CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009
e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu

Szám: 8/2018
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2018.április 19-én 16.00 órakor
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről
Jelen voltak: Straub Dávid polgármester
Kiszlinger Szabolcs alpolgármester
Fuchs Andrásné önkormányzati képviselő.
Távolmaradtak:Horváth Attila és
Springmann Mihály önkormányzati képviselő
Meghívottak: dr. Ádám Renáta jegyző
Fuchs Virág Csehbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
A meghívottak közül megjelent és minden napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:
dr. Ádám Renáta jegyző
Straub Dávid polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket, és a
jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai közül 3 fő megjelent, 2 fő
megjelent, így a képviselő-testület határozatképes.
A nyilvános testületi ülést megnyitotta.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal,
0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
Csehbánya Község Önkormányzat 37/2018. (IV.19.) számú Kt. határozata:
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.április 19-i rendkívüli nyilvános
ülésének napirendje:
1.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező Újtelep utcai járda és árokrendszer
felújítására közbeszerzési eljárás indításáról
Előadó: Straub Dávid polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.Napirend: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező Újtelep utcai járda és árokrendszer
felújítására közbeszerzési eljárás indításáról
előadó: Straub Dávid polgármester
(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a képviselőket.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.
A testület tagjai közül jelen volt 3 képviselő, szavazott 3 képviselő.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
Csehbánya Község Önkormányzat 38/2018. (IV.11.) számú Kt. határozata:
1./Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Ajánlatkérő a „Csehbánya, Újtelep
utca járdafelújítási és árokburkolási munkái” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatt nyílt
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról dönt közbeszerzési tervében foglaltak szerint.
2./ A Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat megvizsgáltuk a becsült érték alátámasztására
vonatkozó tervezői költségvetést, amely alapján a közbeszerzési eljárás becsült értékét (nettó)
28.346.500,- Ft, azaz huszonnyolcmillió-háromszáznegyvenhatezer-ötszáz forintban állapítjuk meg.
3./ A Kbt. 115.§ (2) bekezdésének megfelelően Csehbánya Község Önkormányzat Képviselőtestülete, mint Ajánlatkérő a „Csehbánya, Újtelep utca járdafelújítási és árokburkolási munkái” tárgyú
építési beruházási feladatok ellátására ajánlattételre felkért szervezetek kiválasztására vonatkozóan
dönt abban, hogy a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzésre irányuló ajánlattételi
eljárásban ajánlattételre az alábbi szervezeteket kéri fel:
Gyapi-Bau Kft 2700 Cegléd Déllő u 36
Herceg Nóra E.V. 9831 Bérbaltavár Béke u 7
Barahau Kft 2724 Újlengyel Határ u 12
Amalfi Hungária Kft 5081 Szajol Fő u 20
Bau-Fal Kft 8400 Ajka Béke u 18
4./ Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy amennyiben a felhívott
cégek, a mellékelten előkészített Ajánlatkérő által megküldendő Előzetes nyilatkozatkérésre
megfelelően nyilatkoznak (referencia és kizáró okok tekintetében), akkor a közbeszerzési eljárás
vonatkozásában elkészített, mellékelt Ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzési dokumentum kerüljön
megküldésre részükre, tekintettel arra, hogy teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági
szereplők, tehát Ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők kiválasztásakor
diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és mikro-, kis- vagy
középvállalkozások részvételét biztosítva járt el.
5./ Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a tárgyi eljárásban
Bírálóbizottsági tagokként megbízza az alábbi személyeket:
Horváth Ferenc közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
Kiszlingerné Vass Kinga pénzügyi szakértelem
dr.Ádám Renáta jogi szakértelem
dr.Molnár Fanni közbeszerzési szakértelem
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, különösen a
megbízólapok kiállítására.
Felelős: Straub Dávid
polgármester
Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános ülést 17.10 órakor
berekesztette.
K.m.f.
Straub Dávid
polgármester

dr. Ádám Renáta
jegyző

