Szám: 263-16/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 5-én
megtartott rendkívüli üléséről.
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J EGYZŐKÖNYV
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 5-én megtartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal- ülésterem
Jelen vannak:

Gáncs István
Kajsza Béla
Bátainé Réti Márta
Kászpári György
Szijártó József

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné

jegyző

Távolmaradását bejelentette:
Gáncs Tamás József
Jilling Tibor

képviselő
képviselő

Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel 5 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti.
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselőtársaimat.
A polgármester a napirendre az alábbi javaslatot teszi:
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ Döntés az „Útburkolat megerősítés és útépítés Tengelic Községben
vállalkozási szerződés keretében„ tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

Gáncs István
polgármester

2./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.
Napirend tárgyalása:
1./ Döntés az „Útburkolat megerősítés és útépítés Tengelic Községben vállalkozási szerződés
keretében„ tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
Előterjesztő: Gáncs István polgármester
Gáncs István polgármester: Az ajánlati dokumentációt három vállalkozásnak küldtük meg, akik
közül kettő nyújtott be ajánlatot, a harmadik jelezte, hogy nem kíván ajánlatot benyújtani. A VIAPONT-DUNA Kft. ajánlata hiányos volt, ezért hiánypótlási felhívást küldtünk neki, melyet
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határidőben benyújtott. A Timpanon P+P Kft. ajánlata érvényes és alkalmas volt. A Bíráló
Bizottság az ülésén áttekintette a hiánypótlást és az ajánlati dokumentációban szereplő
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást figyelembe véve a közbeszerzési eljárást javasolja
eredményesnek nyilvánítani és nyertesnek a VIA-PONT-DUNA Kft. kihirdetni. Második
helyezettnek pedig a Timpanon P+P Kft. Tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata nettó
39 428 778,- Ft, a második helyezetté pedig nettó 43 293 732,- Ft.
A közbeszerzési törvény előírja, hogy képviselő-testületi döntés esetén név szerinti szavazást kell
lefolytatni.
A Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve és azt a tényt, hogy az általunk támasztott
feltételeknek maradéktalanul megfelelt a VIA-PONT-DUNA Kft. ajánlata, javasolom a
közbeszerzési eljárás győztesének a VIA-PONT-DUNA Kft-t, második helyezetnek a Timpanon
P+P Kft-t kihirdetni.
Ezt követően Tolnai Lászlóné jegyző egyenként felolvasta a képviselők nevét, akik az alábbiak
szerint szavaztak:
Gáncs István: igen,
Kajsza Béla: igen,
Bátainé Réti Márta: igen,
Kászpári György: igen,
Szijártó József: igen,
A polgármester a név szerinti szavazás lezárása után megállapította, hogy a Képviselő-testület 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
89 /2014. (IX.5.) számú Képviselő-testületi határozata
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Útburkolat megerősítés és útépítés
Tengelic községben vállalkozási szerződés keretében” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást
eredményessé nyilvánítja.
2. A képviselő-testület a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján a
VIA-PONT-DUNA Kft.-t ( 2423 Daruszentmiklós, Akácfa út 9.) hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek, a
következő szerződéses feltétellel: nettó ajánlati ár 39.428.778.-Ft.
3. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás második helyezettjének a Timpanon P+P Kft.
(2459 Rácalmás, József A. u. 42.) ajánlattevőt hirdeti ki.
4.A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertessel kötendő vállalkozási szerződés
megkötésére.
Határidő: Közlésre azonnal
Felelős: Gáncs István polgármester
A polgármester megállapítja, hogy más bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést
bezárja.
kmft
Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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