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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselőt-testületének 2012.
január 25-én 1530 órától megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Jelen vannak:

Dr. Prozlik László polgármester,
Bencsik Sándorné, Fábri István, Maronka Lajos, és Papp János
települési képviselők

Jelen volt tanácskozási
joggal meghívva:
Varga József jegyző,
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető,
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Dr. Prozlik László tisztelettel köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert 5 fő jelen van. Dr. Kishonti
András és Kozmer Imre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bencsik Sándorné
és Maronka Lajos települési képviselőket javasolja, akiknek a személyét a testület
egyhangúlag elfogadja. Jegyzőkönyvvezetőnek Bálint Krisztinát javasolja, mellyel a testület
egyhangúlag egyetért. Megkérdezi, ki ért egyet a meghívóban szereplő napirendi pontok
megtárgyalásával? A meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásának módosításával
a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetért.

1.) Szennyvízberuházással kapcsolatos új közbeszerzési eljárás megindítása (mérnök)
Dr. Prozlik László elmondja, azért a mai nap tárgyalják ezt a témát, hogy a kiírás minél
hamarabb megtörténjen. Közismert, hogy a mérnök műszaki ellenőr közbeszerzésre kilencen
kértek ki dokumentációt, 7-en adtak be anyagot. A Képviselő-testület a bíráló bizottság
javaslatára kihozott egy győztest. Ezt a közbeszerzést határidőn belül jogorvoslati kérelemmel
megtámadták. A közbeszerzési döntőbizottsághoz eljutott a kérelem. Egy pontban jogosnak
ítélte a kifogást. Megkérte a kiírót, hogy próbáljanak megoldást találni. A megoldás az
önkormányzati tanácsadó cég szerint hogy minél kevesebb időt veszítsenek, új közbeszerzési
eljárás irányába menjenek, és kijön egy másik győztes. Javasolta továbbá, hogy eu-s
közbeszerzési határ alatt legyen az összeg, és ebben az esetben az energiahivatallal egyeztetve
nem kell minőségbiztosítani. Ez is jelent pár hetet.
Üdvözli a testületi ülésen Kovács Péter közbeszerzési tanácsadót.
Kovács Péter elmondja, a közbeszerzési eljárásban szerinte megfelelően hoztak döntést. Ezen
döntésük megalapozottságára volt egy NFÜ közbeszerzési főosztálya által jóváhagyott
tanúsítványuk. Az elbírálást jogszerűnek tartották. Ennek ellenére jogorvoslati eljárás indult,
és ezen eljárásban a négy kérelmi elem vonatkozásában egyet megalapozottnak találtak, ami
ellentmondó egy másiknak. Ellentmondó a határozat. Ezért is javasolta, hogy mindenképpen
új eljárást kellene kiírni. Két dolog lehetséges ilyenkor, hogy ezen döntés, határozat
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birtokában új döntést hozzanak, vagy pedig döntenek az eljárás eredménytelenségéről, és
újabb eljárást indítanak meg. Azt javasolta polgármester úrnak, hogy mindenképpen
célszerűbb lenne új eljárást indítani annak ellenére is, hogy új Kbt. van és új
formanyomtatvány. Ha ezt meg tudják jelentetni a jövő héten, akkor az új Kbt. szerinti első
eljárást tudják feladni Gádorosról.
Most már a beruházás mehet, csak mérnök nincs. Az új kiírásban csak számszerűsíthető
elbírálási pontokat tett, hogy ne legyen az, hogy nem számszerűsíthető adatot fognak
jogorvoslattal megtámadni. Eredményhirdetés október 20-án volt, a közbeszerzési
döntőbizottság határozatának a dátuma december 21. Bő két hónap elmegy egy ilyen
jogorvoslati témával. Egy új eljárást az elejétől a végéig lehet folytatni ennyi idő alatt, azért
javasolta az új eljárást. Ehhez még az kellett, hogy ebben az esetben a beszerzés százalékát
aláviszik az uniós értékhatár alá. Ha e feletti az összeg, akkor újból minőségbiztosítani kellene
az egész anyagot, és ez három hónapos procedúra. Nyilván ennyi idejük nincs. A
közreműködő szervezettel felvette a kapcsolatot, és elmondta, hogy ilyen összegű ajánlatok
érkeztek, egy kivételével mindegyik ajánlat az uniós értékhatárt el nem érő volt. Az az ajánlat
kilógott a többi közül. 29 millió forinttól 54 millió forintig terjed az összeg, és volt ez 64
millió forintos ajánlat. Azt mondta a közreműködő szervezet, hogy vigyék le az ezen
eljárásban érkezett számokra hivatkozva az uniós értékhatár alá. Ez 54.600 ezer forint most.
Érdemes ezt 54 millió forintban meghatározni. Akkor nem kell minőségbiztosítani. Az erdeti
72 millió forint volt, lesz 18 millió forintos projekt megtakarítás, aminek az önrésze durván
2,5 millió forint. Ezt megbeszélte a közreműködő szervezet projektmenedzserével. Azt
mondta, hogy ennek semmi akadálya nincs. Ha meghozzák ezen döntést, akkor a
projektmenedzserrel kezdeményezik, hogy 54 millió forintos becsült értékre úgynevezett
változás bejelentési kérelmet indítson el. Elkészítette a közbeszerzési dokumentációt, a jövő
héten fel lehet adni, a következő héten fel lesz adva, akkor február 24-én lenne az ajánlattételi
határidő, azaz a beadás. Március 9-én lenne az eredményhirdetés. Lenne két hét az elbírálásra.
Az onnan számított 10 nap március 20., ekkor megköthető a szerződés. Annyiban módosult a
Kbt., hogy ha egy ajánlat érkezik, akkor 10 napos szerződéskötési moratóriumot nem kell
megvárni. Megköthető a szerződés. Két elbírálási szempont van. Ez arról szól, hogy hány
műszaki ellenőr fog műszaki ellenőrzést végezni minden kivitelezéssel érintett teljes
munkanapon. Ezen közbeszerzést úgy kell megcsinálni, hogy minél jobb minőségű
kivitelezést tudjon biztosítani. Ezt úgy tudják elérni, ha minél több műszaki ellenőr van
folyamatosan jelen a helyszínen. Ez az egyetlen dolog van hátra, illetve egy közbeszerzés.
Azzal ráérnek az idén. Arról az eszközről van szó, amit a tisztító telep garázsába kell
beállítani. Amíg nem tartanak ott, nem érdemes még ezzel foglalkozni.
Fábri István elmondja, azon kell lenniük, hogy minél hamarabb rendeződjön ez a dolog. Az is
igaz, hogy már a kivitelezőkkel is szerződés van. Ennek a személynek a megléte nagyon
fontos. Mégis azt mondja, nem igazán érti, csak nem jól volt teljesen összeállítva az a korábbi
anyag. Tudja, hogy könnyű bírálni, meg a képviselők fogadták el. Azt fogadja el, ami le van
írva. Valahol valaki csak hibázott, ha több ponton is nem találták megfelelőnek azt a korábbi
kiírást. Mi volt, hogy bele tudtak kötni?
Kovács Péter elmondja, négy pontban indítottak eljárást. Négy kifogásolt elem volt. Abból
egyet tartottak megalapozottnak. Elő volt írva, hogy az önéletrajzokban a projekt ismertetését
év, hónap megjelölésével kell megtenni. Ez úgy tették meg az ajánlatukban, hogy ez nem
mindegyik elemnél és nem mindegyik projektnél volt megadva. Volt, ahol év volt.
Hiánypótlásra felszólították az érintettet. Hiánypótoltak, de ez után is maradt olyan, hogy csak
az év szerepelt. Azt írja a Kbt., és nem is volt vita tárgya, hogy már hiánypótolt elemek még
egyszer nem pótolhatók. Ezt mondja a közbeszerzési bizottság, és a KFF. is. Ha ezt így adták
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be, akkor ez érvénytelen, nem felel meg az előírásoknak. A közbeszerzési bizottság szerint ezt
csak addig vizsgálhatta volna, amíg az alkalmatlansági indokot érint. Ha látja, hogy az előírt
három év megvan, akkor az elegendő.
Dr. Prozlik László elmondja, a Képviselő-testület szakmailag is megpróbált mindent
megtenni. Négy kiírásból egyet támadtak meg, a legkisebb tételt. Látszódik, hogy a piac
mennyire telített, mennyire nincs munka. A döntő bizottság véleménye salamoni döntés.
Lehet így is, lehet úgy is nézni a dolgot. Óriási sugallata van ennek. Nem bírságolták meg
őket, ez is mond azért valamit. Nincs mérnök, ezzel nincs probléma, a munkaterület átadását,
az igazolásokat megoldhatja a projektmenedzsernek a mérnök tanácsadója, aki Katona Zsolt.
Fidic mérnök képesítése van. Ezt a hatóság felé jelezték, és el is fogadták. A múltkori
koordinációs ülésen ez volt a téma. Ez nem állítja meg a munkát, csak nehezebbé teszi.
Kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet a határozati javaslat
elfogadásával?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:

