Jegyz könyv
Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének
2015. március 27-én (péntek) 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l

Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Pet fi
S. u. 2-4.)
Jelen vannak: Éva Ferenc alpolgármester
Monostori Zsolt János, Márton Béla, Kecskeméthy Pál képvisel k
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Markovics Boglárka jegyz
Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet
Tanácskozási jog nélkül megjelent:
Vaszlavik Erika jegyz könyv-vezet
Éva Ferenc alpolgármester: Köszöntött minden megjelentet a mai rendkívüli képvisel testületi ülésen, megállapította, hogy a képvisel -testület tagjai közül 4 f jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitotta. Jegyz könyv hitelesít nek javasolta Monostori Zsolt és
Márton Béla képvisel ket. Err l szavazást rendelt el
Éva Ferenc alpolgármester javaslata alapján a Képvisel testület egyhangúlag (4 igen, 0
nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal alakszer határozat meghozatala nélkül Monostori
Zsolt és Márton Béla képvisel ket választotta meg jegyz könyv-hitelesít nek.
Éva Ferenc alpolgármester: A rendkívüli képvisel -testületi ülés összehívására a Harkányi
Gyógyfürd Zrt. V-VI. medence felújítására kiírt közbeszerzési eljárásban a kivitelez
kiválasztása ügyében volt szükség. A napirendi pont megtárgyalását szavazásra bocsátotta.
A Képvisel -testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal
alakszer határozathozatal nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirendi pont:
1.) A Harkányi Gyógyfürd Zrt. V-VI. medence felújítása ügyében kiírt
közbeszerzési eljárásban a kivitelez kiválasztása
El terjeszt : Dr. Markovics Boglárka jegyz

Napirend tárgyalása:
1.) A Harkányi Gyógyfürd Zrt. V-VI. medence felújítása ügyében kiírt
közbeszerzési eljárásban a kivitelez kiválasztása
El terjeszt : Dr. Markovics Boglárka jegyz
1

Dr. Markovics Boglárka jegyz elmondta, hogy az önkormányzat közbeszerzési eljárást
indított a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V-VI. medence felújítás kivitelezése tárgyában. Az
ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2015. március 6-án került megküldésre három
ajánlattev részére. A képvisel -testület ülését megel en a Bíráló Bizottság ülésezett és
javaslatot tett a kivitelez személyének kiválasztására. A Bíráló Bizottság elnökeként
ismertette az eljárással kapcsolatos legfontosabb információkat. Az ajánlattev k által
benyújtott ajánlatok megfelelnek az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, valamennyi ajánlattev ajánlata érvényes volt.
Az érvényes ajánlatot tev k ajánlatának értékelését a bíráló bizottság a képvisel -testületi ülés
el tt megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött. Az érvényes ajánlatot tev k ajánlatának
értékelése a közbeszerzési törvény vonatkozó el írásainak megfelel en, az ajánlattételi
felhívásban megjelölt bírálati szempont szerint a legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás
figyelembevételével történt.
Az Aktív Ipari, Épít ipari és Kereskedelmi Kft. ajánlattev ajánlatának a bírálati szempont
szerint nettó 144.413.690.- Ft, az SH-BAU Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
ajánlattev ajánlata nettó 144.913.423.- Ft, a Pannon Beruházó Ingatlanforgalmazó,
Beruházó, Kereskedelmi Kft. ajánlattev ajánlata nettó 144.715.212.- Ft. A közbeszerzési
eljárás eredményesen lezajlott. Ennek megfelel en a Bíráló Bizottság a legalacsonyabb
összeg árajánlatot benyújtó Aktív Ipari, Épít ipari és Kereskedelmi Kft. (6344 Hajós,
Kossuth L. u. 21.) nyertesként történ kiválasztására tett javaslatot.
Éva Ferenc alpolgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban
még kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az
alábbi határozatot hozta:
71/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.:
A Harkányi Gyógyfürd Zrt. V-VI. medence
felújítása ügyében a kivitelez kiválasztásáról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel testülete a Harkányi Gyógyfürd Zrt. V-VI.
medence felújítására a kivitelez kiválasztására
kiírt közbeszerzési eljárás ügyében a bíráló
bizottság javaslata alapján az alábbiak szerint
határoz.
A képvisel -testület tudomásul veszi és elfogadja,
hogy a lefolytatott beszerzés eredményeképp a
fürd V.-VI. medence felújítás kivitelezési
feladatainak ellátására az AKTÍV Ipari, Épít ipari
és Kereskedelmi Kft.-vel köt szerz dést (6344
Hajós, Kossuth L. u. 21.) nettó 144.413.690.- Ft
vállalkozói díj mellett.
A
képvisel -testület
felhatalmazza
a
polgármestert az (erre irányadó kötelez
moratórium lejártát követ en a) kivitelez vel
kötend szerz dés aláírására.
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Határid : azonnal
Felel s: polgármester

Éva Ferenc alpolgármester: Megköszönte a jelenlév k figyelmét, kérdés, hozzászólás
hiányában a rendkívüli képvisel -testületi ülést bezárta.

K.mft.
Éva Ferenc
alpolgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

Monostori Zsolt
jkv. hitelesít

Márton Béla
jkv. hitelesít
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