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JEGYZü Kü NYV
KØszü lt KunszentmÆrton VÆros ü nkormÆnyzata KØpviselő -testü letØnek
201ü7. november 13-Æn tartott rendküvü li ü lØsØn.
Helyszün:

VÆroshÆza HÆzassÆgkü tő terme

Jelen vannak: Wenner-VÆrkonyi Attila polgÆrmester,
Fazekas JÆnos alpolgÆrmester,
Dr. Fazekas Margit,
GÆcsinØBozsik Magdolna,
Imrei IstvÆn,
Jauernik IstvÆn,
SÆrkü zi Gyü rgy,
Dr. Szabü PØter,
Szabü ZoltÆn kØpviselü ük.
ü

Dr. Hoffmann Zsolt

ü

jegyzü ü.

DobÆnØSzabü Julianna, SzabadosnØHarangozü MÆria

ü

osztÆlyvezető k.

Wenner-VÆrkonyi Attila polgÆ
rmester kü szü nti a megjelenteket, megÆllapütja, hogy az ü lØs
hatÆ
rozatkØpes, mert a megvÆlasztott 9 kØpviselő kü zü l mindenki jelen van, megnyitja azt.
Nagyon fontos, hatÆ
ridő s elő terjesztØsekrő l van szü , ezØrt szü ksØges rendküvü li ü lØs tartÆ
sa.
A napirendre tett javaslat egyhangœ elfogadÆsÆt kü vető en a KØpviselő -testü let az alÆbbi napirendi
pontokat tÆrgyalja:
1.! Elő terjesztØs a MagyarorszÆg 2017. Øvi kü zponti kü ltsØgvetØsrő l szü lü 2016. Øvi XC. tü rvØny 3.
mellØklet III. ü nkormÆnyzatok rendküvü li tÆmogatÆsa 1. pontja alapjÆn, telepü lØsi ü nkormÆnyzatok
rendküvü li tÆmogatÆs irÆnti igØnylØsrő l
Elő adü : Wenner-VÆrkonyi Attila polgÆrmester
2.! Elő terjesztØs ü VÆllalkozÆsi szerző dØs KunszentmÆrton, SzØchenyi lakü telep 3. szÆm alatti bü lcső de
Øs ü voda Øpiilet felœjütÆsÆra, ÆtalakütÆsÆra Øs bő vütØsØreü tÆrgyœ kü zbeszerzØsi eljÆrÆs eredmØnyØrő l
Elő adü : Wenner-VÆrkonyi Attila polgÆrmester
3.! EgyØb kØrdØsek

Az 1. napirendi pont tÆriyalÆsa:
Janernik IstvÆn elmondja, hogy a PØnzü gyi Øs GazdasÆgi BizottsÆg egyhangœ szavazattal javasolja,
hogy fogadja el az elő terjesztØst a KØpviselő -testü let. Ami elő ürÆs volt minimÆlbØr emelØs, pü tlØkoknÆl
ami pØnzt kaptak az ezt nem fedezi Øs SajÆt pØnzbő l kell ezt kiegØszüteni. Az ü nkormÆnyzat ezt
folyamatosan fizeti, hogy a dolgozü k megkapjÆk. Az ONHIKI elő irÆnyzaton maradt valamennyi pØnz Øs
ebbő l fognak majd adni valü szünßleg.
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A KØpviselő -testü let egyhangü lag

ü

9 igen szavazattal

ü

a kü vetkező hatÆrozatot hozza:

