JEGYZŐKÖNYV
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. január 4-én 14,15 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről
Az ülés helye:

a Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Az ülés vezetője:

Hidvégi József polgármester

A Képviselő-testületből jelen vannak:

a jelenléti ív szerint

Hivatalból jelen vannak:

a jelenléti ív szerint

Meghívottként jelen vannak:

a jelenléti ív szerint

Hidvégi József polgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 fővel jelen van, a Képviselő-testület
határozatképes.
Szavazásra teszem fel a meghívó szerinti napirendet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendet az alábbiak szerint elfogadta:
NAPIREND
1)

Előterjesztés a Fonyód, Városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Hidvégi József polgármester

1)
Előterjesztés a Fonyód, Városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Hidvégi József polgármester
Előterjesztés, határozati javaslat csatolva
HOZZÁSZÓLÁS:
Hidvégi József polgármester:
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy tegnap visszavettük az építési területet, és új
felszámoló biztos van.
Jelen eljárásban nem kerül részekre bontásra a projekt, hanem egy, felhívás nélküli
tárgyalásos eljárásban kívánjuk kiválasztani a maradék munkákra a kivitelezőt.
2012. január 1-től új közbeszerzési törvény van hatályban, mely szerint minimum 3 céget,
ajánlattevőt kell meghívni.
Javaslom a következő 5 céget versenyeztetni:
- Evision 2002 Kft. (7400 Kaposvár, Kisközi utca 53.; adószám: 12879744-2-14;
bankszámlaszám: 12072514-00103888-00100009; Ügyvezető: Zsirai Róbert, e-mail:
evision2002@gmail.com)

- Tabán Bau Kft (8800 Nagykanizsa, Kaán Károly u. 2/B; ügyvezető: Moracz József; e-mail:
moraczj@t-online.hu; tabanbau@gmail.com )
- BITT Kft (7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 87.; adószám: 10628906-2-14; ügyvezető: Tatár
Kis Imre; e-mail: bitt@bitt.hu )
- Gruber Építési Kft (8600 Siófok, Somlay A. u. 18., e-mail: info@gruberkft.hu)
- Főépmester Kft (7400 Kaposvár, Biczó F. köz 5., adószám: 11485920-2-14; ügyvezető:
Csabai László; e-mail: csabai.laszlo@enternet.hu )
A Gruber Kft-hez betársulna a Siókőép is. Ezek a cégek ismerik az anyagot, előzőleg is adtak
ajánlatot. 2012. január 11-én szerdán 9,00 órakor tartunk versenytárgyalást. A felkérést mind
az 5 cégnek a mai napon kiküldjük.
A beruházást május 31-ig kell megvalósítani. Ez alól kivétel a művelődési ház, ahol a határidő
augusztus 15., a műszaki átadás határideje augusztus 17.
Kovács Péter ügyintéző:
A közbeszerzési eljárást a döntőbizottság vizsgálja. Ma értesíteni kell őket az eljárás
megindításáról.
Dr. Deákvári Andrea titkárságvezető:
Az új közbeszerzési törvény módosította a jogsértés esetén kiszabandó bírság mértékét is.
Amennyiben a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságának a feltételei nem
állnak fenn, és szerződéskötésre kerül sor, akkor a bírság összege az eset összes
körülményének figyelembevétele mellett a szerződéses érték legfeljebb 15 %-a.
Kovács Péter ügyintéző:
Az új törvényre tekintettel valószínűleg a mi eljárásunk lesz az első, nincs irányadó gyakorlat.
Hidvégi József polgármester:
2012. január 12-én 13,00 órára rendkívüli Képviselő-testületi ülést hívok össze, ahol a
közbeszerzési eljárásról döntünk. Január 16-án délután sor kerülhet a szerződés aláírására. Ha
az idő ilyen marad, akkor január 17-én neki is tudnak állni a munkáknak
Javaslom, hogy a tárgyaláson a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság részéről Kristóf
Györgyné, a Jogi és Humán Bizottság részéről Papp Sándor Gáborné, valamint a
Polgármesteri Hivatal részéről Dr. Deákvári Andrea, és Kovács Péter vegyen részt.
Mivel e napirendi ponthoz több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszem fel a
módosító indítványokkal együtt a határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen, és 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
Fonyód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2012.( I.04.) határozata:
1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény – továbbiakban: Kbt. – 94. § (2)
bekezdés d) pontjára való hivatkozással hirdetmény nélküli eljárást folytasson le a
Fonyód, Városközpont integrált fejlesztése elnevezésű beruházás megvalósítása
érdekében a Kbt. 99. § alapján.
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2. A tárgyalás időpontja: 2012. január 11. /szerda/ 09.00 óra
3. A tárgyalásra az alábbi ajánlattevőket kell meghívni:
- Evision 2002 Kft. (7400 Kaposvár, Kisközi utca 53.; adószám: 12879744-2-14;
bankszámlaszám: 12072514-00103888-00100009; Ügyvezető: Zsirai Róbert, e-mail:
evision2002@gmail.com)
- Tabán Bau Kft (8800 Nagykanizsa, Kaán Károly u. 2/B; ügyvezető: Moracz József; email: moraczj@t-online.hu; tabanbau@gmail.com )
- BITT Kft (7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 87.; adószám: 10628906-2-14; ügyvezető:
Tatár Kis Imre; e-mail: bitt@bitt.hu )
- Gruber Építési Kft (8600 Siófok, Somlay A. u. 18., e-mail: info@gruberkft.hu)
- Főépmester Kft (7400 Kaposvár, Biczó F. köz 5., adószám: 11485920-2-14; ügyvezető:
Csabai László; e-mail: csabai.laszlo@enternet.hu )
4. A tárgyaláson az önkormányzat képviseletében az önkormányzat Közbeszerzési
szabályzatától eltérően az alábbi személyek vesznek részt:
- polgármester,
- alpolgármester,
- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság egyik tagja:Kristóf Györgyné,
- Jogi és Humán Bizottság egyik tagja:Papp Sándor Gáborné,
- aljegyző,
- valamint a Polgármesteri Hivatal ügyben érintett köztisztviselői
Dr. Deákvári Andrea,
Kovács Péter.
5. A tárgyalás megkezdéséről a Közbeszerzési Döntő Bizottságot haladéktalanul
értesíteni kell.
Határidő: 2012. január 5.
Felelős: Polgármester
6. A tárgyalás eredményéről, valamint a vállalkozói szerződés jóváhagyásáról a
Képviselő-testület dönt.
Határidő: 2012. január 12.
Felelős: Polgármester
Mivel több kérdés hozzászólás nem hangzott el, az ülés bezárom.
Jegyzőkönyv lezárva: 14,50 órakor.
K. m. f.

Hidvégi József
polgármester

dr. Nagy Szabina
aljegyző
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