PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Iktatószám: 3419-2/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Páty Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2017. július 12-én (szerdán) 07:30 órai kezdettel megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
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Az ülés helye:

Pátyi Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem,
2071 Páty, Kossuth utca 83.

Az ülésen megjelent képviselő-testületi tagok:
Székely László polgármester
Szabó István alpolgármester
Dr. Bognár András képviselő
Dr. Monostori Ernő képviselő
Temesszentandrási Gábor képviselő
Hiányzik:

Gábor Ákos képviselő
Sági György képviselő
Somogyi Farkas Tamás képviselő
Szeitz Zsolt képviselő

Az ülésre meghívást kapott személyek:
Polgármesteri Hivatalból:
Dr. Hekman Tibor jegyző
Ottó Szilvia önkormányzati irodavezető
Báldogi Éva jegyzőkönyvvezető
Állandó meghívott:
Szelenczi Gabriella, a Budakeszi Járási Hivatal vezetője
Budakörnyéki televízió munkatársa
Dr. Jancsár György, az önkormányzat ügyvédje
Napirendekhez:

--

*****

Székely László polgármester:
Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel jelen van, határozatképes.
Szavazásra teszi fel a napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
266/2017. (VII. 12.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. július 12-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülés napirendjének
elfogadásáról
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. július 12-i ülésének napirendi pontját
az alábbiak szerint fogadja el:
1. A „2017. évi útfelújítások Páty községben” közbeszerzési eljárásról

*****

1. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A „2017. évi útfelújítások Páty községben” közbeszerzési eljárásról

Székely László polgármester:
Elmondja, hogy tegnap kapták meg az anyagot a közbeszerzési tanácsadótól, utána tudta a
jegyző úr elkészíteni az előterjesztést; egyébként előzetesen megkérdezték a képviselőket,
hogy kinek, milyen időpont lenne megfelelő a testületi ülésre, és a legtöbben ezt a ma reggeli
időpontot nevezték meg; továbbá a hétfő esti vihar következtében a hivatalban kedden nem
működött az internet, aminek a helyreállítása csak a délelőtt folyamán történt meg, és
nyilvánvalóan utána tudták csak az anyagot kiküldeni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban: az eljárás ezen szakaszában arról kell dönteni, hogy mely
ajánlatokat fogadja el a testület; az érvényes ajánlattevőktől ezután bekérik a referenciákat,
amit nekik július 14-én 10 óráig kell becsatolni; utána lehet meghozni a döntést a nyertes
kivitelezővel kapcsolatban.
A legolcsóbb ajánlatot adóktól egyébként magyarázatot kértek, hogy miért adtak olyan olcsó
ajánlatot, de nem igazán tudtak reális magyarázatot adni.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Továbbra sem érti, hogy az év legnagyobb beruházásáról miért ilyen sürgősen kell dönteni.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
A Közbeszerzési Szabályzat értelmében először az érvényességről kell dönteni, és utána lehet
nyertest hirdetni. Emiatt van ez a helyzet. Javasolja, hogy a testület vizsgálja felül ezen
szabályzatát.
Székely László polgármester:
Hozzáfűzi még, felkérte Pej Kálmán urat, hogy nézze meg, mely utak maradtak ki, amiket
esetleg egy második körben még betehetnek.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Székely László polgármester:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő-testületi tag: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a következő határozatot
hozta:
267/2017. (VII. 12.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A „2017. évi útfelújítások Páty községben” közbeszerzési eljárásról
Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
1. egyetért a Bíráló Bizottság véleményével és az 1. rész tekintetében a Swietelsky Építő
Kft. (1072 Budapest Rákóczi u. 72); a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata
Janek Géza utca 8-10); és a STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117
Budapest Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület) ajánlatát érvényesnek minősíti.
2. egyetért a Bíráló Bizottság véleményével és a 2. rész tekintetében a Swietelsky Építő
Kft. (1072 Budapest Rákóczi u. 72); a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata
Janek Géza utca 8-10); és a STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117
Budapest Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület) valamint a Szabó- TLM
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt (2120 Dunakeszi Tisza u. 37) ajánlatát érvényesnek
minősíti.
3. az érvényes ajánlatot tevőket felkéri, hogy 2017 július 14. (péntek) 10 óráig csatolják a
Kbt. 69.§ (4) -(6) bekezdése szerinti iratokat.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2017. július 14. (péntek) 10 óra

*****

Székely László polgármester:
Bezárja az ülést.

*****

határozatok: 266/2017. (VII. 12.) – 267/2017. (VII. 12.)

Kmf.

Székely László
polgármester

Dr. Hekman Tibor
jegyző
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