Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
31/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. december 5-i rendkívüli üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester
Babos László, Béres János, Czibulka György, Hangya Lajosné, Illés János,
Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Tímár Irén, Putnoki
László, Rácz Imre képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző,
Tárgyalási joggal, szakértőként: Dr. Sasvári Anna ügyvédnő
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a Jegyző urat, és az önkormányzat
jogi képviseletével megbízott Dr. Sasvári Anna ügyvédnőt.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, a 17 fős testületből jelen volt 13 fő. –Dr.
Palya József képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, míg Gellai Józsefné, Szabó
Balázsné és Vass Ignác képviselők távolmaradásuk okát nem jelezték.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Lehóczkiné Timár Irén és Czibulka György képviselőket.
A rendkívüli ülés összehívására a Belvíz II. ütemre kiírt közbeszerzési eljárás értékelése tárgyú
napirend fontosságára tekintettel került sor.
A fenti napirenden kívül javasolta még megtárgyalni a november 22-i rendkívüli ülésen elfogadott
Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása tárgyú előterjesztést.
Felkérte a képviselőket döntsenek az ülés napirendjéről.
A képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
383/2007. (XII. 05.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása
2. Belvíz II. ütemre kiírt közbeszerzési eljárás értékelése
3. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása
Várfi András polgármester elmondta, mint a fentiekben említette a képviselő-testület a november 22-i
rendkívüli ülésén döntött arról, hogy a települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű
rekultivációs programok elvégzése céljából a konzorcium létrehozását támogatja, és az ehhez
kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodást elfogadja. Ugyanakkor hozzájárult ahhoz,
hogy a konzorcium pályázatot nyújtson be a rekultivációs programok együttes megvalósítására.
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Kondoros Nagyközség Önkormányzat gesztorságával a pályázat benyújtásra került, mellyel
kapcsolatban a polgármester úrtól érkezett levélben arról értesíti a konzorciumban részt vevő
települések képviselő-testületeit, hogy az illetékes minisztérium a konzorciumi megállapodás tartalmát
nem tartja megfelelőnek, ennek alapján úgy megállapodás megkötése szükséges, a testületeknek erről
új határozatot kell hozni. A hiány pótlására nyolc nap áll rendelkezésre.
Az új megállapodás tervezet, valamint a határozati javaslatra vonatkozó javaslat az ülés megkezdése
előtt kiosztásra került. Gyakorlatilag konkretizálni kell, hogy mi a célunk a pályázat benyújtásával,
pontosítani kell a megnevezést, és a pályázati saját erőt a 2008 évi költségvetésben külön sorban
szerepeltetjük.
Megkérdezte a képviselőket van e kérdésük, észrevételük.
Babos László képviselő aziránt érdeklődött, hogy a megállapodás-tervezet miért nem tartalmaz
dátumot.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva elmondta, a megállapodás dátuma az a nap lesz, amikor a
konzorciumban részt vevő települések polgármesterei, illetve jegyzői közül, aki utolsóként írja alá a
megállapodást.
Egyéb észrevétel, kérdés nem volt, a Polgármester felkérte a képviselőket a határozati javaslat
elfogadására.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
384/2007. (XII. 05.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs program elvégzése elnevezésű, a pályázat
benyújtására és megvalósítására vonatkozó társulási megállapodás tartalmát megismerte, az
abban foglaltakat elfogadja.
A megállapodásban szerepelő másik 8 településsel együtt, Kondoros Nagyközség
Önkormányzat gesztorságával pályázatot kíván benyújtani a Környezet és Energia Operatív
Program 2.3.0 „A települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs
programok elvégzése” c. pályázati kiírásra „Települési szeméttelep-rekultivációs program a
Körös-szögben” címmel.
A megállapodásban szerepelő, a pályázat megvalósításához szükséges önerőt Gyomaendrőd
Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt a megállapodás és a pályázat
beadásához szükséges nyilatkozatok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyző
2. Napirendi pont
Belvíz II. ütemre kiírt közbeszerzési eljárás értékelése
Várfi András polgármester előljáróban elmondta, a képviselő-testület a szeptemberi ülésén döntött
arról, hogy a Gyomaendrőd, Belvíz II. program építési munkái tárgyában a kivitelező kiválasztására
irányuló nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indít. A beruházás becsült értéke 222.000.000 Ft,
melynek 90 %-a állami támogatás, 10 % önkormányzati saját erő. A közbeszerzési eljárásra 8 ajánlat
érkezett be. Az eljárás lebonyolításával az önkormányzat jogi képviseletével megbízott Darázs, Szabó
& Társai Ügyvédi Iroda dolgozója Dr. Sasvári Anna ügyvéd nő, közbeszerzési szakértő került
megbízásra. Az ajánlattételi határidő: 2007. december 3. 10 óra volt, az ajánlatok benyújtásának helye
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a budapesti székhelyű ügyvédi iroda. Az ajánlatok értékelése két eljárásban történt. Egyrészt a
felbontást követően az ügyvédi iroda dolgozói, másrészt a városüzemeltetési osztály részéről Dr.
