
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.

Tel.:88/230-003, 88/507-031.
                      E-mail:jegyzourkut@vnet.hu

………………………………..............................................................………………………...

Szám:91-7 /2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. április 16..-án           
                (hétfőn)  17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
                        Somogyi Imréné alpolgármester

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

Tanácskozási joggal részt vesz: Rostási Mária jegyző
1. napirendi pontnál: Harsányi István közbeszerzési szakértő

Távolmaradását bejelentette:  , Nagy Szabina képviselő
                                                                  
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 – 6  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 bírálatának módosítása..
  
                         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 bírálatáról.
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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: Köszönti a Képviselőtestületi ülésen 
megjelenteket. Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a jegyzőkönyv mellékletét 
is képező NFÜ által kiadott módosított  szabályossági tanúsítványt az önkormányzat 
részére  az elmúlt héten megküldte.
A Közbeszerzési Döntőbizottság a Közbeszerzési Tanács nevében határozott, mely 
szerint a Boroszlán Zrt (Pápa) jogorvoslati kérelmében foglaltaknak helyt adott, és 
megállapította, hogy az Úrkúti Önkormányzat, mint ajánlatkérő megsértette a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény „…250. §. (3) bekezdés g) pontja 
alapján alkalmazandó Kbt. 88. §. (1) bekezd f) pontjára tekintettel a Kbt. 81. §. (3) 
bekezdését, illetőleg a Kbt. 85. §. (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 81. §. (1) 
bekezdését, ezért megsemmisíti ajánlatkérő eljárást lezáró döntését.”

(Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat teljes egészében e jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.)

Röviden fogalmazva ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat első döntése, melyben a 
Boroszlán Zrt-t hirdette ki nyertes ajánlattevőnek,  a jogszabályoknak megfelelő volt, 
azonban az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya ajánlatkérővel nem értett 
egyet, így  Tanúsítványában  a Keviterv-et nevezte meg nyertesnek. Ennek 
megfelelően a Képviselőtestület visszavonta első döntését és a Tanúsítvány alapján 
a Keviterv-et hirdette ki nyertesnek. Ezt a testületi döntést a Boroszlán a 
Közbeszerzési Döntőbizottság előtt megtámadta, és megnyerte.

 Fentiek alapján az a véleménye, hogy a Képviselőtestület a korábbi döntését vonja 
vissza, és a Boroszlán Zrt ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek és eredményesnek.  

Kérdés, hozzászólás:

Dr. Dóczy Mariann:  A testületi döntés meghozatala után , a szerződés aláírása 
következik. A munkát utána meg is lehet kezdeni?

Rostási Mária jegyző: Az összegzés kiküldésétől számítva 10 napos szerződéskötési
moratórium van, vagyis 10 nap áll rendelkezésre az ajánlattevőknek a jogorvoslati 
eljárás megindítására.

Fülöp Zoltánné polgármester: Reméli nem lesz semmi gond, és a szerződés 
megkötése után a munkálatok megkezdhetők.

A Képviselőtestület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az 
alábbi határozatot hozta:
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének
27/2012. (IV.16.) önkormányzati határozata
a szennyvíztisztító telep tervezéséről és építéséről

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a)  2/2012. (I.27.) számú határozatát visszavonja

b) a  „Vállalkozási szerződés az „Úrkút Község szennyvízelvezetése és tisztítá-
sa” elnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0039 számú projekt Úrkút Község 
szennyvíztisztító telep tervezése és építése a FIDIC sárga könyvének szerző-
dési feltételei szerinti tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség által kiadott NFÜ/13B-6-414/2012. számú módosított közbe-
szerzési szabályossági tanúsítvány alapján a Boroszlán Építő- Szolgálta-
tó- Tervező Zrt (8500 Pápa, Aradi u. 1.) ajánlatát érvényesnek és egyúttal 
nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja, a nyertes ajánlattevő után a  második 
legkedvezőbb ajánlatot tevő az AKVI-PATENT VÁLLALKOZÁSI ÉS Gépészeti
Zrt (5071 Besenyőszög, Kígyós major). 

c) felkéri a közbeszerzési eljárás bonyolításával megbízott Harsányi István köz-
beszerzési szakértőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: azonnal

Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 17.40 órakor berekesztette.

kmft.

Fülöp Zoltánné                                                            Rostási Mária
polgármester                                                                   jegyző
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