rozat
278/2017.(XI.13.) hatÆ
a MagyarorszÆ
g 2017. Øvi kü zponti kü ltsØgvetØsrő l szü lü 2016. Øvi XC. tü rvØny 3. mellØklet
III. OnkormÆ
nyzatok rendküvü li tÆ
mogatÆ
sa 1. pontja alapjÆ
n a telepü lØsi
ü nkormÆ
nyzatok rendküvü li tÆ
mogatÆ
s irÆ
nti igØnylØsrő l
KunszentmÆrton VÆros ü nkormÆnyzatÆnak KØpviselő -testü lete a MagyarorszÆg 2017. Øvi
kü zponti kü ltsØgvetØsrő l szü lü 2016. Øvi XC. tü rvØny 3. mellØklet III. ü nkormÆnyzatok
rendküvü li tÆmogatÆsa 1. pontja alapjÆn a telepü lØsi ü nkormÆnyzatok rendküvü li tÆmogatÆs irÆnti
igØnylØsrő l szü lü elő terjesztØst megtÆrgyalta, Øs œgy hatÆroz, hogy tÆmogatÆsi igØnyt nyœjt be a
telepü lØsi ü nkormÆnyzatok rendküvü li ü nkormÆnyzati tÆmogatÆsÆra.
Felelő s: Wenner-VÆrkonyi Attila polgÆrmester
HatÆridő 2017. november 20.
ü rtesü lnek:

-

-

-

-

-

-

KØpviselő -testü let tagjai,
Wenner-VÆrkonyi Attila polgÆrmester
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
KKü H PØnzü gyi Øs Adü ü gyi OsztÆly
KKü H SzÆmviteli OsztÆlya
Magyar ` llarnkincstÆr JÆsz-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatü sÆga

A 2. napirendi pont tÆrgyalÆsa:
linrei IstvÆn bejelenti, hogy szemØlyes ØrintettsØge miatt nem vesz rØszt a napirendi pont tÆrgyalÆsÆn
Øs elhagyja az UlØstermnet. A jelenlØvő kØpviselü 7c szÆma 8fő

Jauernik IstvÆn elmondja, hogy a PØnzü gyi Øs GazdasÆgi BizottsÆg megtÆrgyalta az elő terjesztØst 3 igen
Øs 1 nem szavazattal javasolja a testü letnek, hogy fogadja el az elő terjesztØst, hirdesse ki a felhüvÆs
győ ztesØt. A nem szavazat nem a mostani elő terjesztØsnek szü l, hanem a bizottsÆgi tag az elejØtő l
kezdve szerette volna, hogyha nyült eljÆrÆsba kerü lne kivÆlasztÆsra a kivitelező Øs kü vetkezetesen most
ellene szavaz. EszrevØtel volt az elő terjesztØssel kapcsolatban, amit tisztÆztak. A 2. ajÆnlati szempontnÆl
192 hü nap van beürva, holott 36 hü nap lehet a maximum. Ha a 36 hü napot veszik akkor felmerü lt, hogy
a mÆsodik szempontnÆl miØrt nem egyforma pontot kapott az első kØt helyen lØvő . A jegyző kü nyvbő l
kiderü lt, hogy ezt ürtÆk be, de a becsatolt dokumentumok alapjÆn a kü zbeszerzØsi tanÆcsadü nem fogadta
el teljesen a 192 Øs a 36 hü napot sem. Ez az elő terjesztØsbő l nem derü lt ki, de bekØrtØk a jegyző kü nyvet
Øs abba elØg egyØrtelmß le volt ürva. Nem ez dü ntü tte el. A kiürÆsnÆl is emlØkeznek rÆ, hogy a mÆsodik
szempontot muszÆj megcsinÆlni, mert legalÆbb kØt szempontnak lenni kell, de nem ez alapjÆn akarnak
vÆlasztani, hanem az ajÆnlati Ær a dü ntő . A legkisebb ajÆnlati Ær tevő az Imrei Kft. a nyertes.
Dr. Hof9naizn Zsolt elmondja, hogy nØv szerinti szavazÆsnÆl ő olvassa elő a KØpviselő -testü let
tagjainak neveit. KØri, hogy IGEN -nel, NEM -mel, vagy TARTü ZKODOM -mal
vÆlaszoljanak. Elő olvassa a neveket:
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Wenner-VÆrkonyi Attila:
Fazekas JÆnos:
Dr. Fazekas Margit:
GÆcsinØBozsik Magdolna:
Jauernik IstvÆn:
SÆrkü zi Gyü rgy:
Dr. Szabü PØter:
Szabü ZoltÆn:
A KØpviselő -testü let egyhangœlag

IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
NEM
IGEN
IGEN
ü

8 igen szavazattal

ü

a kü vetkező hatÆrozatot hozza:

rozat
279/2017.(XI.13.) hatÆ
ü VÆllalkozÆsi szerző dØs KunszentmÆrton, SzØchenyi lakü telep 3. szÆm alatti bü lcső de Øs
talakütÆ
sÆ
ra Øs bő vütØsØreü tÆrgyœ kü zbeszerzØsi eljÆrÆs
ü voda Øpü let felœjütÆsÆra, Æ
eredmØnyØrő l
KunszentmÆrton VÆros ü nkormÆnyzatÆnak KØpviselő -testü lete œgy dü nt, hogy a
..VÆllalkozÆsi szerző dØs KunszentmÆrton, SzØchenyi lakü telep 3. szÆm alatti bü lcső de Øs
ü voda Øpü let felœjütÆsÆra, ÆtalakütÆsÆra Øs bő vütØsØreü tÆrgyœ kü zbeszerzØsi eljÆrÆssal
kapcsolatosan, a BürÆlü bizottsÆg javaslatÆval egyetØrtve az alÆbbi dü ntØst hozza:
1.
MegÆllapütja, hogy Imrei IstvÆn Kft. ajÆnlattevő ajÆ
nlata teljes kü rß, a Kbt. 69.
(1) Øs (2) bekezdØsekben elvØgzett bürÆlat alapjÆn a kü zbeszerzØsi dokumentumokban,
valamint a jogszabÆlyokban meghatÆrozott feltØteleknek megfelel, a kizÆrü okok ellenő rzØse
eredmØnyekØnt megÆllapüthatü , hogy nem Æll a kizÆrü okok hatÆlya alatt, ajÆnlata
ERVENYES.
2.

Az eljÆrÆst eredmØnyesnek nyilvÆnütja.

3.
mint az ØrtØkelØsi szempontok szerinti ØrtØkelØs
Imrei IstvÆn Kft. ajÆnlattevő t
eredmØnyekØnt a legkedvező bb ØrvØnyes ajÆnlatot tevő ajÆnlattevő t nyerteskØnt hirdeti ki.
-

-

Az együ sszegß nettü ajÆnlati Ær: nettü 164.556.481,- Ft + ` FA, bruttü 208.986.730 Ft
vÆllalÆsi Ær fedezete az elnyert tÆmogatÆs.
A KØpviselő -testü let felhatalmazza a polgÆrmestert a vÆllalkozÆsi szerző dØs alÆürÆsÆra.
Errő l Ørtesü l:

-

-

-

-

-

-

-

KØpviselő -testü let
Wenner-VÆrkonyi Attila polgÆrmester
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
KKü H PØnzü gyi Øs Adü ü gyi OsztÆlya
KKü H SzÆmviteli OsztÆlya
KKü H Mßszaki Øs PÆlyÆzatkezelő OsztÆly
Debkü z Kü zbeszerzØs Kft.

