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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március 14.-én
(szerdán) du. 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
Somogyi Imréné alpolgármester
dr. Dóczy Mariann,
Farkas István,
Lisztes Győző,
képviselők
Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
1. napirendi pontnál: Harsányi István közbeszerzési szakértő
Távolmaradását bejelentette: , Nagy Szabina Pichler Józsefné képviselők
Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az
ülés határozatképes, mert a Testület 7 tagjából 6 fő jelen van.
Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag – 5 igen
szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.
NAPIREND: 1) „Úrkút Község szennyvízelvezetés és tisztítás” elnevezésű KEOP
1.2.20/2F/09-2010-039 számú projekt Úrkút Község szennyvíz
csatorna hálózat építése a FIDIC piros könyvének szerződési
feltételei szerinti ajánlatok elbírálása.
Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1.NAPIREND: Úrkút Község szennyvízelvezetés és tisztítás” elnevezésű KEOP
1.2.20/2F/09-2010-039 számú projekt Úrkút Község szennyvíz
csatorna hálózat építése a FIDIC piros könyvének szerződési
feltételei szerinti ajánlatok elbírálása.

Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Fülöp Zoltánné polgármester: Felkéri Harsányi István közbeszerzési szakértőt, hogy
tájékoztassa a Testületet, a szennyvíztisztító telep napirendi pontjában foglaltak
szerint.
Harsányi István közbeszerzési szakértő: Köszönti a Képviselőtestületi ülésen
megjelenteket. A Testület tagjai részére kiküldött döntés-előkészítő előterjesztésében
foglaltakat mondja el röviden. A csatorna építésre a közbeszerzési eljárás kiírását
követően, határidőben 7 db ajánlat érkezett. A bontási eljárást követően szakmai
szempontból tanulmányozta az ajánlatokat. Mind a 7 ajánlattevőnél hiánypótlást
állapított meg. A hiánypótlásra rendelkezésére álló határidőben a Szeged Beton az
előírt határidőben nem csatolta a hiánypótlást, a Pulzus Plusz Kft az előírt határidőt
követően nyújtotta be hiánypótlását ezért érvénytelen az ajánlatok.
A Hydrocomp ajánlata a Kbt 88. §. (1) bekezdés g) pontja alapján az alábbiak miatt
érvénytelen: Indoklásuk 5. oldalán egyértelműen meghatározták a beépítendő
csőanyag gyártójának ajánlatával, hogy a kivitelezés során milyen csőanyagokat
használnak fel. A csőanyag gyártójának az indoklásuk 33. oldalán becsatolt műszaki
részből egyértelműen megállapítható, hogy nem az ajánlatkérésben továbbá a
kiegészítő tájékoztatásban megadott műszaki tartalom került megajánlásra. A
csővezeték nem tömörfalú, hanem habosított eljárással készített csövet kívánnak
alkalmazni.
Indoklásuk 5. oldalán a 21. irtás föld és sziklamunka munkadíj meghatározásához az
indoklásuk 24. oldalától kezdődően becsatolták 2010. január hótól érvényes egyedi
normagyűjteményüket. A becsatolt normagyűjteményből egyértelműen megállapítható, hogy az indoklás 26. oldalon III Földmunkák 3. tételei nem tartalmaznak munkadíj
költséget, viszont a költségvetési kiírás ezen K21-003-6.2.1.2. tételben szerepel kiegészítő kézi földmunkavégzés is. Az irtás föld és sziklamunka tekintetében az ajánlatban szereplő többi tételre objektív alapú indoklást nem tettek.
Az indoklásának 12.2. pontjában meglévő közművek felfüggesztése meglévő közművek biztosítása a költségvetés kiírásban „K” tételként a meglévő közművek felfüggesztése üzembiztosítása építési és bontási feladatai szerepeltek indoklásukban
nem a közművek felfüggesztésének költségeit, hanem a dúcolás költségeit mutatta
be ajánlattevő.
Az indoklásának 12.3. pontjában KRESZ táblák elhelyezésével kapcsolatban a költségvetésükben szereplő 12. felvonulási létesítmények 3. sorszámú tételében szereplő 250,- Ft/ db tábla állapítottak meg. Ajánlatkérő álláspontja szerint a megállapított
díj a táblák elhelyezését, mozgatását, szükség szerinti javítását, pótlását. Ajánlatkérő
a 12.3. pontban megadott költségvetési kiírásban egyértelműen 1180db tábla költségelését írta elő, Ajánlattevő a dokumentációban szereplő kiírást az ajánlatadás során nem vitatta, Ajánlattevő 1180db táblára tett ajánlatot, de az indokolásában már
azt állítja, hogy nincs szükség ennyi táblára, és nem is az alapján tette meg ajánlatát.
Az indoklásának 12.4. pontjában benyújtott munkanemre vonatkozó ajánlata mérnöki
tevékenység keretében végezhető csak el, tekintettel a Magyar Mérnöki Kamara díjszabására az elvégzendő munka költségigényei nem elfogadhatóak.
Így az érvényes ajánlatok a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft Budapest, a Boroszlon Pápa, a Switelsky Budapest és a Magyar Aszfalt. Az előre ismertetett szempon tok alapján a nyertes ajánlat a Boroszlán Zrt-é.

