Szám: Nb/19-15/2019.

Németbánya
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 10. napján 7 óra 30
perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8581 Németbánya, Fő tér 3.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 10.
napján 7 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Németbánya Faluház nagyterme.
Az ülés típusa: Rendkívüli.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Ujvári Szilvia polgármester, Berhidai Péter alpolgármester és
Draskovics Balázs képviselő.
B./ Tanácskozási joggal résztvevő:
- Kelemen László jegyző
- Auerbach Szabolcs falugondnok
A lakosság részéről megjelent: 1 fő.
Ujvári Szilvia polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja,
hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Elmondja, hogy a mai
rendkívüli ülés összehívását az Egyedi Szennyvízkezelés közbeszerzési eljárásával kapcsolatos döntés indokolta. A meghívóban szereplő napirendi pontot javasolja megtárgyalni.
Napirend:
Tárgy:
1./ A VP-6.-7.2.1.2.-16 „Egyedi Szennyvízkezelés” közbeszerzési eljárása eredményéről döntés

Előadó:
Ujvári Szilvia
polgármester

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre
tett javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta
következő határozatát:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztésben szereplő napirendi pont megtárgyalását.
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű
határozatokról a soron következő, rendes ülésre készül beszámoló. Két testületi ülés között,
átruházott hatáskörben nem született polgármesteri döntés.
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pont tárgyalására.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : A VP-6.-7.2.1.2.-16 „Egyedi Szennyvízkezelés” közbeszerzési eljárása
eredményéről döntés
E l ő a d ó : Ujvári Szilvia polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Ujvári Szilvia polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a közbeszerzési Bíráló
Bizottság elvégezte munkáját. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvét és az ajánlatok
elbírálásáról szóló összegzés másolatát a képviselők előzetesen megkapták,
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti az értékelést és az összegzést.
Javasolja, hogy az értékelésről szóló előterjesztésbe foglalt határozati javaslatot fogadja el a
képviselő-testület.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólás:
Berhidai Péter alpolgármester a határozati javaslat elfogadását támogatja. Javasolja, hogy
hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására.
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
93/2019.(X.10.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Ajánlatkérő által indított, „Egyedi szennyvízkezelő berendezések telepítése Németbányán” tárgyú
közbeszerzési eljárás során a képviselő-testület határozatával elfogadta az eljárás
eredményére vonatkozóan a Bíráló Bizottság döntési javaslatát, illetve az előkészített összegezést, melyre való tekintettel az alábbi döntés született:
Az Ajánlatkérő a "Kontakt-R " Üzletkötő és Kereskedelmi Kft. (8200 Veszprém, Kertalja Utca 3.) Ajánlatát ÉRVÉNYTELENNEK minősíti a Kbt. 73. §
(1) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a "Kontakt-R " Üzletkötő
és Kereskedelmi Kft. (8200 Veszprém, Kertalja Utca 3.) Ajánlattevő nem nyújtott be szakmai ajánlatot (árazott költségvetés), vagyis nem tett a közbeszerzés
tárgyára ajánlatot.
Az Ajánlatkérő a PROWATECH Tervezői, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7831 Pellérd, József Attila Utca 14.) Ajánlattevő ajánlatát ÉRVÉNYESNEK minősíti tekintettel arra, hogy az megfelel az ajánlattételi felhívás
és dokumentációban megfogalmazott feltételeknek, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok nem áll fenn.
Az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel a PROWATECH Tervezői, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7831 Pellérd, József Attila Utca 14.) ajánlattevőt nyilvánítja a LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK ARÁNYT
MEGJELENÍTŐ (LEGKEDVEZŐBB) AJÁNLATOT ADÓ AJÁNLATTEVŐNEK.
Az Ajánlatkérő a KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST EREDMÉNYESNEK MINŐSÍTI és az ELJÁRÁS NYERTESÉNEK a PROWATECH Tervezői, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7831 Pellérd, József Attila Utca 14.)
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Ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok nem áll fenn, Ajánlata érvényes és az
ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempontok alapján a legkedvezőbbnek minősül. Az Ajánlatkérő az Ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás
összegével rendelkezik, azt biztosítja.
Az Ajánlatkérő „Egyedi szennyvízkezelő berendezések telepítése Németbányán” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán elfogadja a mellékelt írásbeli öszszegezést.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést aláírja.
Az Előterjesztés és az Összegzés a határozat mellékletét képezi.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Ujvári Szilvia polgármester
Kelemen László jegyző

Ujvári Szilvia polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hozzászólása, kérdése,
vagy bejelentése?
Mivel hozzászólás nem volt, Ujvári Szilvia polgármester megköszöni a jelenlévőknek az
aktív közreműködést, s a nyílt képviselő-testületi ülést 7 óra 49 perckor bezárja.
Kmf.

Ujvári Szilvia
polgármester

Kelemen László
jegyző