4/2012. (I. 25.) KT. számú határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Megbízási szerződés a
„Gádoros Nagyközség szennyvízcsatornázási
és szennyvíztisztítási beruházása, azonosító
szám: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0056” projekt
megvalósításához
szükséges mérnöki és
műszaki ellenőri tevékenység ellátására”
elnevezésű közbeszerzési eljárást a Kbt. 92. §
g) pontja szerint eredménytelenné nyilvánítja,
és új közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
határoz.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Dr. Prozlik László polgármester
Tájékoztatásként elmondja, hogy tegnap délután Kozmer Imre telefonos tájékoztatást kapott,
hogy a gyermekorvosi rendelő pályázata nem nyert, négy pont hiányzott. Újabb pályázati
kiírás van, ami nagyobb horderejű. Holnap délután itt lesznek a székudvariak, és
tájékoztatják, hogy milyen lehetőségek vannak a további pályázatokra.
A szennyvízberuházással kapcsolatban elmondja, hogy fórumot tartanak február 23-án a
közösségi házban. Gádorosi Híradóban, képújságban ez meg fog jelenni. Az alvállalkozók
lesznek ott. Napról-napra lesz tájékoztatás adva.
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Dr. Prozlik László más napirendi pont és bejelentés hiányában megköszöni a részvételt, és az
ülést bezárja.

K. m. f.

Dr. Prozlik László
polgármester

Varga József
jegyző

HITELESÍTJÜK:

Bencsik Sándorné
települési képviselő

Maronka Lajos
települési képviselő

