
Jegyzőkönyv

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 26-án (hétfőn) 07.30
órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

Jelen vannak: Kondor Géza polgármester
Török Péter alpolgármester
Sümegi Gábor képviselő
Szabó Sándor Pál képviselő
Miklós Tamás képviselő
Slemmer József János képviselő
Eitner József képviselő (7 fő)

A meghívottakból jelen van:  Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából Tóthné Titz Éva aljegyző.

Kondor Géza polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait,  aljegyző asszonyt.  Megállapítja,
hogy  a  képviselő-testület  ülése  határozatképes,  mivel  a  6  fő  képviselőből  6  fő  képviselő  és  a
polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.

Előterjeszti a napirendi pontokat.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
elfogadja a napirendi pontokat és azok alábbi sorrendben történő megtárgyalását.

Napirend

1.) „Révfülöp Halász utca központi részének térburkolat építése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása, kivitelező kiválasztása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

2.) „Révfülöp Halász utca központi részének térburkolat építése” tárgyú projekthez műszaki 
ellenőr kiválasztása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

1.)„Révfülöp Halász utca központi részének térburkolat építése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása, kivitelező kiválasztása.   (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.)

Kondor Géza polgármester: felkéri Müller Márton főtanácsost, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Müller Márton főtanácsos: elmondja, a közbeszerzési szabályzat szerint eljárva három ajánlattevő
került  meghívásra.  Mindhárom ajánlat  határidőre  megérkezett,  és  mindhárom ajánlat  érvényes  és
elbírálásra  alkalmas.  A három ajánlattevő az alábbi:  Baumeister Kft. Veszprém, Bajcsy Zs. u. 8.
nettó ajánlati  ára:  35.311.170 Ft,  Folyondár  2008 Kft.  Felsőörs,  Fenyves u.  4.,   nettó ajánlati  ára:
32.155.794 Ft,  STRABAG Általános  Építő Kft.  Budapest,  Gábor  Dénes u.  2,   nettó  ajánlati  ára:
33.858.958 Ft.  Az ajánlatokat a VeszprémBer zrt. értékelte és a bíráló bizottság elé bocsájtotta. A
Közbeszerzési Szabályzat szerint a Bíráló Bizottság megállapította, hogy az ajánlatok érvényesek és a
bizottság a legalacsonyabb nettó árat ajánló Folyondár 2008 Kft-t javasolja kihirdetni, vele javasolja
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megkötni a vállalkozási szerződést. Amennyiben a Folyondár 2008 Kft visszalépne, abban az esetben
a  STRABAG  Általános  Építőipari  Kft  lenne  a  pályázat  második  helyezettje.  Javasolják,  hogy  a
Folyondár 2008 Kft-vel 32.155.794 Ft –os áron kössék meg a szerződést. 

Kérdés, észrevétel.

Miklós Tamás képviselő: kérdése, hogy az Áfá-t visszaigényelhetik-e?
Kondor Géza polgármester: nem igényelhetik vissza.
Miklós  Tamás  képviselő:  miért  nem bruttóba  kapják  meg  az összeget?  A költségvetésből  bruttó
pénzbe  kerül,  akkor  miért  nettóba  szerepel  az  előterjesztésben?  Ki  tudja  számolni,  csak  az
előterjesztésben egyszerűbb lenne így.
Szabó Sándor Pál képviselő: elmondja, továbbra is tartja magát ahhoz, hogy felelőtlen döntésnek
tartja ezt  a dolgot  és jó lenne,  ha még egyszer  átgondolnák ezt  a 40 milliós  Halász utcai  dolgot.
Nagyobb tájékoztatás kellett volna a lakosság felé ezzel kapcsolatban. 

Kondor Géza  polgármester:  tudomásul  vették,  de  most  az  elbírálás  maga  a  témakör.  Nem volt
eltitkolva újságban közzétették a nagyságrendeket.

Aki elfogadja  az előterjesztés határozati javaslatát, mely szerint a Folyondár 2008 Kft. az első számú
nyertes, a pályázatot érvényesnek nyilvánítják, és a szerződéskötéshez hozzájárulnak, kézfelemeléssel
szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

3/2015. (I.26.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Révfülöp  Halász  utca  központi
részének térburkolat építése tárgyú közbeszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja.