Weimer-VÆrkonvi Attila elmondja, hogy a szerző dØskü tØsi moratü rium utÆn a vÆllalkozÆsi szerző dØst
meg tudjÆk kü tni. Az ingatlanban mÆr nincsenek gyerekek, tehÆt kü rü ltekintő volt a testü let, hogy
idő ben elkezdte a szervezØst. VØlemØnye szerint novemberbe lehet mÆr munkaterü let ÆtadÆs Øs elindul a
kivitelezØs. Ez nagyon jü , mert jü az esØly rÆ, hogy nyÆr vØgØre ez meglesz.
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A 3. napirendi pont tÆrgyalÆsa:
Jauernik IstvÆn kezderriØnyezØssel szeretne Ølni. PØnteken mÆr jelezte, Øs rØgü ta vÆrnak mÆr olyan
pÆlyÆzatra, hogy a VÆroshÆzÆn legyen lift. A Szent MÆrton Napon borzasztü an künos, amikor tü bbeknek
problØmÆja van az emeletre feljü vØssel.- Ez ügy nem mßkü dik, hogy megprü bÆl fü ljü nrii, Vagy tud vagy
nem, vagy felhozzÆk vagy leviszik az illető t. A Hivatalba is a halotti anyakü riyvezØshez is fel kell jü nni.
Ez ügy nem megy. Ugy gondolja ne vÆijanak tovÆbb pÆlyÆzatra, hanem csinÆljanak egy lØpcső liftet, mint
a LÆtvÆnytÆrba ami van. KØszü ljü n elő teijesztØs Øs a lehető legrü videbb idő n belü l szerezzØk be,
terveztessØk meg. Ajü vő Øvi fejlesztØsi pØnzbe mindenkØppen szorütsÆk bele.
Wenner- VÆrkonyi Attila megÆllapütja, hogy egyet Ørt ezzel a testü let, jogos az igØny.
Fazekas JÆnos az ü voda, bü lcső de felœjütÆssal kapcsolatban elmondja, hogy Æt kellett adni mÆr a
terü letet, Øs most amikor kikü ltü ztek belő le, akkor ő kikapcsolta a fßtØst teljesen. Felhüvja a Mßszaki
OsztÆly figyelmØt, hogy abszolœt nincs fßtØs ott, jü n a hideg idő szak, nehogy lefagyjon a rendszer.
SzabadosnØHaranozü MÆria kØrdØse, hogy teljesen ki lett kapcsolva? TemperÆlü fßtØs sincs?
Fazekas JÆnos vÆlasza igen, teljesen le lett kapcsolva.
Wenner- VÆrkonyi Attila elmondja, hogy az valü szünß kellene, utÆnanØznek.

GÆcsinØ Bozsik Mado1na elmondja, hogy CsongrÆdi œton az epreskert vØgØtő l a ko forgü ig csak az
egyik oldalon van kü zvilÆgütÆs, az Almos utca felő l, a mÆsik oldal egyÆltalÆn nem lehet lÆtni, Øs kØt
helyre bementek niÆr.
Wenner-VÆrkovniAttila kØrdØse, hogy ez mindig ügy volt eddig nem?
Fazekas JÆnos vÆlasza igen.
GÆcsinØBozsik Magdolna vÆlasza igen, csak eddig nagyobb terü letet vilÆgütott be a lÆmpa.
Wenner-VÆrkonyiAttila elmondja, hogy felürjÆk az igØnyt, de nagyon vigyÆzni kell, mert egy idő utÆn ez
teljesüthetetlen lesz. Nem bürnak 50-100 lÆmpÆt telepüteni, az nem fog menni.
SzabadosnØ Haranozü MÆria elmondja, hogy ez korÆbban is benne volt, tisztÆban vannak a
problØmÆval.
Wenner-VÆrkovni Attila elmondja, hogy az igØnyeket december 31-ig gyßjtik, Øs majd a testü let lÆtja,
hogy melyik jogos. Azt biztos nem tudjÆk teljesüteni, hogy minden oszlopon legyen lÆmpa. Szerinte egy
egy speciÆlis esetet tudnak kezelni, mert ez pØnz. TÆjØkoztatja a testü letet, hogy jü vő hØten szerdÆn a
jü vő Øvi kü ltsØgvetØssel kapcsolatosan munkacsoportos megbeszØlØst tartanÆnak.
Tü bb napirendi pont nincs.
rmester az ü lØst berekeszti.
Wenner-VÆrkonyi Attila polgÆ
kmf.

Wenner-VÆrkonyüÍ Aila
polgÆrmester

Dü marrrolt
jegyző
ü
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KunszentmÆrton VÆros Po1gÆrmestertő 1
5441 Kunszen[mÆrton P1ü. 2.

