Jegyzőkönyv
Készült a Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. március 18-án (péntek) 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Petőfi S. u.
2-4.)
Jelen vannak: Éva Ferenc alpolgármester
Monostori Zsolt János, Márton Béla, Kiss-Kálmán Éva, Kecskeméthy Pál
képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Markovics Boglárka jegyző

Tanácskozási jog nélkül megjelent:
Vaszlavik Erika jegyzőkönyv-vezető
Éva Ferenc alpolgármester köszöntött minden megjelentet a rendkívüli képviselő-testületi
ülésen, megállapította, hogy a képviselő-testület 7 tagja közül 5 fő jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitotta. Elmondta, hogy Baksai Endre Tamás polgármester
távollétében ő vezeti az ülést. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Vaszlavik Erikát,
jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Márton Béla és Kecskeméthy Pál képviselőket. Erről
szavazást rendelt el.
Éva Ferenc alpolgármester javaslata alapján a Képviselő testület egyhangúlag (5 igen, 0
nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal alakszerű határozat meghozatala nélkül Márton
Béla és Kecskeméthy Pál képviselőket választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Éva Ferenc alpolgármester a kiküldött egy napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel,
javaslat nem érkezett, a napirendi pont tekintetében szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal
alakszerű határozathozatal nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirendi pont:

1.) Szállítási szerződés konyhatechnológiai eszközök
közbeszerzési eljárás megvalósítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

beszerzésére

tárgyú

Dr. Markovics Boglárka jegyző elmondta, hogy a képviselő-testület a tavalyi évben döntött
a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása tárgyú pályázat beadásáról, ami
először tartaléklistára került, aztán télen értesítették az önkormányzatot, hogy támogatásban
részesült. A fejlesztések az iskola konyháján kerültek megvalósításra, egyrészt egy építési
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felújítási beruházás történt, másrészt eszközbeszerzés részben önerőből. A pályázat
támogatási összegének erejéig kisebb beruházási, illetve egy nagyobb volumenű
eszközbeszerzésre is sor került. Mivel az eszközbeszerzés értéke a második alkalommal a
közbeszerzési értékhatárt (egybeszámítva a két beszerzést) meghaladta, ezért közbeszerzési
eljárás került lefolytatásra bár ez a beszerzés kisléptékű. A bíráló bizottság összeült,
beérkezett a négy árajánlat, két részajánlatot lehetett tenni, egy elektromos kombi
sütőkemencére, illetve egyéb konyhai berendezésekre. Az ajánlatokat áttekintve a bíráló
bizottság megállapította, hogy nem volt érvénytelen ajánlat, az eljárást eredményesnek
nyilvánította mindkét ajánlati részben, a legkedvezőbb ajánlatot az eljárásban a Napfénytanya
Kft. pécsi székhelyű cég tette, az ajánlat első részére az elektromos kombi sütőkemencére tett
nettó ajánlati ára 1.630.000 Ft, a második részre az egyéb konyhai berendezésekre tett nettó
ajánlati ára 574.000 Ft. A bíráló bizottság javaslatot tett a képviselő-testületnek, hogy a
szállítási szerződést a Napfénytanya Kft-vel kösse meg. A szerződést az összegzést követő
hatodik napon lehet aláírni, kéri, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a
szerződés aláírására.
Éva Ferenc alpolgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában az iskola konyha
eszközbeszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozatala ügyében az előterjesztéssel
egyezően szavazást rendelt el.

A Képviselő-testület (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi határozatot
hozta:
46/2016.(III.18.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés Szállítási szerződés konyhatechnológiai eszközök
beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
a Szállítási szerződés konyhatechnológiai eszközök
beszerzésére tárgyú közbeszerzési eljárás megvalósítása
tárgyában a döntéshozatali jegyzőkönyv tartalmával
egyezően az alábbi határozatot hozza:
1. A Bíráló Bizottság javaslatának megfelelően
megállapítja: Nem volt érvénytelen ajánlat.
2.
A Bíráló Bizottság javaslatának megfelelően a
Döntéshozó az eljárást eredményesnek nyilvánítja
mindkét ajánlati részben.
3. A Bíráló Bizottság javaslata alapján Döntéshozó az
alábbi Ajánlattevőt hirdeti nyertesnek mindkét ajánlati
részben, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő részére a Kbt.
76. § (2) bekezdése a) pontja alapján a legalacsonyabb
árat tartalmazó érvényes ajánlatot tette:
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Ajánlattevő neve és címe(székhelye): Napfénytanya
Kft. 7621 Pécs, Király utca 19.
1. rész: elektromos kombi sütőkemence:
nettó ajánlati ár: 1.630.000.- Forint
2. rész: egyéb konyhai berendezések:
nettó ajánlati ár: 574.000.- Forint
4.Döntéshozó utasítja a Bíráló Bizottságot, hogy készítse
el az eljárást lezáró összegezést, és gondoskodjon annak
megküldéséről.
5. Az összegezés megküldését követő naptól számított 6.
napban kéri megjelölni a szerződéskötés időpontját,
egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
aláírására.

Határidő: Azonnal
Felelős: Baksai Endre Tamás, polgármester

Éva Ferenc alpolgármester megállapította, hogy több napirendi pont nincs, megköszönte a
jelenlévők részvételét, a rendkívüli képviselő-testületi ülést bezárta.

K.mft.

Éva Ferenc
alpolgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Márton Béla
jkv. hitelesítő

Kecskeméthy Pál
jkv. hitelesítő
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