfa , a fejlesztés bruttó értéke összesen: 157.951.919,-Ft.
II. Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy
a vállalkozási szerződésben záradékot helyezzen el a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 34/E §-ban foglaltaknak
megfelelő tartalommal.
III. Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a közbeszerzési eljárásnak megfelelően a II. pontban foglalt kiegészítéssel kösse
meg a szerződést az ajánlattevővel.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: legkésőbb 2012. 01. 18.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.

Kossa Lajos
polgármester

Nagy András Botond
jegyző
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