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JEGYZİKÖNYV
Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2006. augusztus 28-án (hétfı) du. 1500
órai kezdettel
a Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ tanácskozótermében (4244 Újfehértó, Fı tér 3. sz.) megtartott – r e n
d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r õ l -.
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Juhász Istvánné alpolgármester, Balsa József, Banka Attila,
Galambos János, Gyermánné Szabó Katalin, Kovács Sándor, Nagy József, Orf Ferenc, Papp Ferenc, Papp
Lászlóné, Puskás László, Ricska Zsolt, Székely József, Szilágyi Antalné, Tóth András, Tóth János, Várady
Béláné képviselık
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı
A Polgármesteri Hivatal részérıl: Dr. Szőcs Andrea aljegyzı
Iványi Istvánné Pénzügyi Osztályvezetı
Dr. Egyed Adrienn közbeszerzési referens
Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı
Nagy Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 18 fı képviselıbıl
16 fı jelen van, így a képviselı-testület h a t á r o z a t k é p e s.
Nagy Sándor
A meghívóban szereplı napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?
Ki az, aki elfogadja a javasolt napirendet?
A képviselı-testület a javasolt napirendet 16 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendet
állapította meg:
Napirendi pont
1./ Elıterjesztés „Újfehértó Város egész belterületén a csapadékvíz elvezetı-rendszer vízjogi
létesítési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése és jogerıs vízjogi létesítési
engedélyének beszerzése” tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárás keretében beérkezett
ajánlatok értékelésérıl
/Írásbeli elıterjesztés alapján/
Száma: 14-151/2006.
Elıadó: Nagy Sándor polgármester
2./ Elıterjesztés „Újfehértó, Vasvári P. u. 1. szám (1889. hrsz.) alatti ingatlanon
kerékpártároló építése” tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárás keretében beérkezett
ajánlatok értékelésérıl
/Írásbeli elıterjesztés alapján/
Száma: 14-152/2006.
Elıadó: Nagy Sándor polgármester
1. napirendi pont megtárgyalása
1./ Elıterjesztés „Újfehértó Város egész belterületén a csapadékvíz elvezetı-rendszer vízjogi
létesítési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése és jogerıs vízjogi létesítési
engedélyének beszerzése” tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárás keretében beérkezett
ajánlatok értékelésérıl
/Írásbeli elıterjesztés alapján/
Száma: 14-151/2006.
Elıadó: Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
A testületi ülés megkezdése elıtt a Bíráló Bizottság véleményezte a beérkezett ajánlatokat. Az ülés elıtt
kiosztással megkapták a határozat-tervezetet. Megkérem Dr. Egyed Adrienn közbeszerzési referenst, hogy
ismertesse az elıterjesztéssel kapcsolatos fejleményeket.
Dr. Egyed Adrienn
Az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidıig (2006. augusztus 17. 1000-ig) öt ajánlat érkezett. Az
ajánlattevık mindegyikére vonatkozott, hogy hiánypótlásra lehetıséget biztosítottunk, erre a felhívásra
mindannyian eleget tettek, a hiányt pótolták. Egy ajánlat az AQUA-K Bt. esetében a kötbér mértékére
vonatkozóan - ami nem volt egyértelmő – az ajánlatkérı felvilágosítást kértünk. Az ajánlattevı a megjelölt
határidıig az indokolást benyújtotta. A Bíráló Bizottság a beérkezett hiánypótlásokat értékelte és a legjobb
ajánlattevınek az AQUA-K Bt. (4400 Nyíregyháza, Petıfi u.6.) ajánlatát fogadja el 18.451.200.-Ft ajánlati áron,
mely az ÁFA-t tartalmazza, második legjobb ajánlatként a a KÖVITE-PLUSZ Kft. –t (5701 Gyula, Bocskai
u.18) hirdeti ki 24.000.000.- Ft ajánlati áron, mely az ÁFA-t tartalmazza. A Bizottság a VERTIKÁL-D Kft.
(4031 Debrecen, Bartók B. u. 9. ) ajánlatát a Kbt. 88. § e) pontja alapján javasolja érvénytelennek nyilvánítani,
hiszen nem felel meg a szerzıdéskötésre.
Nagy Sándor
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?
Tóth András
Kérem, hogy emlékeztessenek arra vonatkozóan, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen, ha jól emlékszem, a
határidı december 31-ig volt megjelölve a kiírásban, ehhez képest most február 28-van. Miért? A másik az, hogy
kötelesek vagyunk-e második helyezettet hirdetni, ugyanis felmerülhet a 30 %-os különbség miatt, hogy nem
lehet-e az is, hogy esetleges 30%-ot ha megosztják az ajánlattevık, akkor máris jól jár mind a kettı?
Nagy Sándor
A Pénzügyi Bizottság határozta meg a február 28-át, a másik kérdésre vonatkozóan kénytelenek vagyunk a
kiírásnak megfelelıen második legjobb ajánlatot tevıt hirdetni.
Gyermánné Szabó Katalin
Ez az egész város területére vonatkozik?
Nagy Sándor
A meglévı hálózatot is figyelembe fogják venne a tervezésnél. Az engedélyezési terv tartalmazza azokat a már
meglévı hálózatokat is. Nem fogjuk kevesebbel megúszni mint a szennyvíz-hálózat, az átemelık száma több és
kisebb kapacitású átemelık kellenek. Az a probléma, hogy ezeknek a helyét keresni kell majd.
Gyermánné Szabó Katalin
Az a javaslatom, hogy jó lenne, ha ezeket a terveket a képviselı-testület láthatná mielıtt elfogadnák.
Nagy Sándor
A szakhatóságok fogják elfogadni. A napirendi pont vitáját lezárom, ki az aki a határozat-tervezetet elfogadja?
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
134/2006. (VIII. 28.) számú
határoz ata