Érvényes ajánlattevők:

1. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: Baumeister Kft

Ajánlattevő címe: 8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u. 8.

nettó ajánlati ár: 35.311.170 Ft

2. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: Folyondár 2008 Kft.

Ajánlattevő címe: 8227 Felsőörs Fenyves u. 4.

nettó ajánlati ár: 32.155.794 Ft

3. számú ajánlat:
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Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft.

Ajánlattevő címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.

nettó ajánlati ár: 33.858.958 Ft

Tekintettel  arra,  hogy  a  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást  tartalmazó  érvényes
ajánlatot a Folyondár 2008 Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.) adta, így jelen közbeszerzési
eljárás nyertese a Folyondár 2008 Kft.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Folyondár 2008 Kft-vel a tárgyi
beruházásra vonatkozó, 32.155.794 Ft + Áfa összegű vállalkozási szerződést kösse meg.

A Képviselő-testület a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében a nyertes visszalépése esetén az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(STRABAG Általános Építő Kft. 1117 Budapest Gábor Dénes u. 2.), ajánlati ár: 33.858.958
Ft, köti meg a szerződést.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2015. február 6.

2.)„Révfülöp Halász  utca  központi  részének  térburkolat  építése”  tárgyú projekthez  műszaki
ellenőr kiválasztása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: felkéri Müller Márton főtanácsost, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Müller Márton főtanácsos: elmondja, az első számú ajánlattevő Kovács András okl. építőmérnök
Sümeg, Entz F. u. 18., nettó ajánlati ára: 480.000 Ft, a második számú ajánlattevő: KIVSZER Kft.
Veszprém, Almádi u. 3., ajánlati ára: 450.000 Ft, a harmadik számú ajánlattevő: VeszprémBer Zrt.
Veszprém Radnóti tér 2/a., nettó ajánlati ára: 320.000 Ft. A felsoroltak közül a VeszprémBer Zrt. adta
a legjobb ajánlati árat, igen jó referenciákkal is rendelkezik, több milliós beruházásokat is lebonyolít.
Javasolják, hogy a legalacsonyabb árat adó VeszprémBer zrt-vel kössék meg a műszaki ellenőrzésre a
vállalkozási szerződést.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  azzal,  hogy  a  műszaki  feladatok
ellátására VeszprémBer Zrt-vel 320.000 Ft + Áfa összegben kössék meg a vállalkozási szerződést,
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

4/2015. (I.26.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Révfülöp  Halász  utca  központi
részének térburkolat építési beruházás műszaki ellenőri feladataival a legalacsonyabb 320 000
Ft + Áfa árajánlatot adó VeszprémBer Zrt-t (8200 Veszprém Radnóti tér 2/a) bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2015. február 6.
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Kondor Géza polgármester: megkérdezi a jelenlévőket, hogy a soron következő bizottsági üléseket
tarthatnák-e egyszerre, egy időpontban? Jövő hét csütörtökön megfelelne az együttes bizottsági ülés?
Török Péter alpolgármester: elmondja, nem tud itt lenni a testületi ülésen lehetne esetleg az ülést
előbbre hozni, mert szeretne jelen lenni a költségvetés tárgyalásánál?
Kondor Géza polgármester:  egy időpont  jöhet  szóba a  9-e  péntek.  Ha előtte  nap csütörtökön a
bizottságok megtárgyalják, akkor következő nap lehetséges a testületi ülés. Okoz-e gondot valakinek?

Észrevétel nem hangzott.
Kondor Géza polgármester: akkor február 9 helyett február 6-án péntekre módosítaná a képviselő-
testületi ülés időpontját, az együttes bizottsági ülés pedig előtte csütörtöki napon lenne.
Megköszöni a részvételt a testületi ülést 08.00 órakor berekeszti.

kmft.

Kondor Géza Dr.Szabó Tímea 
polgármester jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:

Tóthné Titz Éva
aljegyző
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