Ügyiratszám: 30-2/2016.
Császártöltés Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült : Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-én
16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal
tanácskozó termében
Jelen vannak: Takácsné Stalter Judit polgármester, Lovasi Gábor alpolgármester, Oláh
József, Stadlerné Csányi Éva, dr. Rígler Kálmán képviselők (5)
Igazoltan távol: Andocsné Lei Mónika képviselő
Hegyi Zoltán képviselő
Külön meghívott: Gatter István Gazdasági Irodavezető
Hábermayer Viktória jegyző
Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyzőt,
jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Ismerteti a meghívó szerinti napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadja.
N a p i r e n d:
1.) Császártöltés Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
2.) Keceli u. 9. szám alatti óvoda felújítása/2016. projekt építési beruházás közbeszerzési
eljárása
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
I.
Császártöltés Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési
tervének elfogadása
Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(írásbeli előterjesztés)
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Takácsné Stalter Judit:
Átadja a szót Gatter István Gazdasági Irodavezetőnek.
Gatter István:
Ismerteti, hogy március 31-ig kell a testületnek elfogadnia az önkormányzat 2016. évi
közbeszerzési tervét. Tájékoztatást ad arról, hogy a közbeszerzési terv az ismert és tervezett
óvoda felújítása beruházás adatait tartalmazza.
Hábermayer Viktória:
Az elhangzottakat kiegészíti azzal, hogy a közbeszerzési tervet a jogszabályban foglaltak
alapján a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisba fel kell tölteni.
Felhívja a figyelmet, hogy a terv év közben szükség szerint módosítható. Tájékoztatást ad
arról, hogy a 2016. évi közbeszerzési terv tervezete előzetesen dr. Gáll Bernadett ügyvéddel
egyeztetésre került.
Gatter István:
Tájékoztatásul elmondja, hogy a napelemes közbeszerzés kapcsán az önkormányzat már
korábban is adott megbízást dr. Gáll Bernadett ügyvédnek.
A Képviselő-testület az előterjesztést egyhangúan – 5 igen szavazattal - elfogadja.
9/2016. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása
1) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016.
évre vonatkozó közbeszerzési tervét a melléklet szerinti formában és tartalommal
elfogadja.
2) A Képviselő-testület a nyilvánosság folyamatos biztosítása érdekében elrendeli, hogy az
Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve a Közbeszerzési Hatóság által működtetett
Közbeszerzési Adatbázisba valamint a www.csaszartoltes.hu honlapra felkerüljön.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

A közbeszerzési terv az előterjesztés mellékletét képezi.

