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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 1-jén

megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Mezőberény, Városháza 15. sz. terme.

Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton,

Dr. surján Katalin, Harmati László, Kovács Edina, Kovács Lászlóné, Körösi

Mihály, Nagy Sándor képviselők.

Távolmaradtak az ülésről Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, Mezeiné Szegedi

Erzsébet képviselők (távolmaradásukat bejelentették).

Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Baksai Ágnes jegyzőkönyvvezető.

Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a rendkívüli

ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fős képviselő-testület tagjai közül 9 főjelen

van.

Ismertette, hogy ajegyzőkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg ajegyző.

Siklósi István polgármester a meghívóban megjelölt napirend megtárgyalását kérte, dönteni

kell a 2014. évi közbeszerzési terv módosításáról, valamint ajánlati felhívás elfogadására van

szükség. A rendkívüli ülés tartását a rövid határidő indokolja, a mai nap folyamán ki kell

küldeni az ajánlati felhívást a három cégnek.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

341/2014.(IX.01 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli testületi ülés napirendjét

az alábbiak szerint fogadta cl:
1.! 2014. évi közbeszerzési terv módosítása
2.! Energetikai korszerűsítés a Mezőberényi Altalános Iskola Luther tér 1. sz. alatti

intézményegységében — ajánlattételi felhívás elfogadása KEOP-2014-4.10.0/F

1.! 2014. évi közbeszerzési terv módosítása

Siklósi István polgármester ismertette a közbeszerzési terv módosításának okát az írásos

előterjesztés szerint. Szükségessé vált a terv módosítása, a nemrégiben megjelent KEOP -

20 14-4. 10.0fF pályázati kiírásra benyújtandó pályázat miatt. A pályázat elbírálásánál előnyt

jelent a megkötött feltételes vállalkozási szerződés megléte, melyhez feltételes közbeszerzési

eljárás lefolytatása szükséges. Módosítani szükséges a közbeszerzési tervet abban a
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tekintetben is, hogy a DAOP-5.2.l .ID-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az
élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a
csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivítelezési kiegészítő építési
beruházás elvégzése Mezőberény Városában vállalkozási szerződés keretében lefolytatandó
közbeszerzési eljárás időpontja az eredeti tervben 2014. I. negyedéve volt.

A képviselők részéről észrevétel nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

342/2014.(IX.01 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékleteként elfogadja
Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terv módosítását. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított
közbeszerzési tervnek az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési
Hatóság honlapján való közzétételéről.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: Intézkedésre azonnal

JA határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.!

21 Energetikai korszerűsítés a Mezőberényi Általános Iskola Luther tér 1. sz. alatti
intézményegységében — ajánlattételi felhívás elfoadása KEOP-2014-4.10.0/F

Kutas Ferenc beruházási ügyintéző ismertette az ajánlattételi felhívást. Kiemelte a 111.1.1.
esetében törvényi előírás, hogy 20%-os előleg teljesítési biztosítékot kell nyújtania a
kivitelezőnek. Arányosan a részszámlákból kerül levonásra az előleg teljesítési biztosíték.
Ebből adódik, hogy az utolsó részszámlával levonásra kerül az előleg teljesítési biztosíték
utolsó része is.

Siklósi István polgármester döntést kért a közbeszerzési bizottság összetételéről.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

343/20l4.(IX.0l .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „KEOP-2014-4.l0.0/F —

Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban — Energetikai korszerűsítés a
Mezőberényi Altalános Iskola Luther tér 1. sz. alatti intézményegységében” című projekten
belül kivitelezési építési beruházás elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú
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közbeszerzési eljárással kapcsolatbaii Közbeszerzési Bíráló Bizottságot állít fel, egyben

tagjainak az alábbi személyeket bízza meg:
- Dr. Stumpf-Csapó Ágnes hivatalos közbeszerzési tanácsadó — bizottság elnöke

- Kutas Ferenc beruházási ügyintéző
- Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
- Harmati László képviselő — tanácskozási joggal
- Körösi Mihály képviselő — tanácskozási joggal
- Kovács Lászlóné képviselő — tanácskozási joggal

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megbízatása a „KEOP-2014-4. 1O.OIF — Onkormányzatok és

intézményeik épülctcncrgetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával

kombinálva a konvergencia régiókban — Energetikai korszerűsítés a Mezőberényi Általános

Iskola Luther tér I. sz. alatti intézményegységében” című projekten belül kivitelezési építési

beruházás elvégzése vállalkozási szerződés keretében” elnevezésű közbeszerzési elbírálással

kapcsolatosan történik, a megvalósulást követően a bizottsági tagok megbízatása megszűnik.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Siklósi István polgármester az ajánlati felhívásban foglaltakat kérte elfogadni.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

34412014.(IX.0l .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „KEOP-2014-4.10.0/F —

Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás

hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban — Energetikai korszerűsítés a

Mezőberényi Altalános Iskola Luther tér 1. sz. alatti intézményegységében” című projekten

belül kivitelezési építési beruházás elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú

közbeszerzési ajánlattételi felhívást elfogadja és a 302/2014. (VIII.21.) sz. határozatban

foglalt ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli nyílt

ülést.

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgármester jegyző




