ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Szám:15/2017
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testület
2017. augusztus 24-én 7:45 órai kezdettel
megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye:

Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme

Jelen vannak:

Hebling Zsolt polgármester,
Ferenczy Gábor alpolgármester,
dr. Bókáné Katona Tímea,
Szalai Emese,
Tóth Zoltán,
Gaál Dezső képviselők.

Tanácskozási joggal meghívott:

Báró Béla jegyző
Pandur Ferenc intézményvezető

Napirend:
1.

Strandfejlesztés közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevő kiválasztása

Hebling Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestületből 6 fő megjelent (dr. Bardóczi Miklós munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt
venni) az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy fogadják el a napirendet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozat hozza:
147/2017(VIII.8.) számú önkormányzati határozat
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi
napirendet:
Napirend:
1. Strandfejlesztés közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevő kiválasztása
Határidő: azonnal
Felelős: Hebling Zsolt polgármester
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1. Strandfejlesztés közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevő kiválasztása
Hebling Zsolt polgármester felkéri Pandur Ferenc intézményvezetőt, hogy ismertesse
napirendi pontot az ülés elején kiosztott bíráló bizottsági jegyzőkönyv alapján.
Pandur Ferenc intézményvezető: A strandfejlesztéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás
lebonyolódott, de hiánypótlásra volt szükség. A pontozás eredményeként a Min-tech Kft.
(Veszprém, Hársfa u. 25) tette a legkedvezőbb ajánlatot. 26 MFt áll rendelkezésre a turizmus
támogatása alapján. Javasolja, a kivitelező kiválasztását.
2017. szeptember 11-én kerül sor a munkaterület átadására, a szerződés megkötésére. A
munkákat október 31-ig kell befejezni. Szeptember 1-jén, pénteken reggel 8 órakor kerül sor
a bérlők tájékoztatására, melyen részt vesz a kivitelező is. Ismerteti továbbá, hogy a
játszótér már elkészült, most pedig a pavilonsor felújítása és a térkövezés kezdődik meg.
Hebling Zsolt polgármester: Kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés, vélemény. Kéri, hogy
nézzék át a kiosztott anyagot.
Ferenczy Gábor alpolgármester: Az óvodát is a Min-tech Kft. újítja fel. Korrekt munkát
végeznek, időben és minőségben egyaránt.
Tóth Zoltán képviselő: Veszprémben is dolgoznak, sok emberrel, jó minőségben és sok
épületet készítenek. Fejlődő vállalatról van szó. Kérdezi, hogy nem lehetne-e később
kezdeni a munkálatokat.
Hebling Zsolt polgármester: A közbeszerzési szabályok betartása fontos.
Pandur Ferenc intézményvezető: Így is rövid a határidő a befejezéséig. Október 31-ig be kell
fejezni a kivitelezéseket és november 15-ig el kell számolni.
Hebling Zsolt polgármester felkéri Báró Béla jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására.
Jelenlévő képviselők száma: 6 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
Báró Béla jegyző ABC- sorrendben felolvassa a képviselők nevét és kéri szavazatukat:
dr. Bókáné Katona Tímea:
Ferenczy Gábor:
Gaál Dezső:
Hebling Zsolt:
Szalai Emese:
Tóth Zoltán:

igen
igen
igen
igen
igen
igen

Hebling Zsolt polgármester kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét.
A Képviselő-testület név szerinti szavazással 6 igen (egyhangú) szavazattal a következő
határozatot hozta:
148/2017(VIII.8.) számú önkormányzati határozat
Alsóörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a név szerinti szavazás
eredményeképpen úgy dönt, hogy elfogadja az “alsóörsi strand pavilonsor külső felújítása, a
szolgáltatóhelyek új térköves teraszfelületeinek kialakítása” tárgyú, a Kbt. 115. §-a alapján
kezdeményezett közbeszerzési eljárásban tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a
közbeszerzési eljárás eredményes.
Továbbá megállapítja, hogy a Min-Tech Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8200
Veszprém, Hársfa u. 25.), a RENOVER 2001 Bt. (8230 Balatonfüred, Somogyi u. 2.), a Polip
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2001 Kft. (8100 Várpalota, Szent Imre u. 11.), és a Vasber Zrt. (9700 Szombathely, Kőszegi
u. 2.) ajánlata érvényes.
A közbeszerzési eljárás nyerteseként a Min-Tech Építőipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. (8200 Veszprém, Hársfa u. 25.) ajánlattevőt hirdeti ki, mint legkedvezőbb
ár-érték arányt megjelenítő, nettó 26.183.848.- Ft összegű, 42 hónap jótállási időtartam
vállalású, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő.
A Képviselő-testület a fentiekben meghozott döntés alapján felhatalmazza a polgármestert,
hogy az “alsóörsi strand pavilonsor külső felújítása, a szolgáltatóhelyek új térköves
teraszfelületeinek kialakítása” tárgyú, a Kbt. 115. §-a alapján kezdeményezett közbeszerzési
eljárás lezárásaként az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, valamint MinTech Kft. ajánlata alapján a nettó: 26.183.848.- Ft összegű szerződést kösse meg.
A Képviselő-testület megbízza a polgármesteren keresztül a Földesiné Töpper Ilona felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy:



az eljárás eredményéről szóló Összegezést készítse el és az Összegezést az
ajánlattevőknek küldje meg,



az eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő
megjelentetéséről gondoskodjon,



az Összegezés, a szerződés és a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató Alsóörs
Község Önkormányzatának honlapján és a Közbeszerzési Hatóság központi
adatbázisában történő közzétételéről az előírt határidőben intézkedjen.

Felelős:

Hebling Zsolt polgármester,
Földesiné Töpper Ilona a TOPIL-Projekt Kft. képviseletében.

Határidő: az eljárás eredményéről szóló Összegezés elkészítésére a döntéshozó testületi
ülést követően haladéktalanul, jelen eljárás eredményéről szóló tájékoztató Közbeszerzési
Értesítőben történő megjelentetésére a Kbt-ben előírt határidőn belül.
Hebling Zsolt polgármester megköszöni a részvételt és a Képviselő-testületi ülést 8:00
órakor bezárja.

k.m.f
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