56/560-500

Fax:56/461-158

M E6HÍ Vü
KunszentmÆ
rton VÆros ü nkormÆ
nyzati KØpviselő -testü letØnek rendküvü li ü lØsØt

2017. november 13-Æn (üHØtfő )

18.00 ü rÆra ü sszehüvom.

Az ü lØs helye: VÆroshÆza HÆzassÆgkü tő Terme

Napirend:

1.! Elő terjesztØs a MagyarorszÆg 2017. Øvi kü zponti kü ltsØgvetØsrő l szü lü 2016. Øvi XC. tü rvØny
3. mellØklet III. ü nkormÆnyzatok rendküvü li tÆmogatÆsa 1. pontja alapjÆn, telepü lØsi
ü nkormÆnyzatok rendküvü li tÆmogatÆs irÆnti igØnylØsrő l
Elő adü : Wenner-VÆrkonyi Attila polgÆrmester
2.! Elő terjesztØs ü VÆllalkozÆsi szerző dØs KunszentmÆrton, SzØchenyi lakü telep 3. szÆm alatti
bü lcső de Øs ü voda Øpü let felœjütÆsÆra, ÆtalakütÆsÆra Øs bő vütØsØreü tÆrgyœ kü zbeszerzØsi eljÆrÆs
eredmØnyØrő l
/az elő terjesztØs kØső bb keriil kikü lclØsre/
Elő adü : Wenner-VÆrkonyi Attila polgÆrmester

KunszentmÆrton, 2017. november 10.

Wenner-VÆ
rl(oni Attila
Az ü lØs anyaga a kü vetkező internet cümen Ørhető el:

http://www. kun szentmnartoiz. Ii ule-testulet

Előterjesztés:
Címe:

a Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3.
melléklet III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 1. pontja alapján, települési
önkormányzatok rendkívüli támogatás iránti igénylésről

Testületi ülés dátuma:

2017. 11.13.
Készítés ideje:

2017. 11.10.
Készítette:
László Hortenzia
Ellenőrizte:
Jóváhagyta:
dr. Péter Zsuzsanna

Tárgyalja meg:

Képviselő-testület
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Oktatási, Sport és Közbiztonsági Bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Nyílt
ülés
X
X

Zárt ülés

Kunszentmárton Város Polgármesterétől
____________________________________________________________________
 5441 Kunszentmárton, Pf. 2

Tel: 56/560-500

Fax:56/461-158 E-mail: kunszentmarton@kunszph.hu

EL TERJESZTÉS
a Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3.
melléklet III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 1. pontja alapján, települési
önkormányzatok rendkívüli támogatás iránti igénylésről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3.

melléklet III. 1. pontja az Önkormányzatok rendkívüli támogatása előirányzat szolgál a
települési önkormányzatoknak a működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik
ellátását veszélyeztető helyzet elhárításának támogatása forrásául.
A települési önkormányzatok rendkívüli támogatására a pályázatot a pályázati kiírás alapján
az év során folyamatosan, de legkésőbb 2017. szeptember 30-áig lehet benyújtani legfeljebb
két alkalommal. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására 2017. szeptember 30-át követően
is benyújtható a pályázat azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának végső határideje
2017. november 20.
A döntéshozatal legkésőbbi határideje a települési önkormányzatok rendkívüli támogatása
esetén 2017. december 10.
A Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 2017. október 31-én
tájékoztatást küldött Kunszentmárton Város Önkormányzata részére.
„A Nemzetgazdasági Minisztérium megvizsgálta a szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést

