
Községi Önkormanyzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. TeL.:881230-003'
Sziím: lh-lo /2005.

Jegvzőkönyv

Készülfi Úrkút község Önkormanyzati Képviselőtestülete 2005 . július 1 1 .-én

-néffón/au. 

iz.oo órai kezdeuel megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Pichler József polgiírmester
ImriZoltátt,
Kökönyei Edit,
Lipp Józsefné'
Lisztes Győzó,
Pichler Józsefné,
Vassné Bdrázs Györgyi képviselők'

Távolmaradását beielentette: Kocsó Jánosné, Mádlné Sas Anikó, fuger Tibor képviselők.

Tanácskozási ioggal részt vesz: Rostási Maria jegyzó

Pichler József polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés

hutt-rutkepes' mert a Testület 10 tag|ából 7 fő jelen van'

Ezt követően ismertette az ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag_7 igen

szav azattal' - e 1 l ens zavazat nélkül - elfo gadott'

Napirend: 1.) Közössé giltázés fogorvosi rendelő kialakításara kiírt közbeszerzési

eljrárásról .

Előadó: jegyzo

Napirend táreyalása:

1.) napirend: Közösségi haz ésfogorvosi rendelő kialakítasara kiírt közbeszeruési eljarás'

Előadó: jegyző

lAz értéke\ési jegyzőkönyvet a képviselők előre megkaptak./

Rostási Maria jegyző: Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a közösségi ház és fogorvosi

rendelő kialakitás#íkapcsolatban 4 építési vállalkozásnak lett megküldve az öttkormátyzat

ajanlati felhívása, és 3 ajánlat érkezett határidőben. A Közbeszerzési Szakértői Bizottság

július 8.-án megtartott ertetetosi eljrírása soriín azt javasolta, hogy a három ajén|atot a

képviselőtestü|et nyilvánítsa érvénytelennek, mivel az ajánlatokból nem állapítható meg,
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hogy ajelentkezők terveztek-e 10 % feletti alvállalkozót bevonni az e|1árás során' a

közbeszeruési t<irvényben, illetve az aján\ati felhívásban előírt nyilatkozatokat a jelentkezők

az előírásoknak megfelelő tartalommal és formában nem tették meg, így nem állapítható meg,

hogy a törvényi és az ajánlati felhívási követelményeknek megfelelnek.

Kérdés. hozzászólás:

Kökönyei Edit: A jegyzőkönyv alapjlnegyértelművé vált számáta, hogy olyan fontos

nyiatkozatok hianyoznak az qánIatbő|, amelyek alapján a döntés nem lehetséges.

Pichler József polgármester: Sajnálatosnaktartja, hogy a vállalkozók ennyire nem

fo glalkoztak a felhívásban szereplő fontos dokumentumok csatolásával.

Pichler Józsefné: Azértissajnálatos a dolog, mert így újra ki kell ími a közbeszerzési eljarást,

* icő 'i'""'t h"'ad, mivel fontos hatráridőket kell betartaní az eljéttás során és nem lehet

me gkezden i az épitkezést.

A Képviselőtestület egyhangrila g_ 7 ígen szavazatta|. - ellenszavazat nélkül _ az alábbi

hatérozatothozta:

4612005. (V[11.) ÖkKt határozat

Úrkút Község Önkormrínyzat Képviselőtestülete az Önkorm ányzat

Közbeszerzési Szabályzata 4 . porltjának 2.I2 . pontj ara

hivatkozással a Közbe szetzési S zakértői Bizottság j avaslata alapj an

a',Közö s sé gi ház és fo gorvo si rendelő kialakítása" tár gyit

elj rírásban a Ésm ételi felhívásra beérkezett alábbi j elentkezők
p ály áaatát érvé nyt e l ennek ny i lvrínítj a :

í. Noszlopi és Fia Kft Építési YáIIaIkozás 8460 Devecser Lékai u.

8.

2' Brunner és Társa Építő és Szolgáltató Kft 8460 Devecser, Jókai

u.6.
3. Bakos Márton Építőipari Vállalkozó 8449 Magyarpolány, Dózsa

Gy. U.54.

Felelős : polgrírmester
Határidő: azonna|

A Képviselőtesttilet egyhangúlag _ 7 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül _ az alábbi

határozatotLtozta:.

4',7 t2otls. rv[. 1 1.) Ötrt határozat

Úrkút Község Önkormanyzata2003. évi CXXIX. Törvény

értelmében egyszení közbeszeruési eljrírást indít a tulajdonában

lévő Úrkút, Rákóczi u.43. sz. alattmegtalálható és a 396110 hrsz-al

rendelkező volt iskola és lakás közösségi héyzá és fogorvosi
rendelővé történő kialakításara.
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A KépviselőtestÍilet ajanlati felhívast küld az atábbi kivitelezőknek:

Baumeister Általanos Építő és Szo1gríltató Kft Veszprém, Bajcsy_

ZsilinszkY u. 8.

Monolit Építőipari Kft Veszprém, Kistó u'25'
;li il Épitoipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Veszprém, Pápai u'

37.

A Képviselőtestiilet az ajtnlatok beadási hataridejeként 2005.

augusztus 10._ét

rródményhirdetés hataridejeként 2005. augusztus 30'-át hatfuozza

meg.
A bervhánás me gvaló sítasának hataridej ét : 2007 . szeptember 3 0'

napjában hatfuozzameg.

Felelős: polgármester
Hataridő: folyamatos

Több targy nem volt, a polgármestet azülést 17.45 órakor berekesztette.

Kmft.

(L -f.r. r.^. -
Rostasi Mária

jegyzó


