Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2014. augusztus
08. napján megtartott rendkívüli üléséről.
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A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.
Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat,
megállapítja, hogy a képviselő – testület határozatképes. Ismertetem az egy
napirendi pontot, a rendkívüli testületi ülés napirendi pontját, a KEOP-20144.10.0/N kódszámú pályázat kivitelező kiválasztásáról való döntés. Át is adnám
a szót Harangozóné Pálnok Orsolyának.
Harangozóné Pálnok Orsolya: A képviselő-testület 2014. július 10.-i ülésén
döntött arról, hogy be kívánja adni a KEOP-2014-4.10.0/N kódjelű pályázatot,
és felhatalmazta a polgármestert az előkészítéssel kapcsolatos ügyviteli teendők
lebonyolítására. A pályázat feltétele a feltételes közbeszerzési eljárás
lefolytatása, tehát a benyújtáshoz már rendelkeznünk kell ennek az eljárásnak az
eredményével és mindennel.
A pályázat előkészítése során statikusok jöttek a településre, meglátogatták az
épületeket. Az általános iskola, az óvoda és a polgármesteri hivatal felel meg a
pályázati kiírásban leírt feltételeknek, illetve műszaki-technikailag is ez a három
épület alkalmas arra, hogy felszereljék ezt a rendszert a tetejére. Elindítottuk a
közbeszerzési eljárást, amely tárgyalásos formában zajlott le, és három ajánlat
érkezett be az eljárás során. A képviselő-testület most abban dönt, hogy az
eljárás eredményeképpen a Wernevill Villanyszerelő és Kereskedelmi Kft tette a
legkedvezőbb ajánlatot. Most a képviselő-testületnek abban kérjük a döntését,
hogy szerződést kötünk ezzel a Kft.-vel, és az összegzést a közbeszerzési
értesítőben megjelentetjük, ezek után fogjuk beadni a pályázatot, azért nevezik
feltételesnek, mert az az egy feltétel van a szerződésükben, hogy abban az
esetben lesz érvényes, ha a pályázatot megnyertük.

Búza Zsolt polgármester: Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés? Ha
nincs, akkor én szavazásra bocsátanám az ügyet. Még mielőtt szavaznánk,
azelőtt határozatot kell hoznunk arról, hogy név szerint döntünk-e ennek a
határozatnak az igenéről vagy neméről. Tehát határozatot kell hoznunk,
miszerint kijelenti a képviselő-testület, hogy hozzájárul a név szerinti
szavazáshoz, ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet, amennyiben hozzájárul a
név szerinti szavazás elfogadásához, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
100/2014. (VIII. 08.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete úgy
határozott, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N kódjelű pályázat
kapcsán hozott határozatról név szerinti szavazással dönt.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens
Irattár

Búza Zsolt polgármester: Tisztelettel kérem a képviselő társaimat, hogy név
szerint igennel vagy nemmel szavazzon arról, hogy elfogadja-e a határozati
javaslatot, amit az előbb Harangozóné Pálnok Orsolya ismertetett. Kérem a
jegyző asszonyt, hogy név szerint szólítsa a képviselőket.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Először szeretném kérni Búza Zsolt
polgármester urat.
Búza Zsolt polgármester: Határozott igen.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző : Lépné Soós Anita
Lépné Soós Anita alpolgármester: Igen.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Kecskeméti Józsefné
Kecskeméti Józsefné képviselő: Igen.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Kovács Gábor
Kovács Gábor képviselő: Igen.

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Dr. Orosz Éva
Dr. Orosz Éva képviselő: Igen.
Búza Zsolt polgármester: A szavazás eredményét megállapítva elmondható,
hogy a képviselő-testület egyhangú igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta
101/2014. (VIII. 08.)

határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az „Egyösszegű
fix átalánydíjas Kivitelezési szerződés napelemes
rendszerek tervezésére, telepítésére (kivitelezésére) a
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” tárgyú KEOP2014-4-10-0/N sz. pályázat keretében, a Baks Községi
Önkormányzat Ajánlatkérő által rendelkezésre
bocsátott Műszaki Dokumentáció alapján”tárgyú
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan a Bíráló
bizottság döntési javaslata alapján
a) Érvénytelen ajánlatot tett: b) Érvényes ajánlatot tett: A Fehér Energia Kft.(1016
Budapest, Hegyalja u. 23.); Wernervill Kft. (2365
Inárcs, Széchenyi u. 17.); VST-PV VacuumSolartechnika Ker és Szolg Kft. (2144 Kerepes,
Szabadság u. 117.) ajánlattevők ajánlata érvényes;
c) Az eljárás nyertese a Wernervill Kft. (2365 Inárcs,
Széchenyi u. 17.), nettó 17.905.305 Ft-os ajánlati árral;
d) A közbeszerzési eljárás eredményes
e) Utasítja a lebonyolító hivatalos közbeszerzési
tanácsadó szervezetet, hogy az ajánlatok elbírálásáról
készített összegezést az ajánlattevők részére
megküldje.
Képviselő-testület tagjai:

Szavazat:

1. Búza Zsolt
2. Lépné Soós

igen
igen

3. Kecskeméti Józsefné
4. Kovács Gábor
5. Dr. Orosz Éva

igen
igen
igen

A határozatról kivonaton értesítést kapnak:
1.
Búza Zsolt polgármester;
2.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka - jegyző
3.
Gazdálkodási Csoport
4.
Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens

Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen, ha nincs más közérdekű
bejelentés, az ülést bezárom.

K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