II.
Keceli u. 9. szám alatti óvoda felújítása/2016. projekt építési beruházás közbeszerzési
eljárása

Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester
(írásbeli előterjesztés)
Takácsné Stalter Judit:
Átadja a szót Hábermayer Viktória jegyzőnek.
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Hábermayer Viktória:
Ismerteti, hogy a képviselő-testületnek döntést kell hoznia a Keceli u 9. szám alatti régi óvoda
épületének felújításáról valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízott Dr. Gáll
Bernadett ügyvédnő megbízási szerződésének elfogadásáról. Elmondja továbbá, hogy az
ügyvédnő által elkészítetett ajánlattételi felhívást is el kell fogadni a képviselő-testületnek,
illetve a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az ajánlatok elbírálására egy ideiglenes, 3 tagú
bíráló bizottságot kell létrehozni, melynek tagjai között kell lenni jogi közbeszerzési,
pénzügyi, valamint beruházási felsőfokú végzettségű embernek.
Gatter István:
Ismerteti, hogy a bíráló bizottság javasolt tagjai előzetesen nyilatkoztak arról, hogy ezen
tisztséget elfogadják. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a testület támogató döntése esetén
hétfőn írják ki a közbeszerzést, hétfőn lesz közzétéve az ajánlattételi felhívás a közbeszerzési
hatóság honlapján. Elmondja, hogy meghívásos, tárgyalás nélküli egyszerűsített
közbeszerzési eljárásról van szó, melynek keretében 4 vállalkozó kerül meghívásra, akik
eldöntik, hogy nyújtanak-e be ajánlatot, vagy nem. Ismertetése szerint a benyújtók között 2
szempont fog döntetni, az árérték, valamint a határidő, az elkészülés határideje.
Lovasi Gábor:
Érdeklődik, hogy ki az a 4 vállalkozó, akit meghívnak.
Gatter István:
Válaszában elmondja, hogy meghívást kap a Kohl-Bau Kft. Hajósról, az Aktív Kft.
Érsekhalmáról, a Generál Kft. Kalocsáról és az Éprema Kft. Bajáról. Ismerteti, hogy a
beruházás kalkulált becsült nettó értéke 26.218.532. Elmondja, hogy bejárást nem terveztek a
közbeszerzési eljárás során, de az árazatlan költségvetés és az ajánlattételi felhívás alapján
kalkulálni lehet a felmerülő költségekkel, melynek alapján kerülhet sor az ajánlat beadására a
meghívott cégek vonatkozásában. Előadja, hogy a közbeszerzési eljárásban az nyer, aki
érvényes és a bírálati szempontok szerinti legelőnyösebb ajánlatot nyújtja be.
Dr. Rígler Kálmán:
Megkérdezi, hogy mi az az értékhatár, ahol már közbeszerzési eljárást kell indítani.
Gatter István:
Ismerteti a költségvetési törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárokat.
Takácsné Stalter Judit:
Tájékoztatja a testületet, hogy nincs sok idő, mert a beruházásnak határidőre el kell készülnie.
Gatter István:
Elmondja, hogy a kiegyenlítés két részletben fog történni, 50%-os készültségnél egy
résszámlát fognak benyújtani, 100%-os készültségnél kerül sor a fennmaradó összeg
kifizetésére. Tájékoztatást nyújt még arról, hogy 24 havi jótállás kikötését is előírták.
A Képviselő-testület az előterjesztést egyhangúan – 5 igen szavazattal - elfogadja.
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10/2016. (II.11.) számú Képviselő-testületi határozat
Keceli u. 9. szám alatti óvoda felújítása/2016. projekt építési beruházás közbeszerzési eljárása
1.)
2.)

3.)
4.)

5.)

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keceli u. 9. szám alatti
régi óvoda épületének felújítását határozza el.
A Képviselő-testület a Keceli u. 9. szám alatti óvoda felújítása/2016. projekt építési
beruházás közbeszerzési eljárása kapcsán a Kbt. 115.§-a szerinti kis értékű
eljárásrendben történő közbeszerzési eljárás lebonyolítására a jelen határozat 1. számú
mellékletét képező megbízási szerződésben foglaltak alapján a Dr. Gáll Bernadett
Ügyvédi Irodát (székhely: 1013, Budapest, Attila u. 22.) bízza meg.
A Képviselő-testület a Dr. Gáll Bernadett Ügyvédi Iroda által elkészített ajánlattételi
felhívást jelen határozat 2. számú mellékletét képező formában és tartalommal
elfogadja.
Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 1.)
pontjában meghatározott építési beruházás közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan az
ajánlatok elbírálására 3 tagú bíráló bizottságoz hoz létre, melynek tagjai sorába az alábbi
személyeket választja:
- Dóra Sándor, 6400 Kiskunhalas, Esze Tamás ltp. 1/A. 3/11.
- Albertné Iván Anita Angéla, 6239 Császártöltés, Gőzmalom u. 52.
- Dr. Gáll Bernadett, 2089 Telki, Annalaki u. 43.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és
a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:
Felelős:

azonnal illetve folyamatos
képviselő-testület, polgármester, Dr. Gáll Bernadett Ügyvédi Iroda

A megbízási szerződés valamint az ajánlattételi felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Takácsné Stalter Judit polgármester a rendkívüli nyilvános ülés napirendjeit egyéb
hozzászólás hiányában 16.15 órakor lezárta.
K.m.f.

Takácsné Stalter Judit
polgármester

Hábermayer Viktória
jegyző
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