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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március
14-én 07.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye; Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Cigányné Pál Terézia, Konfár János, Tánczos
László képviselők és Szabó Mihály polgármester.

Meghívottak: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó Mihály polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 fő
képviselő van jelen, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát javasolja, akit a testület
egyhangúlag elfogad.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e
hozzászólás, észrevétel, kiegészítés.

Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolja a Képviselő-testületnek a
meghívóban szereplő napirendet tárgyalásra.

Napirendi pont:

1) Jakabszállás község szennyvizelvezetése és tisztítása szennyvízcsatorna hálózat
és szennyvíztisztító telep létesitésével című, KEOP-l. 2.0/B/10-20 10-0080
azonosító számú pályázathoz tartozó közbeszerzési eljárást lebonyolító társaság
személyében történő változás.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.

Szabó Mihály ismerteti a Jakabszállás község szennyvizelvezetése és tisztitása
szennyvizcsatoma hálózat és szennyvíztisztító telep létesitésével című, KEOP-l.
2.0/B/10-20 10-0080 azonosító számú pályázathoz tartozó közbeszerzési eljárást
lebonyolító társaság személyében történő változásról szóló előterjesztést.

Konfár János elmondja, hogy 2015. május 31-ig be kell fejezni a beruházást és el
kell számolni a pályázati pénzzel. Egy év elteltével nem történt érdembeli változás.



Cigányné Pál Terézia véleménye szerint a szoros határidő miatt igyekezni kell a
közbeszerzési eljárás kUrásával.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1712014. (Ill. 14.) határozata
Jakabszállás község szennyvízelvezetése ás tisztitása
szennyvizcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep
létesitésével címü, KEOP-l. 2.OIBI1O-20 10-0080
azonosító számú pályázathoz tartozó közbeszerzési
eljárást lebonyolító társaság személyében történő változás.

1. Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Magistratum Stúdió Kft (6000
Kecskemét, Lestár tér 1.) „Jakabszállás Község
szennyvízelvezetése és tisztítása
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító
telep létesítésével KEOP-1 .2.OIBI1 0-20-0080”
tárgyában kötött megbízási szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó
kezdeményezését. A megszüntető okirat aláírásával
Szabó Mihály polgármestert bízza meg.

2. Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a „Jakabszállás Község
szennyvízelvezetése és tisztítása
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító
telep létesitésével KEOP-1 .2.OÍBII 0-20-0080” projekt
kapcsán a szennyvízcsatorna hálózat és a
szennyvíztisztító telep tervezésére és kivitelezésére
irányuló nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás teljes körű
lefolytatására vonatkozóan megbizási szerződést köt
a Kp. Kft. 2890 Tata, Görgey Artúr u. 2. 1I4. sz. alatti
közbeszerzési- tanácsadó céggel. A megbízási díjat
nettó 13.200.000.-Ft azaz tizenhárom-millió
kettőszázezer forintban állapítja meg.
A szerződés aláírásával és a kapcsolattartással
megbízza Szabó Mihály polgármestert.

Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó Mihály megköszöni a megjelenést és a
rendkívüli testületi ülést bezárja.

Kmft

%‘- 4-J
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Napirendi pontok:

S11E gifívó
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2014. március 14-én pénteken 07.30 órai kezdettel
rendkivüli képviselő-testületi ülést tart a Polgármesteri Hivatal

tanácskozó termében, melyre meghívom.

1) Jakabszállás község szennyvizelvezetés és tisztítása szermyvízcsatorna hálózat ás
szennyvíztisztító telep létesítésével című, KEOP-I. 2.0/B/l0-20 10-0080 azonosító számú
pályázathoz tartozó közbeszerzési eljárást lebonyolító társaság személyében történő
változás.

Előadó: Szabó Mihály polgármester.

2) Egyéb bejelentések, interpellációk.

Jakabszállás, 2014. március 13.

Szabó Mihály O
polgármester

Jakabszállás Község Polgármestere
6078. Jakabszállás. Petőű Sándor u. 14.

76/581-800. Fax: 76/581-802
0620/3234-031

e-mail: hivatal®jakabszallas.hu



Kézbesítési ív

a 2014. március 14-ej rendkívüli Képviselő-testületi ülésre

Név Átvétel időpontja A1áírs ‚t

Bukovszki Sándomé %QPt vy (
Cigányné Pál Terézia -2 r L ti v. I Ccu. —P) Lt-f
DologErnő
Kocsis István
Konfárjános .

Tánczos László lntii o3 H -SzabóMihály Qöi o, 3.
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Jakabszállás, 2014. március 13.



JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2014. március 14-én 07.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére

1. Bukovszki Sándorné

2. Cigányné Pál Terézia

3. Dolog Ernö

4. Kocsis István

5. Konfár János

6. Tánczos László

7. Szabó Mihály polgármester

‘yv_7
-

c...

..S;CL)

MEGHíVOTTAK:

8. Hegedűs Gáborné címzetes főjegyzö .4
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.



ELŐTERJESZTÉS

Jakabszállás Község Képviselő-testületének
2014. március 14-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Jakabszállás község szennyvízelvezetése és tisztítása szennyvízcsatoma hálózat és
szennyvíztisztító telep létesítésével című, KEOP-I. 2.0/B/1 0-20 10-0080 azonosító számú
pályázathoz tartozó közbeszerzési eljárást lebonyolító társaság személyében történő változás.

A szermyvízcsatoma hálózat közbeszerzési eljárások lebonyolítására vonatkozó megbízási
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezte a Magistratum Súdió
KR ügyvezetője 2014. március 3-án. (Mellékelve a közös megegyezéssel történő
megszüntetésre vonatkozó irat)

E kezdeményezés miatt halaszthatatlasmá vált másik közbeszerzési tanácsadó cég
kiválasztása. Ennek érdekében 2014. március 4-én ajánlati felhívást kértünk három szakmai
tanácsadó cégtöl. Az árajánlatok beérkeztek. A beérkezett árajánlatok értékelése alapján
javaslom a legalacsonyabb árat ajánló gazdasági társaság kiválasztását. (Mellékelve az
ajánlatok értékelése)

Határozati Javaslat
Jakabszállás Község Onkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Magistratum Stúdió Kfl
(6000 Kecskemét, Lestár tér 1.) „Jakabszállás Község szennyvízelvezetése és tisztítása
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep létesítésével KEOP-1 .2.0/B/10-20-
0080” tárgyában kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére
vonatkozó kezdeményezését. A megszüntető okirat aláírásával Szabó Mihály polgármestert
bízza meg.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Jakabszállás Község
szennyvízelvezctése és tisztítása szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep
létesítésével KEOP-1.2.0/B/10-20-0080” projekt kapcsán a szennyvízcsatoma hálózat és a
szennyvíztisztító telep tervezésére és kivitelezésére irányuló nemzeti nyílt közbeszerzési
eljárás teljes körű lefolytatására vonatkozóan megbízási szerződést köt a Kp. Kft. 2890
Tata, Görgey Artúr u. 2. 1/4. sz. alatti közbeszerzési tanácsadó céggel. A megbízási díjat
nettó 13.200.000.-Ft azaz tizenhárom-millió kettőszázezer forintban állapítja meg.
A szerzödés aláírásával és a kapcsolanartással megbízza Szabó Mihály polgármestert.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal

Jakabszallas, 2014 marcius 13

Szabo Mihaly
t:i;., *7 polgarmester

Jakabszállás Község Polgármestere
6078. Jakabszállás, Petöf Sándoru. 14.

