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Szám:91-9 /2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. május 7.-én              
                (hétfőn)  du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
                        Somogyi Imréné alpolgármester

              dr. Dóczy Mariann,     
              Farkas István,
              Nagy Szabina        
             Lisztes Győző,  
             Pichler Józsefné  képviselők

Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
                                                       Harsányi István közbeszerzési szakértő

                                                                  
Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 
ülés határozatképes, mert a Testület mind a 7 tagja jelen van.

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag – 7  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 szennyvíztisztító
                         telep tervezése és építése a FIDIC sárga könyvének szerződési 
                         feltételei szerinti ajánlatok bírálata módosításának megerősítése.
  
                         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 szennyvíztisztító
                         telep tervezése és építése a FIDIC sárga könyvének szerződési 
                         feltételei szerinti bírálata  módosításának megerősítése.
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                         Előadó: Fülöp Zoltánné polgármester

Fülöp Zoltánné polgármester: Felkéri Harsányi István közbeszerzési szakértőt, hogy 
a napirendi ponttal kapcsolatos szóbeli előterjesztését tegye meg.

Harsányi István közbeszerzési szakértő: Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a 
Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt  2012. április 23.-ai 
iratbetekintése után  2012. április 26.-án előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett 
elő. Kérelmében a nyertes ajánlattevő Boroszlán Zrt és a nyertes ajánlatot követő 
legkedvezőbb ajánlattevő, az Akvi-Patent Zrt ajánlában  foglaltak ellen irányult az 
előzetes vitarendezés.

A Veolia szerint a Boroszlán Zrt ajánlatában a projektvezető pozícióban nevesített 
Z.R. hiánypótlásban csatolt önéletrajza nem felel meg az elvárásoknak, valamint a 
tartalék berendezések, pótalkatrészekkel kapcsolatban voltak megjegyzéseik. A  
mérnök, műszaki ellenőrrel együtt  megvizsgálták a kérelemben előadottakat és 
megállapításra került, hogy a nyertes ajánlattevő az ajánlatában megadottak 
megfelelőek. Az erre vonatkozó válasz„részükre megküldésre került. 

Az Akvi-Patent felé hiánypótlást kellett eszközölni. Náluk az ajánlatukban szereplő 
T.A. szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozatból nem volt 
megállapítható , hogy legalább 1 db FIDIC sárga könyv szerint lebonyolított építési 
eljárásban részt vett. Ezt a hiánypótlást a közbeszerzési jogszabály megengedi. A 
hiánypótlás  részükről is teljesítésre került. 

Az elmondottak alapján  a korábbi döntést módosítani nem kell, javasolja a 27/2012. 
önkormányzati határozat fenntartását.

Kérdés, hozzászólás: 

Fülöp Zoltánné polgármester: A  korábbi döntést javasolja fenntartani.

Pichler Józsefné: Ezt követően még mire számíthat az önkormányzat. A Veolia 
fordulhat még a Döntőbizottsághoz

Fülöp Zoltánné polgármester: Igen, de reméli nem teszi meg és a kiviteli szerződés 
még ebben a hónapban megköthető.

A Képviselőtestület egyhangúlag -  7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2012. (V.7.) önkormányzati határozata
a szennyvíztisztító telep tervezéséről és építéséről

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a 27/2012. (IV.16.) önkormányzati határozatában foglaltakat 

változtatás nélkül fenntartja, azon módosítást nem hajt végre.
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b) felkéri a közbeszerzési eljárás bonyolításával megbízott 
Harsányi István közbeszerzési szakértőt, tegye meg a 
szükséges intézkedéseket.

Határidő: azonnal
Felelős: közbeszerzési szakértő

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 17.30 órakor berekesztette.

kmft.

  Fülöp Zoltánné                                                       Rostási Mária
  polgármester                                                             jegyző

3


