JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. november 08-án de: 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri
Hivatal tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából.
Jelen vannak:

Beke Imre polgármester
Boros Lajosné, Juhász Sándor,
Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt,
Ludmanné PappIlona, Réz Szilárd képviselők,
Vincze András jegyző,
Dr. Sós Csaba aljegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője,
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

Távolmaradását bejelentette:
Csendes Ferenc
Rásó Tibor képviselők
Beke Imre polgármester, köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket.
Megállapítja, hogy 6 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes,
az ülést megnyitja.
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kovács Zsolt és Ludmanné
Papp Ilona képviselőkre, melyet a testület 6 igen szavazattal elfogadott.
Ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt napirendi pontokra,
melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta, és az alábbiak
szerint tárgyalja:
1./ Napfény Óvoda és Bölcsöde rekonstrukciója
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

-21./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Napfény Óvoda és Bölcsőde rekonstrukciója
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Korcsmáros Sándor képviselő megérkezett az ülésterembe, igy a jelenlévő
képviselők száma 7 fő.
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Napfény Óvoda és Bölcsőde
rekonstrukciójára,melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatban néhány apró változtatás
történt és két határozatot kell hozni. Felkérte az aljegyző urat, hogy a
pontosításokat ismertesse.
Dr. Sós Csaba aljegyző, elmondta, hogy a kiküldött anyagban szereplő
egyes számú határozati javaslatot a következő kiegészítésekkel javasoljuk
elfogadni a Képviselő-testületnek.
Az első bekezdésben A „Vállalkozási szerződés előtt kimaradt egy a betű, a
közbeszerzési eljárásban szövegrész után szereplő a betűt törölni kérjük, a
legalacsonyabb ajánlatot adó szövegrész helyett az ajánlatot adó szövegrészt
kérjük elfogadni, az ajánlati ár előtt a nettó szót kérjük elfogadni.
A második bekezdésben a legalacsonyabb ajánlati ár helyett az ajánlati ár
szövegrészt kérjük elfogadni, a 9.524.084 Ft után kérjük megjeleníteni a +ÁFA
összetételt akárcsak a betűvel kiírt összeg után.
Kérjük kiegészíteni egy harmadik bekezdéssel a határozatot, amelynek
szövege a következő lenne: Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy
az önkormányzat 2013-. évi költségvetéséről szóló rendelete következő
módosítása során a változást vezesse át.
A kettes számú határozati javaslatban kérjük az irányítószámot javítani
4181-re illetve a házszámot 3/30-ról 3-ra, az utolsó bekezdésben az
Összegzés helyett az összegzést elfogadni.
I.sz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
I.sz. határozati javaslatot fenti módosításokkal együtt az alábbi határozati
javaslatot fogadják el:

-3Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés
a Nádudvari Napfény Óvoda bővítési és rekonstrukciós kivitelezési
munkáinak elvégzésre ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0023” megnevezésű
közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy az ajánlatot adó NÁDÉP Kft.
(4181 Nádudvar, Bem J. u. 3.) által tett nettó 110. 648.000 Ft-os ajánlati ár
magasabb, mint a rendelkezésre álló forrás.
Az ajánlatkérő Nádudvar Város Önkormányzat az ajánlati ár és a
rendelkezésre álló forrás között fennmaradó 9.524.084 Ft+ÁFA azaz
kilencmillió ötszázhuszonnégyezer nyolcvannégy forint+ÁFA különbözetet
2013. évi költségvetése helyi adóbevételek sorából fedezi.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló rendelete soron következő módosításakor vezesse át a
változást.
Határidő: azonnal illetve folyamatosan a kifizetési határidőig
Felelős: Beke Imre polgármester
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 198/2013.
(XI.08.) Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés
a Nádudvari Napfény Óvoda bővítési és rekonstrukciós kivitelezési
munkáinak elvégzésre ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0023” megnevezésű
közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy az ajánlatot adó NÁDÉP Kft.
(4181 Nádudvar, Bem J. u. 3.) által tett nettó 110. 648.000 Ft-os ajánlati ár
magasabb, mint a rendelkezésre álló forrás.
Az ajánlatkérő Nádudvar Város Önkormányzat az ajánlati ár és a
rendelkezésre álló forrás között fennmaradó 9.524.084 Ft+ÁFA azaz
kilencmillió ötszázhuszonnégyezer nyolcvannégy forint+ÁFA különbözetet
2013. évi költségvetése helyi adóbevételek sorából fedezi.
Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló rendelete soron következő módosításakor vezesse át a
változást.
Határidő: azonnal illetve folyamatosan a kifizetési határidőig
Felelős: Beke Imre polgármester

-4II.sz. határozati javaslat:
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a
II.sz. határozati javaslatot , melyben az irányítószámot javítani 4181-re,
illetve a házszámot 3/30-ról 3-ra, az utolsó bekezdésben az Összegzés helyett
az összegzést javítani és az alábbiak szerint fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a bíráló bizottság
javaslatát figyelembevéve - a „Vállalkozási szerződés a Nádudvari Napfény
Óvoda bővítési és rekonstrukciós kivitelezési munkáinak elvégzésre ÉAOP4.1.1/A-11-2012-0023” megnevezésű közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja.
A Képviselő-testület – a Mátrix Audit Kft. közbeszerzési tanácsadó által
végzett értékelésén alapuló – bíráló bizottsági döntési javaslat alapján a
NÁDÉP Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. - t (4181 Nádudvar, Bem J.
u. 3.) hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek. Az egyösszegű ajánlati ár: nettó
110.648.000-Ft.
Felkéri a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a szükséges
intézkedések megtétele érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést az összegzés megküldését
követően kösse meg a NÁDÉP Kft. ügyvezetőjével.
Határidő: 2013. november 11.
Felelős:
Beke Imre polgármester
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 199/2013.
(XI.08.) Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a bíráló bizottság
javaslatát figyelembevéve - a „Vállalkozási szerződés a Nádudvari Napfény
Óvoda bővítési és rekonstrukciós kivitelezési munkáinak elvégzésre ÉAOP4.1.1/A-11-2012-0023” megnevezésű közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja.
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A Képviselő-testület – a Mátrix Audit Kft. közbeszerzési tanácsadó által
végzett értékelésén alapuló – bíráló bizottsági döntési javaslat alapján a
NÁDÉP Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. - t (4181 Nádudvar, Bem J.
u. 3.) hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek. Az egyösszegű ajánlati ár: nettó
110.648.000-Ft.
Felkéri a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a szükséges
intézkedések megtétele érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést az összegzés megküldését
követően kösse meg a NÁDÉP Kft. ügyvezetőjével.
Határidő: 2013. november 11.
Felelős:
Beke Imre polgármester

Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt az
ülést 7,40 órakor berekesztette.

Kmft.
Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

Kovács Zsolt
Ludmanné Papp Ilona
jegyzőkönyv-hitelesítők

NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013. november 08-ai rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve

Tartalmazza:
-

a 198/2013. (XI.08.) önkormányzati számú határozatot, a
Napfény Óvoda és Bölcsőde rekonstrukciós munkáinak kivitelezéséről,

-

a 199/2013. (XI.08.) önkormányzati számú határozatot, a
Napfény Óvoda és Bölcsőde rekonstrukciós munkáinak közbeszerzési
eljárásról,