„Újfehértó Város egész belterületén a csapadékvíz elvezetı-rendszer vízjogi létesítési
engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése és jogerıs vízjogi létesítési engedélyének
beszerzése” tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok értékelésérıl
A KÉPVISELİ-TESTÜLET

1./

az „Újfehértó Város egész belterületén a csapadékvíz elvezetı-rendszer vízjogi
létesítési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése és jogerıs vízjogi létesítési
engedélyének beszerzése” tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárás során adott
ajánlatokból az összességében legelınyösebb ajánlatként az AQUA-K Bt. (4400
Nyíregyháza, Petıfi u.6.) ajánlatát fogadja el 18.451.200.-Ft ajánlati áron, mely az
ÁFA-t tartalmazza,

2./

második helyezettként a KÖVITE-PLUSZ Kft. –t (5701 Gyula, Bocskai u.18)hirdeti
ki 24.000.000.- Ft ajánlati áron, mely az ÁFA-t tartalmazza.

3./

a VERTIKÁL- D Kft. ( 4031 Debrecen, Bartók B. u. 9. ) ajánlatát érvénytelenné
nyilvánítja.
Határidı: folyamatos
Felelıs: polgármester

2. napirendi pont megtárgyalása
2./ Elıterjesztés „Újfehértó, Vasvári P. u. 1. szám (1889. hrsz.) alatti ingatlanon
kerékpártároló építése” tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárás keretében beérkezett
ajánlatok értékelésérıl
/Írásbeli elıterjesztés alapján/
Száma: 14-152/2006.
Elıadó: Nagy Sándor polgármester
Nagy Sándor
A napirendi ponthoz kapcsolódó határozat-tervezetet kiosztással szintén megkapták.
Dr. Egyed Adrienn
Az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határideig 2 ajánlat érkezett. Az ajánlatok bontása után az
ajánlati felhívásban biztosított hiánypótlási lehetıségre a JANDEL Bt.-t felkértük, hogy a hiányt pótolja, amit az
ajánlattevı idıben megtett. A Bíráló Bizottság megvizsgálta a beérkezett ajánlatokat, megállapította, hogy mind
a két ajánlat a felhívásban elıírt szerzıdésteljesítésre vonatkozó követelményeknek megfelelnek. Az egyszerő
közbeszerzési eljárás során adott ajánlatokból a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatként
a Bíráló Bizottság a MIKÓÉP KFT. (4244 Újfehértó, Hársfa u. 21.) ajánlatát javasolja elfogadásra 4.080.079.Ft ajánlati áron, mely az ÁFA-t tartalmazza.
Nagy Sándor
A határozat-tervezetben a forrást is meg kell jelölni, hisz ez nincs benne a költségvetésben. Kérdés, észrevétel,
vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?
Tóth János
Milyen szerkezető lesz a tároló?
Nagy Sándor
Fémszerkezető.
Székely József
A Jakabéknak van-e referencia munkájuk?
Nagy Sándor
Igen van, de az ajánlattételi felhívásban bírálati szempontként a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás került
meghatározásra, a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadásáról szól a határozat-tervezet.
Gyermánné Szabó Katalin
Kell a kerékpártároló, de nem értem, hogy miért ilyen sok, a lakbérbıl nem lehet ezt kigazdálkodni? Nem fogja
ez rontani az udvar képet?
Papp Lászlóné és Orf Ferenc képviselık megérkeztek az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 18 fıre
változott.

Nagy Sándor
Ez illik bele a képbe, ezért esett erre a választás. Ha egyéb kérdés, észrevétel nincs a napirendi pont vitáját
lezárom. Ki az, aki elfogadja a kiosztott határozat-tervezetet?
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással elfogadta a határozat-tervezetet és
az alábbi határozatot hozta:
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
135/2006. (VIII. 28.) számú
határoz ata

„Újfehértó, Vasvári P. u. 1. szám 1889. hrsz alatti ingatlanon kerékpártároló építése”
tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok értékelésérıl
A KÉPVISELİ-TESTÜLET

1./

az „Újfehértó, Vasvári P. u. 1. szám 1889. hrsz alatti ingatlanon kerékpártároló
építése” tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárás során adott ajánlatokból a
legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatként a MIKÓÉP KFT.
(4244 Újfehértó, Hársfa u. 21.) ajánlatát fogadja el 4.080.079.- Ft ajánlati áron, mely
az ÁFA-t tartalmazza,

2./

a kifizetéshez szükséges forrást a 2006. költségvetésben rendelkezésre álló fejlesztési
források terhére biztosítja
Határidı: folyamatos
Felelıs: polgármester

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el Nagy Sándor polgármester a nyilvános ülést 15 óra
30 perckor bezárja.

K. m. f.

Nagy Sándor
polgármester

dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyzı

