Iktatószám: 1497-13/2014.
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Aba Város Képviselő-testülete 2014. június 18. napján 14.00-kor
megtartott nyílt ülésén

Jelen vannak:
Kossa Lajos polgármester
Bor József Dezső, Kasó László, Mercsek György, Pukliné Tündik Tünde képviselők,
Nagy András Botond jegyző
Kossa Lajos polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőtársaimat.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, 5 képviselő van jelen. Hiányzik dr. Pőcze
Ferenc alpolgármester és Varga Istvánné képviselő, akik jelezték, hogy egyéb
elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni a mai ülésen. Az ülés napirendi pontjaira a
kiadott meghívónak megfelelően szeretnék javaslatot tenni.
Napirendi pontok:
1. „Aba Fehérvári út 0+000 – 0+ 613,25 km szakasz és a Vak Bottyán u. – Árpád

út között 0+000 – 0+222 km szakasz kerékpárút építése” tárgyú
közbeszerzési eljárásban döntések meghozatala

2. Bejelentések
Aki a napirendi pontokra tett javaslattal egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag jóváhagyta a javaslatot.

1. „Aba Fehérvári út 0+000 – 0+ 613,25 km szakasz és a Vak Bottyán u. – Árpád

út között 0+000 – 0+222 km szakasz kerékpárút építése” tárgyú
közbeszerzési eljárásban döntések meghozatala
Nagy András Botond jegyző:
Tisztelt képviselő-testület! Az abai kerékpárút hálózat még ki nem épített részével
kapcsolatosan lefolytattuk a feltételes közbeszerzési eljárást, a Közbeszerzési Bíráló
Bizottság jegyzőkönyvben megalkotta a véleményét, mely az előterjesztés mellékletét
képezi. Az írásos határozati javaslat tartalmazza a szükséges döntéseket. Fontos azt
tudni, hogy a szerződéskötést követően nyújthatjuk be a kérelmünket a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium felé a projekt támogatási szerződésének megkötése végett.
Kossa Lajos polgármester:
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Van –e valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs, aki a határozati javaslattal az írásos
előterjesztésnek megfelelően egyetért, kérem emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a
testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta
a javaslatot, és a következő határozatot hozta:
79/2014. (VI. 18.) számú
Határozat
Aba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint döntéshozó az „Aba
Fehérvári út 0+000 – 0+ 613,25 km szakasz és a Vak Bottyán u. – Árpád út között
0+000 – 0+222 km szakasz kerékpárút építése” tárgyban kiírt hirdetmény
közzététele
nélkül
induló
tárgyalásos
közbeszerzési
eljárásban
a
bírálóbizottságnak a 2014. június 10. napján, a tárgyalás után kelt, a végleges
ajánlatokkal kapcsolatos döntés-előkészítési jegyzőkönyvében foglalt javaslatait –
azok indokaival együtt – elfogadta és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény, (továbbiakban: Kbt.) 22.§ (5) bekezdésének előírása alapján név szerinti
szavazással meghozta az alábbi döntéseket:
I.
Eljárási döntések
1. A döntéshozó megállapítja, hogy a PORT-ÉP Kft. (1117 Budapest, Budafoki út
64.) ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be a feltételes közbeszerzési
eljárásban.
2. A döntéshozó megállapítja, hogy a MAVA-PLAN Kft. (2481 Velence,
Meggyfasor 1.) ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be a feltételes
közbeszerzési eljárásban.
3.
A döntéshozó megállapítja, hogy a VERTIKÁL VKSZ Zrt. (8154 Polgárdi,
Bocskai u. 39.) ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be a feltételes
közbeszerzési eljárásban.
II.
Érdemi döntések
1. A

döntéshozó megállapítja, hogy a feltételes közbeszerzési eljárás
eredményes volt.
2. A döntéshozó megállapítja, hogy a VERTIKÁL VKSZ Zrt. (8154 Polgárdi,
Bocskai u. 39.) a feltételes közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő számára
a legalacsonyabb összegű ajánlatot adta. A döntéshozó ezen ajánlattevőt
nyilvánítja az eljárás nyertesének.
3.
A döntéshozó megállapítja, hogy a MAVA-PLAN Kft. (2481 Velence,
Meggyfasor 1.) a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő számára a
legalacsonyabb összegű ajánlatot követő ajánlatot (azaz a második
legalacsonyabb összegű ajánlatot) adta. A döntéshozó ezen ajánlattevőt
nyilvánítja az eljárás második helyezettjének.

2

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás
nyertesével - az ajánlattételi felhívásban meghatározott – szerződést, - figyelemmel
a Kbt. előírásaira - kösse meg.
Felelős: Kossa Lajos polgármester
Határidő: folyamatos

2. Bejelentések
Kossa Lajos polgármester:
Az átmeneti segélyekkel kapcsolatban kérem a képviselő-testületet, hogy a kérelmek
elbírálása kerüljön a Szociális Bizottság hatáskörébe. A Szociális Bizottság álláspontom
szerint jobban ismeri a kérelmezők életviteli körülményeit, így megalapozottabb
döntéseket tud hozni a kérelmezők esetében. Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a
kezét. Megállapítom, hogy a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a javaslatot, és a következő rendeletet alkotta:
Aba Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8/2014. (VI. 18.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2011. (VI. 07.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

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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