Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
27-16/2011.
Készült:

Jegyzőkönyv
A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2011. december 22-én
(csütörtök) a képviselő-testület 10 órakor kezdődő rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint
Radicsné Kincses Mária Koroncó Község Polgármestere
Dr. Cseresznyák Klára Koroncó Község Jegyzője

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7
települési-képviselőből 5 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
A polgármester a jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Mohos Péter
és Molnár Csilla települési-képviselőket kérte fel.
Mohos Péter és Molnár Csilla települési képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester: tájékoztatást ad arról, hogy a rendkívüli ülés összehívása az
SZMSZ 26. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, meghívó kiküldésével történt.
A meghívóban közölt napirend tárgyalására tett javaslatot.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester ismerteti az elfogadott napirendet.
Napirend:
1. A koroncói napközi otthonos óvoda infrastrukturális fejlesztése projekt megvalósításával
kapcsolatban építési kivitelező kiválasztása
Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a napirendhez tartozó írásos előterjesztés
az ülés előtt kiosztásra került.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A koroncói napközi otthonos óvoda infrastrukturális fejlesztése
projekt megvalósításával kapcsolatban építési kivitelező
kiválasztása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az ajánlati felhívásra
beérkezett ajánlatok nyilvános bontása a rendkívüli ülést megelőzően, 8.00 órakor került sor,
majd azt követően 8.30 órakor a Bíráló Bizottság ülésezett. Tájékoztatást adott arról, hogy 2 db
ajánlat érkezett az alábbi ajánlattevőktől:
1.) EURO GENERAL Zrt. nettó 11.655.584 Ft értékben,
2.) TAMITA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nettó 12.617.270,- Ft értékben.
A bizottság megállapította, hogy az EURO GENERAL Zrt. ajánlata alaki hiba miatt nem
érvényes, így egyetlen érvényes ajánlat maradt a TAMITA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
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részéről. Felhívta Koroncó Község Polgármesterét, ahhoz, hogy a pályázat megvalósítható legyen,
szükséges, hogy Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete átcsoportosításokat és
további forrásokat biztosítson az önrészhez. Ennek hiányában a pályázat finanszírozása nem
biztosított. Ezek miatt Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének meg kell tennie,
hogy
 A december 13-i ülésen meghozott plusz önrészt felemeli cca. 600 E Ft-tal,
 Az ajánlati felhívás 14. pontjából, melyet a kivitelező nem fogadott el, ezzel járó
kötelezettséget Koroncó Község magára vállalja (pince)
 Az átcsoportosítás a munkanemek között – meg kell kérvényezni a BM-től
mintegy 1.900 E Ft összegben. Ha a BM engedélyezi, akkor nem, de egyébként
Koroncó Községnek vállalnia kell ezt a költséget.
Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azonnali hatállyal rendkívüli testületi
ülést tartott, melyen 76/2011.(XII.22.) számon határozatot hozott az előbb ismertetett
tartalommal.
A Bíráló Bizottság a fentiek alapján javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TAMITA
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadja el bruttó 16.023.933 Ft ajánlati áron.
Bán Ferenc települési-képviselő: Megkérdezi, hogy milyen alaki hiba miatt nyilvánították
érvénytelennek az EURO GENERAL Zrt. ajánlatát.
Jutasi Kálmán polgármester: A pályázati anyagból hiányzott az a nyilatkozat, hogy az
ajánlatkérő által meghatározott feltételeket a munka elnyerése esetén elfogadja. E nyilatkozat
hiánya az ajánlattevő pályázatból történő kizárását illetve a pályázat érvénytelenségét vonja
maga után, ez az ajánlati felhívásban is egyértelműen közlésre került.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
108/2011.(XII.22.) határozata a Rábapatona Petőfi Sándor ÁMK
Koroncói Tagintézmény épületének felújítási munkálatai pályázat
kivitelezőjének kiválasztásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy
a Rábapatona Petőfi Sándor ÁMK Koroncói Tagintézmény épületének
felújítása tárgyában kiírt pályázatára 2 ajánlat érkezett:
a) EURO GENERÁL Zrt. 9026 Győr, Vízmű u. 2.
11.665.584,- Ft. nettó, 14.815.292 bruttó ajánlati ár (27 %-os áfával)
b) TAMITA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9142 Rábapatona, KRákóczi út 72/B.)
12.617.270,- Ft. nettó., 16.023.933,- bruttó ajánlati ár (27 %-os áfával)
2. Figyelemmel arra, hogy az EURO GENERÁL Zrt. ajánlata alaki
hibából adódóan érvénytelen, így egyetlen érvényes ajánlat maradt
a TAMITA Kft. ajánlata.
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3. A Képviselő-testület az egyetlen érvényes ajánlat közül, a TAMITA
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9142 Rábapatona, K-Rákóczi u.
72/B) 12.617.270,- Ft. nettó., 16.023.933,- bruttó ajánlati ár (27 %-os
áfával) ajánlatát választja nyertesnek.
4. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a mai napon,
rendkívüli ülésén hozott határozata alapján a pályázat megvalósításához
szükséges önerő és pályázati forráson felüli egyéb költségek biztosítására
szolgáló pénzeszköz rendelkezésre áll.
5. A második legjobb ajánlat kiválasztására –figyelemmel arra, hogy csak
egyetlen érvényes ajánlat maradt- nincs mód.
6. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázókat a döntés
eredményéről értesítse.
7. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázathoz kapcsolódó
jogügyleteket
megkösse,
szerződéseket
aláírja
és
a
szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán Polgármester
azonnal .

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy az ülésen a tervezett napirend tárgyalása
megtörtént. Megkérdezi, hogy napirenden kívül kíván-e valaki hozzászólni.
Radicsné Kincses Mária Koroncó Község Polgármestere: Megköszöni a polgármester
úrnak és a jegyző asszonynak a koroncói pályázattal kapcsolatos soron kívüli intézkedéseit,
valamint a képviselő-testületnek és a bizottsági tagoknak a munkáját.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte képviselő-társai munkáját és a képviselő-testület
ülését 10 óra 40 perckor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Mohos Péter
Molnár Csilla
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

