JEGYZŐKÖNYV

Készült:
A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 08. 07. én du 15,00 órakor
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Hutóczki Péter polgármester
Mikáczó László Ferenc alpolgármester
Czigle Attila,
Furó Tiborné,
Hutóczki Imre,
Sándor László képviselők.
Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal
Dr. Szombati Csaba jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, tanácskozási
joggal
Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet képviselő
Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, és az önkormányzat aljegyzőjét.
Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja:
Mikáczó László alpolgármestert és Czigle Attila
képviselőt
Nevezettek a javaslatot elfogadták.
Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés
napirendjére.
Meghívó szerinti napirend:
1.) KEOP-1.2.0/09/11-2013-0016 (szennyvízcsatorna hálózat bővítés) projekt
közbeszerzést lezáró döntés
2.) „Savanyító üzem létesítése Fülöp településen” projekt kivitelezési feladatainak
ellátására közbeszerzési eljárás megindítása
Javasolt napirend:
1.) KEOP-1.2.0/09/11-2013-0016 (szennyvízcsatorna hálózat bővítés) projekt
közbeszerzést lezáró döntés
2.) „Savanyító üzem létesítése Fülöp településen” projekt kivitelezési feladatainak
ellátására közbeszerzési eljárás megindítása
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket
elfogadta.
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a.) Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja: Mikáczó László Ferenc alpolgármestert és
Czigle Attila képviselőt
b.) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1.) KEOP-1.2.0/09/11-2013-0016 (szennyvízcsatorna hálózat bővítés) projekt
közbeszerzést lezáró döntés
2.) „Savanyító üzem létesítése Fülöp településen” projekt kivitelezési feladatainak
ellátására közbeszerzési eljárás megindítása

Napirendek tárgyalása:

1.) KEOP-1.2.0/09/11-2013-0016 (szennyvízcsatorna hálózat bővítés)
projekt közbeszerzést lezáró döntés
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Ismerteti röviden az írásos előterjesztést, mely szerint a szennyvízhálózat bővítés projekt
kivitelező kiválasztása tárgyú közbeszerzés a lezáró döntés meghozatalához érkezett. A
közreműködő szervezet támogató tanúsítványt adott ki az eljárás lezárásával kapcsolatban,
mely alapján az előterjesztés határozati javaslata szerinti döntést javaslom elfogadni.
Furó Tiborné képviselő:
Mikor kezdődik el a munkák végzése? Ennek időpontjáról fontos lenne az érintett lakosokat
tájékoztatni.
Hutóczki Péter polgármester:
A döntést követően el kell telnie a jogorvoslatra nyitva álló határidőnek, előre láthatóan
augusztus végén, szeptember elején kerülhet sor, aztán indulhatnak a munkálatok. A
lakosságot a szerződés kötést követően természetesen értesíteni fogjuk, lakossági fórum
formájában gondoltam. Kérem az aljegyzőasszonyt, hogy a név szerinti szavazást bonyolítsa
le.
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:
Név szerinti szavazás lebonyolítását elvégzi, melyet, külön jegyzőkönyvben rögzít.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyíl, név szerinti szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő
képviselő szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
(név szerinti szavazásról készült külön jegyzőkönyv e jegyzőkönyv mellékletét képezi)
63./2014. (VIII.07.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Vállalkozási szerződés a „Fülöp község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című
KEOP 1.2.0/09-11-2013-0016 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatok ellátására
vonatkozóan, a FIDIC piros könyv feltételei szerint” tárgyú hirdetmény közzététele
nélküli, nemzeti értékhatárokat elérő általános nyílt közbeszerzési eljárás a 2011. évi CVIII.
törvény (továbbiakban Kbt.) harmadik rész szerinti tárgyban úgy határozott, hogy:
1.) A Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés a
„Fülöp község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című KEOP 1.2.0/09-11-20130016 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC
piros könyv feltételei szerint” tárgyú közbeszerzési eljárást - a Bíráló Bizottság javaslatát
figyelembe véve - eredményesnek nyilvánítja.
2.) A Képviselő-testület - a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve – az „MKM 2014”
Konzorcium ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő ajánlata
teljes körű, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírtaknak érvényesség,
alkalmasság és tartalmi szempontból megfelelő.

3.) A Képviselő-testület - a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve – az OKTAÉDER
Építőipari Szolgáltató és Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 74.§ (1)
bekezdés e) pontja alapján.
4.) A Képviselő-testület - a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve – a Nyír-Aqua Team
Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 74.§ (1) bekezdés d) és e) pontjai alapján.
5.) A Képviselő-testület - a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve – az „MKM 2014”
Konzorcium-ot, mint az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tevőt hirdeti ki az
eljárás nyerteseként, melyre tekintettel ezen Ajánlattevővel szerződik a megajánlott nettó
317.999.988.-Ft+ÁFA vállalkozási díjért.
Határidő: Kbt. és Közbeszerzési felhívás előírásai szerint
Felelős: Hutóczki Péter polgármester

2.) „Savanyító üzem létesítése Fülöp településen” projekt kivitelezési
feladatainak ellátására közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Ismerteti röviden az előterjesztést, a savanyító üzem létesítése ügyében a július 27-i ülésen
döntött a képviselő-testület a közbeszerzési eljárás megindításáról és a 3 meghívandó
vállalkozásról. A meghívott nem felelt meg a Kbt. előírásainak, ezért új meghívottakról kell
dönteni az eljárás folytatása érdekében.
Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2014. (VIII.07.)KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 61/2014. (VII.28.) KT. sz. határozatát
visszavonja és ezzel egyidejűleg az alábbiakról dönt:
a.) Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Savanyító üzem létesítése Fülöp
településen” tárgyú projekt kivitelezési feladatainak ellátása néven a közbeszerzési eljárást
megindítja.
b.) Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárást a Kbt.
122/A § szerinti eljárás keretében indítja meg.
c.) Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján elfogadja az
ajánlattételi felhívást tartalmát, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
d.) Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlattételre az alábbi kivitelezők
meghívására tesz javaslatot.
1.) Safety Solutions Group Kft
Papp Csaba ügyvezető
4034 Debrecen, Pillangó u. 2.
E-mail.:safetysolutionskivitelezes@gmail.com
Tel.: 06 30 338 2213

2.) MAX-Mix 2001. Bt
Tóth László Ügyvezető
4251 Hajdúsámson S.kert zsombékos u. 67.
E-mail.: laci 69@gmail.com
Tel.: 06 20 772 0878
3.) MEGA BAU 2003 KFT
Terdik Zsolt ügyvezető
4002 Debrecen Bajkandrás kert 27/B.
E-mail: tel. 06 30 968 5910
Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt, hogy a beruházás megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Hutóczki Péter polgármester:
Napi renden kívül tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az MVH helyszíni ellenőrzést
tartott a Tájház projekttel kapcsolatban és a Görög templom pályázatával kapcsolatban,
mindkét esetben minden rendben találtak, hiányosságot nem tártak fel.
Megköszöni a Képviselő-testület lelkiismeretes munkáját, amelyet a Falunapon végeztek.
Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét és az ülést bezárja.
k.m.f.

Hutóczki Péter
polgármester
Mikáczó László Ferenc
Jkv. hitelesítő

Dr. Szombati Csaba
jegyző

Kissné Terdik Erzsébet
aljegyző
Czigle Attila
jkv. hitelesítő

