
JEGYZŐKÖNYV

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Készült Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő- testületének 2014. március 11-én
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme
Szendrő, Hősök tere 1.

Jelen vannak

Tomorszki István polgármester, Hudák József alpolgármester, Gajdosné Tolnai Klára, Joó
László, Jósvay István, Kalász László, Paszternák János képviselők.

Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartaimán:
Dr. Istenes Ibolya jegyző

Tomorszki István polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fő
képviselőből 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.,

Javasolja, hogya képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja.

A képviselő- testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértett a
javaslattal.

A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek:

1./ A szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola B épületének, tornateremének felújítása
és műfüves sportpálya kialakítása kivitelezésére közbeszerzési eljárás indítása

előadó: Tomorszki István polgármester

Indítványok, javaslatok

1.Napirend
A képviselő- testület az 1. napirend keretében az Általános Iskola B épületének felújításával,
a B épületben található tornaterem felújításával és új műfüves sportpálya kialakításával
kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítását tárgyalja. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)

Tomorszki István polgármester
Emlékeztetőül elmondja, hogy Szendrő Város Önkormányzata "A szendrői Apáczai Csere
János Általános Iskola fejlesztése a méltányos oktatási környezet érdekében" című, ÉMOP-
4.3.1/A-12-2012-0035. pályázaton vissza nem térítendő támogatást nyert.

A projekt keretében az Általános Iskola B épületének felújítása, a B épületben található
tornaterem felújítása és új műfüves sportpálya kialakítására kerül sor.
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Tárgy: A szendrői Apáczai
tornateremének felújítása és
közbeszerzési eljárás indítása

Csere János Általános Iskola B épületének,
műfüves sportpálya kialakítása kivitelezésére

Az Önkormányzat a projekt részét képező építési beruházás magasépítési feladatok
kivitelezésére közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. évi törvény (..Kbt.") alapján.
Az eljárás becsült értéke nettó 237.202.656 Ft, amely megegyezik a Támogatási szerződés
alapján rendelkezésre álló fedezet összegével. A támogatási intenzitás mértéke 100%.
A kiviteli tervek elkészítését követően a kiválasztott közbeszerzési tanácsadó elkészítette a
felhívás és dokumentáció tervezetét, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Az eljárás lefolytatására a Kbt. Ill. fejezet Nemzeti eljárásrend Nyílt eljárásra vonatkozó
szabályok szerint kerül sor.

Ismerteti az ajánlattételi dokumentációt, majd kéri, hogy a Képviselő-testület a
Közbeszerzési Szabályzat 12. pontja alapján szükséges döntéseket hozza meg.
Ismereti a határozati javaslatot és kéri annak előterjesztett formában történő elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Közbeszerzési Szabályzat
12. pontjában foglaltak alapján az alábbi döntéseket hozza:

1./ Szendrő Város Önkormányzata "Vállalkozási szerződés az ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-
0035 azonosító számú projekt keretében a szendrői Apáczai Csere János
Általános Iskola B épület, tornaterem felújítás és műfüves sportpálya
kialakítása kivitelezésére" címmel a hivatkozott projekt keretében építési beruházás
beszerzésére közbeszerzési eljárás megindításáról dönt.

Bartók Gábor - pénzügyi ismeretek
Szabó János - a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai ismeret
Dr. Jancsurák Sándor - közbeszerzési és jogi ismeretek

2./ Az eljárás becsült értéke nettó 237.202.656 Ft, amely megegyezik a Támogatási
szerződés alapján rendelkezésre álló fedezet összegével. A támogatási intenzitás
mértéke 100%. A pénzügyi fedezet a Támogatási szerződésben rögzítettek alapján
áll rendelkezésre.

3./ Az eljárás fajtája a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv vonatkozó
rendelkezései alapján a Ill. rész Nemzeti eljárásrend, nyílt eljárás.

4./ Az elkészített eljárást megindító felhívást, a dokumentációt (részeként a szerződés
tervezetet) jóváhagyja.

5./ A Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki:
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Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 14.

Módosító javaslat nem volt.
A képviselő- testület 7 igen szavazatfal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza a
következő határozatot:



~
Dr.lst~lya

Jegyzo .

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014.(111.11.) határozata

Tárgy: A szendrői Apáczai
tornateremének felújítása és
közbeszerzési eljárás indítása

Csere János Általános Iskola B épületének,
műfüves sportpálya kialakítása kivitelezésére

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Közbeszerzési Szabályzat
12. pontjában foglaltak alapján az alábbi döntéseket hozza:

1./ Szendrő Város Önkormányzata "Vállalkozási szerződés az ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-
0035 azonosító számú projekt keretében a szendrői Apáczai Csere János
Általános Iskola B épület, tornaterem felújítás és műfüves sportpálya
kialakítása kivitelezésére" címmel a hivatkozott projekt keretében építési beruházás
beszerzésére közbeszerzési eljárás megindításáról dönt.

2./ Az eljárás becsült értéke nettó 237.202.656 Ft, amely megegyezik a Támogatási
szerződés alapján rendelkezésre álló fedezet összegével. A támogatási intenzitás
mértéke 100%. A pénzügyi fedezet a Támogatási szerződésben rögzítettek alapján
áll rendelkezésre.

3./ Az eljárás fajtája a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv vonatkozó
rendelkezései alapján a Ill. rész Nemzeti eljárásrend, nyílt eljárás.

4./ Az elkészített eljárást meqinditó felhívást, a dokumentációt (részeként a szerződés
tervezetet) jóváhagyja.

5./ A Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki:

Bartók Gábor - pénzügyi ismeretek
Szabó János - a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai ismeret
Dr. Jancsurák Sándor - közbeszerzési és jogi ismeretek

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 14.

Mivel több hozzászólás, javaslat nem volt, Tomorszki István polgármester megköszöni a
megjelenést, majd az ülést bezárja.

Tomorszki István
polgármester
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