Kérdés, hozzászólás:
Lisztes Győző: A Hydrocomp Kft ajánlatában szereplő csővezetéket habosított eljárással készített csöveket akarnak alkalmazni. Ez minőségileg nem jobb, mint a tömörfalú?
Harsányi István: A Mérnök szakmai tájékoztatója alapján a tömörfalú csővezeték a
jó, és azt kell használni, ami a kiírásban is szerepelt.
Dr. Dóczy Mariann: Mi a biztosíték arra, hogy a legkisebb összegű ajánlattevő, a
Hydrocomp nem fellebbezi meg a döntést.
Harsányi István: Biztosíték nincs erre, mivel napjainkban a legtőbb vállalkozás kapva-kap a munkákért. Így sajnos elképzelhető, hogy a döntést megtámadják.
Rostási Mária jegyző: Mivel az önkormányzat a mai nap kapta meg a NFŰ Tanúsítványát, amelyben leírta, hogy a Bíráló Bizottság javaslatával egyetért, vagyis a Tanúsítványban is nevesítve van nyertes ajánlatkérőként a Boroszlán. Így reméli a Hydrocomp is elfogadja a testületi döntést is.
A Képviselőtestület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül az aláb bi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012. (III.14) önkormányzati határozata
Ajánlattevő kiválasztása a szennyvízcsatorna hálózat építésére.
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) megtárgyalta és elfogadja a Vállalkozási szerződés az „Úrkút Község szennyvízelvezetés és –tisztítás” elnevezésű, KEOP 1.2.0/2F/09-2010-0039 számú
projekt Úrkút Község szennyvízcsatorna hálózat építése a FIDIC piros könyvének szerződési feltételei szerint – közbeszerzési eljárás döntés-előkészítő
javaslatával kapcsolatos előterjesztést.
b) a közbeszerzési eljárás során :
1) a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft (1117 Budapest Budafoki út 7274.),Boroszlán Építő- Szolgáltató- Tervező Zrt (8500 Pápa, Aradi u. 1.),
SWIETELSKY Magyarország Kft (1135 Budapest, Irinyi J. u. 4-20.
B.ép.V.em.), Magyar Aszfalt Kft (1135 Budapest,Szegedi út 35-37),
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
2) a Szeged Beton Kft (6728 Szeged, Dorozsmai út 35), Pulzus Plusz Kft
(1112 Budapest, Kőérbereki út 16.), Hydrocomp Mélyépítő KFT (8900
Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.

c) az eredményes közbeszerzési eljárás során, az érvényes ajánlatok közül
nyertes ajánlattevőnek a Boroszlán Építő- Szolgáltató- Tervező Zrt (8500
Pápa, Aradi u. 1.) nyilvánítja.

d) felkéri a közbeszerzési eljárás bonyolításával megbízott Harsányi István közbeszerzési szakértőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Harsányi István közbeszerzési szakértő, polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 14.50 órakor az ülést berekesztette.
kmft.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Rostási Mária
jegyző