nyújtó intézményekben foglalkoztatottak bérhelyzetét és megállapította, hogy a 2017. évi
minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó
csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás nem minden esetben kezelte
megfelelően az érintettek esetében a hatásokat. A kötelezően biztosítandó műszakpótlék
miatt az önkormányzat számára rendkívüli önkormányzati támogatás igénylését tették
lehetővé a Belügyminisztériummal közösen az ebr42 rendszer felületén. Az érintettek
két jogcímen igényelhetnek támogatást: társulásos és az önkormányzat önállóan fenntartott
intézményében foglalkoztatottak bérének támogatására.
Fontos megjegyezni, hogy az igénylés benyújtása lehetőség az önkormányzatnak, nem kell
kötelezően felvennie a jogcímeket. Ha az önkormányzat igénybe kívánja venni a
támogatást, akkor a jogcím felvételekor az ebr42 rendszer automatikusan kitölti az
igényelhető összeget. „
Kunszentmárton Város Önkormányzata esetében az igényelhető összeg az idősek
otthonában kifizetett kötelező műszakpótlékokra (délutáni, éjszakai pótlék) 1.731.180,-Ft.

Javaslom, hogy a Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyújtson
be támogatási igényt a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására. A
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Idősek Bentlakásos Otthona részegységében
2017. év folyamán a munkavállalók részére önkormányzati forrásból folyamatosan
kifizetésre került a műszakpótlék (délutáni, éjszakai pótlék).
A Magyar Államkincstárral telefonon történt egyeztetés alapján az igényelhető támogatás
összege a 2017. évben már kifizetett és még kifizetendő műszakpótlékok és az ehhez
kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz is felhasználható.
Mindezek alapján az Önkormányzatunk az igényelhető összeggel el tud számolni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékelt
határozati javaslatokat fogadja el.
Kunszentmárton, 2017. november 10.
Wenner-Várkonyi Attila
polgármester
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a Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3.
melléklet III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 1. pontja alapján a települési
önkormányzatok rendkívüli támogatás iránti igénylésről
Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi
központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. Önkormányzatok
rendkívüli támogatása 1. pontja alapján a települési önkormányzatok rendkívüli támogatás
iránti igénylésről szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határoz, hogy támogatási igényt
nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására.
Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
Határidő 2017. november 20.
Értesülnek: - Képviselő-testület tagjai,
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztály
- KKÖH Számviteli Osztálya
- Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága
Kmf.
Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester
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Előterjesztés
„Vállalkozási szerződés Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep 3. szám alatti bölcsőde és óvoda
épület felújítására, átalakítására és bővítésére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Kunszentmárton Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázati kiírásra. A támogatási kérelem pozitív
elbírálásban részesült, a projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00025, címe:
„Kunszentmárton Széchenyi lakótelepi bölcsőde és óvoda fejlesztése”.
A projekt keretében az 5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep 1165/13 hrsz. alatti épület
(Bölcsőde épület, melyben a bölcsőde és a Városi Óvoda egyik tagintézménye kap helyet) általános
felújítása, korszerűsítése és bővítése, valamint eszközbeszerzés, udvarrendezés, foglalkoztató szoba
kialakítása valósul meg.
Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 209/2017. (VIII.18) számú
határozatában úgy döntött, hogy megindítja a „Vállalkozási szerződés Kunszentmárton,
Széchenyi lakótelep 3. szám alatti bölcsőde és óvoda épület felújítására, átalakítására és
bővítésére” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)
Harmadik rész, 115. § (1) bekezdése alapján, a nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó
hirdetmény nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárást, és döntött az ajánlattevőként megnevezett 5
gazdasági szereplőről.
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidőre 3 ajánlat érkezett be.
Az ajánlattevők megnevezése és ajánlataik értékelés alapjául szolgáló számszerűsíthető adatai:
1. Ajánlattevő neve: Túrszol Építési – Szolgáltató Kft.
Címe:
5400 Mezőtúr, Széchenyi út 25.
Az ajánlat számszerűsíthető adatai:
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
2. A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás
megvalósításában résztvevő műszaki vezető magasépítési
munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (min.
0 hónap - max. 36 hónap)

nettó 166.005.340,- Ft

36 hónap

2. Ajánlattevő neve: BBB – Glas Kft.
Címe:
5400 Mezőtúr, Szolnoki út 3.
Az ajánlat számszerűsíthető adatai:
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
2. A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás
megvalósításában résztvevő műszaki vezető magasépítési
munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (min.
0 hónap - max. 36 hónap)

nettó 180.453.522,- Ft

24 hónap

3. Ajánlattevő neve: Imrei István Kft.
Címe:
5440 Kunszentmárton, Bajcsy Zs. u. 32.
Az ajánlat számszerűsíthető adatai:
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)

nettó 164.556.481,- Ft

2. A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás
megvalósításában résztvevő műszaki vezető magasépítési
munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (min.
0 hónap - max. 36 hónap)

