JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 13-i üléséről
Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné
2./ dr. Berecz Botond
3./ Csókás Zsolt
4./ Kárpáti Hajnalka
5./ dr. Milvius Lóránt
6./ Nagy Imréné
7./ Sigmond Péter
8./ Ujszászi Józsefné
9./ Zsebeházy Róbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottként van jelen:
1./ dr. Kiss Tamás
2./ Hujber Jenő
3./ Kokas László
4./ Szolga Péter

jegyző
műszaki üi.
tervező
közbeszerzési szakértő

NAPIREND ELŐTT
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 9+l fő
képviselői létszámból 9 fő jelen van.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott, határozathozatal nélkül.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
l./ A Váli Egészségház kialakítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásról döntés
Szolga Péter: Az egészségház kialakítására a közbeszerzésre egy ajánlat érkezett. A bírálati
szempontokat figyelembe véve megállapítást nyert, hogy az ajánlati ár magas, 85 mFt. Az
önkormányzatnak a rendelkezésre álló forrása 48.175.000.-Ft. A Bíráló Bizottság álláspontja,
hogy az ajánlatot érdemi bírálat nélkül elutasítja, az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy új eljárást indítson e témában. A VÁTI-val
egyeztettem, a korábbi kiíráson lehet enyhíteni. Az előző kiírásban a fizetési feltétel
egyösszegű kifizetés volt, most az új eljárásban lehetőség lesz két részszámlára, illetve egy
végszámla benyújtására. Referencia igazolásként az elmúlt egy év mérleg adatát kell
benyújtani. Az eszköz beszerzésből esetlegesen megtakarított összeget át lehet csoportosítani.
Zsebeházy Róbert képviselő: Mi lehet az oka az érdektelenségnek, hogy csak egy vállalkozó
jelentkezett?
Szolga Péter: A felhívás megjelenése az ünnepek körül jelent meg, az építőiparban ilyenkor
már leállnak, nem néznek munkák után. Új eljárást kell kiírni.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az egészségház kialakítására
benyújtott ajánlatot eredménytelennek nyilvánította, melyről az alábbi határozatot hozta:

1

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2010.(01.13.)Kth. számú
határozata
a Váli Egészségház kialakítására benyújtott
ajánlat eredménytelenné nyilvánításáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Váli Egészségház kialakítására kiírt közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatot - Bau-Vertikál Kft,
1087. Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. eredménytelennek nyilvánította.
Utasítja a polgármestert, hogy érintett részére
az értesítést küldje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tóth Ferencné polgármester: Az új ajánlattételi felhívás kritériumait kell meghatároznunk.
dr. Milvius Lóránt képviselő: A jelenlegi rendelőben lévő műszereket, eszközöket, melyek
nem amortizálódtak le, esetleg be lehet számítani a pályázati összegbe?
Tóth Ferencné polgármester: Csak új eszközök beszerzése számít bele a pályázatba.
Zsebeházy Róbert képviselő: Ha a helyi vállalkozók összefognak, mennyi lenne az az összeg
amivel be lehetne szállni az első számláig – kérdezi.
Szolga Péter: Az első számla a bekerülési költség 30 %, de lehet módosítani.
Tóth Ferencné polgármester: Nem csak megkezdeni kell a beruházást, de be is kell fejezni.
Szolga Péter: Jelenleg engedélyezési terv áll rendelkezésre. A pályázatban bent maradjon,
hogy a pályázó készíttesse el a kiviteli tervet vagy az önkormányzat készítteti el?
Hujber Jenő műszaki üi.: Mivel a beruházás 50 mFt feletti, az építés megkezdését két héttel
előtte be kell jelenteni. Nagyon rövid lesz a kivitelezésre az idő.
Szolga Péter: Működőképes intézményt kell létrehozni, kiszolgáló létesítményekkel együtt.
Tóth Ferencné polgármester: A kiviteli terv legyen része a pályázatnak, mert az önkormányzat
nem tudja megfinanszírozni.
Csókás Zsolt képviselő: Nem lehet úgy dönteni, hogy az eszköz beszerzéssel lesz
megtakarítás – kérdezi.
Tóth Ferencné polgármester: Kérdezi a tervezőt, hogy a kiviteli terv készítését tudja-e
vállalni, mennyiért, hogyan?
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Kokas László tervező: Én is azt szeretném, ha megépülne az egészségház. Azt viszont nem
szeretném, ha engedélyes tervből épülne ilyen épület. Kiviteli terv kell. Építészeti minőségre
törekszem. Általában az építtető bíz meg a kiviteli terv elkészítésével. Garanciát, biztonságot
szeretnék érezni vagy tudni magam mögött.
Szolga Péter: A tervezői szerződést kell módosítani oly módon, hogy az engedély terv, a
kiviteli terv és az eszköz beszerzés költségei az első lehívás.
dr. Berecz Botond alpolgármester: Ki kell fizetni a terveket. Arra törekszünk, hogy a pályázati
összegből kerüljön kifizetésre a terv. Ha nincs terv, nincs építkezés. A kiviteli tervet rendelje
meg az Önkormányzat.
Összegezve az elhangzottakat, az új ajánlattételi felhívásban két részszámla és egy végszámla
benyújtására lesz lehetőség, a kivitelezés befejezési határideje 2010. június 30., pénzügyi
alkalmasságként csak a 2008. évet veszi figyelembe. A beruházás bruttó 66 mFt.
A polgármester felteszi szavazásra az egészségház közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívását, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot
hozta:
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2010.(01.13.)Kth. számú
határozata
az egészségház közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívás elfogadásáról
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és a kiegészítésekkel együtt
elfogadta az egészségház közbeszerzési eljárás
új ajánlattételi felhívását.
Utasítja a polgármestert, hogy a Közbeszerzési
Értesítőben a felhívást jelentesse meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. január
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt
és az ülést bezárja.

-k.m.f.-

Tóth Ferencné
polgármester

dr. Kiss Tamás
jegyző
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