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JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2004. január 21-i rendkívüli ülésérıl a
Városháza Nagytermében.
Dr. Dávid Imre polgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Csányi István, Csíkné Timár
Éva, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Katona Lajos, Dr. Kovács
Béla, Kovács Mihály, Knapcsek Béla, Rau József, Timárné Kozma Ágnes, és
Véháné Szedlák Ildikó képviselık,

Jelen vannak:

Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Tóth Lajosné, Uhrin Zoltánné és
Szujó Zsolt osztályvezetık,
A napirendi pont megtárgyalásában érintett meghívott
Kis Éva jegyzıkönyvvezetı
Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, a jegyzı urat,
aljegyzı urat, a hivatal osztályvezetıit, és Fábián Lajos urat, mint érintettet a napirendi pontot illetıen.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 19 fıs testületbıl jelen volt 16 fı.
Császárné Gyuricza Éva, Dezsı Zoltán és Ifj. Dógi János képviselık elızetesen nem jelezték
távolmaradásuk okát.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Kovács Mihály és Timárné Kozma Ágnes képviselıket.
Ezt követıen javaslatot tett az ülés napirendjére, a meghívóban szereplı sorrendnek megfelelıen.
A Képviselı-testület a napirend sorrendjére tett javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal támogatta, és
az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1/2004. (I.21.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. A hulladékgyőjtı udvar kivitelezésére, a speciális hulladékgyőjtı-szállító jármő és mőanyag
hulladékgyőjtı konténer beszerzésére és leszállítására kiírt nyílt egyfordulós közbeszerzési
eljárás értékelése
2. Bejelentések
Határidı:

azonnal
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Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését az írásos anyaggal kapcsolatban.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a napirendben szereplı
fejlesztésekkel kapcsolatos döntés a Képviselı-testület 2003. április 24-i ülésén történt meg. Itt
határozat született a kiírt pályázati felhíváshoz kapcsolódó saját források nagyságrendjérıl, valamint a
pályázat elkészítésérıl és benyújtásáról. Pályázatunkat kedvezıen fogadták, és az igényelt támogatást
részünkre jóváhagyták, a jóváhagyott fejlesztési célok nettó összegekben a következık:
- 15 db hulladékgyőjtı sziget kialakítására
(60 db 1100 l mőanyag konténer beszerzése, leszállítása):

7.500 ezer Ft

- Hulladékgyőjtı udvar kialakítására
(GYOMASZOLG Ipari Park Kft. területén):

46.569 ezer Ft

- Speciális hulladékgyőjtı-szállító jármő beszerzésére, leszállítására:
ÖSSZESEN:

30.374 ezer Ft
84.443 ezer Ft

A támogatás arányai céloktól függıen 60-70 % közöttiek, a teljes támogatás nagyságrendje: 54.453
ezer Ft, a szükséges saját forrás összege pedig: 29.990 ezer Ft.
A fejlesztésekhez szükséges források, valamint Mezıberény Polgármesteri Hivatal által kiadott
jogerıs építési engedély birtokában meghirdetésre került a nyílt egyfordulós közbeszerzési eljárás. Az
Ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítı 2003. november 12-i számában jelent meg. Az eljárás
lefolytatásához szükséges közbeszerzési dokumentációt a BÉKÉS Mérnök Kft. készítette el, s egyben
megbízást kapott az eljárás lefolytatására is.
A Közbeszerzési Értesítıben meghirdetett Ajánlati felhívásra egy ajánlattevı váltotta ki a
közbeszerzési dokumentációt 2003. november 18-án: M.U.T. Hungária Kft. képviselıje. Ennek
megfelelıen az elıírt ajánlattételi határidıig is egy ajánlat érkezett be a kiíróhoz. A M.U.T. Hungária
Kft. 2003. december 22-én személyesen adta le ajánlatát, a leadásról átvételi elismervény készült.
A beérkezett ajánlat bontására az elıírt határidıben a Polgármesteri Hivatalban került sor. A bontásról
jegyzıkönyv készült, melynek melléklete az Ajánlati kivonat.
Az ajánlattevı ajánlatát a közbeszerzési dokumentációban elıírtak szerint készítette el, illetve
nyújtotta be. A vállalt határidık is a kiíró igényeihez igazodnak.
Az Ajánlattevı a kiírásnak megfelelıen készítette el vállalkozási szerzıdéses ajánlatát is. A
szerzıdéses ajánlat alkalmas a szerzıdés megkötésére.
A fejlesztési munkákhoz kapcsolódó tervezési, közbeszerzési eljárás lefolytatásának és a mőszaki
ellenırzés költségei a rendelkezésre álló források és a vállalkozói ajánlat különbségét reprezentálják.
A közbeszerzési eljárásra jelentkezı szervezetek igen jó referenciákkal rendelkeznek, melyeket
ajánlatukban részletesen bemutattak. A leadott ajánlati összetevık - ajánlati ár, szerzıdéses határidık,
referenciák stb. - alapján javasolható a M.U.T. Hungária Kft. ajánlatának elfogadása és a vele való
szerzıdés megkötése. A gyıztes ajánlattevıvel való szerzıdéses összeg átalányár (fix ár), mely a
mőszaki ellenırzésen és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének (ez már elkészült) költségein
kívül valamennyi felmerülı költségeket tartalmazza, a végzendı építés-szerelési munkák I. osztályban
történı elkészítése mellett.
A fentiek figyelembevételével javasolná a Képviselı-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Dr. Dávid Imre polgármester mivel kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban nem volt,
felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Önkormányzata a hulladékudvar kivitelezésére, a speciális hulladékgyőjtı és
szállító jármő, valamint mőanyag hulladékgyőjtı konténerek beszerzésére és leszállítására kiírt
nyílt közbeszerzési eljárást eredményesnek minısíti, annak gyıztes ajánlattevıje: a M.U.T.
Hungária Kft. lett. A Képviselı-testület elfogadja a gyıztes ajánlattevı 80.903.000 Ft + 25 % ÁFA
összegő árajánlatát és felhatalmazza a polgármestert az átalányáras (fix) szerzıdés megkötésére.

Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2004. január 30.

Dr. Dávid Imre polgármester bejelentés nem lévén, megköszönte a Képviselı-testület tagjainak az
ülésen való megjelenést, és az ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Kovács Mihály
hitelesítı

Timárné Kozma Ágnes
hitelesítı
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