192 hónap

A közbeszerzési eljárás lebonyolítását a Debköz Közbeszerzés Kft. végzi.
A beérkezett ajánlatok áttanulmányozásra, értékelésre kerültek.
Az értékelési szempontokat figyelembe véve az előírt számítási módszer alkalmazásával az alábbi
pontszámok születtek:
Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve:
Az értékelés
A
Túrszol Építési –
BBB – Glas Kft.
Imrei István Kft.
részszempontok Szolgáltató Kft.
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)
Egyösszegű ajánlati ár (Ft)
A jelen közbeszerzés tárgya
szerinti építési beruházás
megvalósításában résztvevő
műszaki vezető mélyépítési
munkák területén szerzett
szakmai
tapasztalata
(hónap) (min. 0 hónap max. 36 hónap)
A súlyszámmal szorzott
értékelési
pontszámok
összegei ajánlattevőnként:

súlyszámai Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési
(adott esetben pontszám pontszám pontszám pontszám pontszám
az
és
és
alszempontok
súlyszám
súlyszám
súlyszámai is)
szorzata
szorzata
70
99,13
6938,91
91,19
6383,34 100,00

30

86,11

2583,33

9522,24

0,00

0,00

6383,34

100,00

Értékelési
pontszám
és súlyszám
szorzata
7000,00

3000,00

10000,00

A Bírálóbizottság javaslata a Képviselő-testület felé az alábbi:
1. Megállapítja, hogy Imrei István Kft. ajánlattevő ajánlata teljes körű, a Kbt. 69. § (1) és (2)
bekezdésekben elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, a kizáró okok ellenőrzése eredményeként
megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES.
2.

Az eljárást eredményesnek nyilvánítja.

3. Imrei István Kft. ajánlattevőt - mint az értékelési szempontok szerinti értékelés eredményeként
a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt - nyertesként hirdeti ki.

A nettó 164.556.481,- Ft vállalási ár fedezete az elnyert támogatás összege.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati
javaslatot fogadja el.
Kunszentmárton, 2017. november 13.
Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

_____/2017. (XI.13.) határozat
„Vállalkozási szerződés Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep 3. szám alatti bölcsőde és
óvoda épület felújítására, átalakítására és bővítésére” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményéről
Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Vállalkozási szerződés Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep 3. szám alatti bölcsőde
és óvoda épület felújítására, átalakítására és bővítésére” tárgyú közbeszerzési eljárással
kapcsolatosan, a Bírálóbizottság javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza:
1.
Megállapítja, hogy Imrei István Kft. ajánlattevő ajánlata teljes körű, a Kbt. 69.
§ (1) és (2) bekezdésekben elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, a kizáró okok
ellenőrzése eredményeként megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt,
ajánlata ÉRVÉNYES.
2.

Az eljárást eredményesnek nyilvánítja.

3.
Imrei István Kft. ajánlattevőt - mint az értékelési szempontok szerinti értékelés
eredményeként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt - nyertesként hirdeti
ki.
Az egyösszegű nettó ajánlati ár: nettó 164.556.481,- Ft + ÁFA, bruttó 208.986.730 Ft
vállalási ár fedezete az elnyert támogatás.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Erről értesül:

- Képviselő-testület
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi és Adóügyi Osztálya
- KKÖH Számviteli Osztálya
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály
- Debköz Közbeszerzés Kft.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

kmf.
Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