76/581-800. Fax: 76/581-802
0620/3234-031

e-mail: hivataljakabszallas.hu



BEÉRKEZETT AJÁNLATOK ÉRTÉIuLÉSE

Ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma:

Jakabszállás Községi Önkormányzat
Cím: 6078 Jakabszállás. Petöti Sándor u. 14.
Tel: +36-76/382-145
Fax: +36-76/382-145
e-mail: hivatal@jakabszallas.hu
képviseli: Szabó Mihály

2. A beszenés tárgya, mennyisége:

„Jakabszállás Község szennyvízelvezetése és tisztitása szennyvízcsatorna hálózat és
szennyvíztisztító telep létesitésével KEOP-1 .2.OIB/10-2010-0080”

projekt kapcsán a szennyvízcsatorna hálózat ás a szennyvíztisztító telep ten’ezésére és
kivitelezésére irányuló nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatása

3. Ajánlatok bírálaű szempontjai: legalacsonyabb ajánlati ár

A Megbízó rendelkezésére álló fedezet összege:

nettó 13.200.000 Ft

4. Beérkezett ajánlatok értékelése:

1. Ajánlattevó:

ANPAST Europroject Szolgáltató Kit.
Cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. félemelet

Az ajánlat megfelel az ajánlalkérésben szereplő kritériumoknak.

Nettó ajánlati ár: 15.000.000 Ft

2. Ajánlattevő:

Kp. Kit.
Cím: 2690 Tata, Görgey Artúr u. 2. 114.

Az ajánlat megfelel az ajánlatkérésben szereplő kritériumoknak.

Nettó ajánlaű ár: 13.200.000 Ft

1. oldal/2 oldal



3, Ajánlattevő:

KPG Consult Kit.
Cím: 2700 Cegléd, Csolnak u. 32.

Az ajánlat megfelel az ajánlatkérésben szereplő kritériumoknak.

Nettó ajánlati ár: 14.600.000 Ft

5. Az eljárás nyertese:

Kg. Kit.
Cím: 2890 Tata, Cörpev Artúr u. 2. 114.

nettó aiánlati ára: 13.200.000 Ft

Indoklás: mert ö ajánlotta a legalacsonyabb ajánlati árat, és ajánlati ára nem haladja meg a
rendelkezésre álló fedezet összegét

6. Az eljárás második helyezettje:

Az ajánlatkérő nem hirdet második helyezettet, mert ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre
álló fedezet összegét

Jakabszállás, 2014. március 13.

Ajánlatok ériékelését végző Bizottság tajai:

Név: Szabó Mihály Beosztás: polgármester

Aláírás:

__________________________________

Név: Hegedűs Gáborné Beosztás: jegyzö

Aláírás:

__________________

Név: dr. Faragó Helga Beosztás: pályázati ügyintéző

Aláírás:

2.oldal/2 oldal



Megbízási szerződés
közös megegyezéssel történő megszűntetése

Megbízó részéről:
Jakabszállás Község Önkormányzata
6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14.
Képviseli: Szabó Mihály polgármester

Megbízott (Tanácsadó) részéről:
Magistratum Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
6000 Kecskemét, Lestár tér 1.
Képviseli: dr. Pásztor EmíHa ügyvezető

Megbízó és Megbízott, együttesen a továbbiakban Felek között alulírott helyen és időben,
az alábbiak szerint.

Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2012. december 17.-én létrejött és aláírt
Megbízási szerződést a mai nappal közös megegvezéssel megszüntetik.

Szerződés tárgya: Jakabszállás község szennyvízelvezetése és tiszUtása szenriyvízcsatorna
hálózat És szennyvíztisztító telep létesítésével című, KEOP-I .2.O/B/10-20 10-0080
azonosító számú pályázathoz tartozó közbeszerzési eljárások lebonyolítása, közbeszerzési
tanácsadás.

Megszűntetés időpontja: 2014. március 3.

Elvégzett, teljesített feladatok (megbízási szerződés 4.3. pontja alapján):
Projektmenedzsment beszerzés 550.000 Ft + Áfa
Mérnöki feladatok beszerzése 550.000 Ft + Áfa
Nyilvánosság beszerzés 200.000 Ft + Áfa

Elvégzett munkadíj összege: 1.300.000 Ft + Áfa
(azaz egymillió-háromszázezer forint + áfa)

Megbízó fenti feladatok elvégzését, teljesítését aláírásával igazolja, Megbízott számláját
befogadja.

Felek a megbízási szerződés megszüntetését elfogadják, ezt aláirásukkal igazolják.

Jakabszállás, 2014. március 03.

Megbízó Megbízott