Szurovecz Zoltán és Szujó Zsolt, illetve a polgármester úr megbízása alapján személye vett részt.
Formai szempontból az ajánlatok megfelelőek voltak, teljesítették azokat a kritériumokat, amelyek az
ajánlati felhívásban meghatározásra kerültek. Hiány pótlására két esetben került sor, - a Kbt. szerinti
nyilatkozatok pontosítása, kiegészítése, mely pótlásnak az ajánlattevők eleget tettek.
Ezt követően ismertette az ajánlattevők nevét és a bruttó ajánlati árakat:
SADE-Magyarország Kft, Budapest, 202.800.000.- Ft
INTEGRÁL Építő Zrt, Szarvas,
242.633.196.- Ft
ALTERRA Építőipari Kft, Budapest, 274.500.023.- Ft
DUNA ASZFALT Kft, Tiszakécske, 221.888.204.- Ft
Bolem Építőipari Kft, Békéscsaba,
221.820.000.- Ft
Somogyi és Társa Kft, Kecskemét,
182.212.469.- Ft
Magyar Aszfalt Kft, Budapest,
203.792.356.- Ft
SWIETELSKY Építő Kft., Budapest, 290.796.000.- Ft
Az ajánlatok összegzése jelenleg folyamatban van, perceken belül befejeződik, Dr. Sasvári Anna
ügyvéd nő, ismertetni fogja a képviselő-testülettel a bíráló bizottság javaslatát.
Az eredményhirdetésre a mai nap folyamát 16 órakor kerül sor egyrészt Budapesten az ügyvédi
irodában, másrészt itt a helyszínen. Az összegző jegyzőkönyv ott kerül átadásra a megjelenő
ajánlattevőknek.
Időközben elkészült az ajánlatok elbírálásáról az összegzés, Várfi András polgármester felkéri Dr.
Sasvári Anna ügyvédnőt annak ismertetésére.
Dr. Sasvári Anna köszöntötte a testület tagjait, majd az alábbiak szerint ismertette a bíráló bizottság
ajánlatát:
Az ajánlattételi határidőig beérkezett 8 ajánlat közül egyet, a kecskeméti székhelyű Somogyi és Társa
Kft. ajánlatát a képviselő-testület nyilvánítsa érvénytelennek, mivel az ajánlattevő által megajánlott fő
anyagok, beépítésre kerülő előre gyártott beton elemek teherbíró képessége és hidraulikai paraméterei
nem egyenértékűek az ajánlati dokumentáció tervdokumentáció részében megjelöltekkel.
Ennek okán, amennyiben a testület az érvénytelenséget megállapítja, úgy a Somogyi és Társa Kft
ajánlati árát nem lehet értékelni.
Az értékelhető fennmaradó hét ajánlattevő ajánlata közül a legelőnyösebbet a SADE- Magyarország
Kft. tette, székhelye Budapest, Budafoki u. 72-74. sz. ajánlati ár: nettó 169.000.000.- Ft + ÁFA
33.800.000.- Ft = 202.800.000.- Ft. Mindezek alapján a SADE –Magyarország Kft. a teljesítésre
alkalmas, érvényes ajánlatot tett, amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy őt hirdeti nyertes
ajánlattevőnek, úgy 8 napon belül a szerződés jogszerűen megköthető.
Második nyertes ajánlattevő meghatározására csak akkor van lehetőség, ha ezt előzetesen az ajánlati
felhívásban előírták. Jelen ajánlati felhívás második legkedvezőbb ajánlattevő nem szerepelt, így
jogszerűen erre nincs lehetőség.
Várfi András polgármester megköszönte az Ügyvédnőnek az ismertetőt, majd a bíráló bizottság
javaslatára figyelemmel felkérte a képviselőket a határozat meghozatalára, amely szerint a
Gyomaendrőd, Belvíz II. program építési munkái tárgyában a kivitelező kiválasztására irányuló
nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a SADE –Magyarország Kft. 1117
Budapest, Budafoki u. 72-74.sz.; bruttó 202.800.000 Ft ajánlati árat tevő ajánlattevőt hirdeti ki.
A képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangú, 13 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
385/2007. (XII. 05.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Gyomaendrőd, Belvíz II.
program építési munkái tárgyában a kivitelező kiválasztására irányuló nemzeti nyílt
közbeszerzési eljárás eredményes.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Somogyi és
Társa Kft ajánlatát a Kbt. 81. § /1/ bekezdés f. pontja szerint érvénytelennek minősíti.
Gyomaendrőd Város Képviselő –testülete az eljárás nyertes ajánlattevőjének a SADE –
Magyarország Kft. 1117 Budapest, Budafoki u. 72-74.sz.; bruttó 202.800.000 Ft ajánlati
árat tevő ajánlattevőt hirdeti ki.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármestert a
kivitelezői szerződés megkötésére.
Határidő: 2007. december 15.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentés a jelenlévők részéről nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli
ülést bezárta.
K. m. f.
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Lehóczkiné Timár Irén
hitelesítő

Czibulka György
hitelesítő
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