Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
2009. június 15-én megtartott
r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ülésén hozott határozatai

Határozat száma
194/2009. (VI. 15.)

195/2009. (VI. 15.)

Határozat tárgya
A „Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási
Polgármesteri Hivatalban” címő ÁROP-1.A.2/A-2008-0168
jelő pályázati támogatásból finanszírozandó szolgáltatást végzı
vállalkozás kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás
eredményesnek nyilvánítása.
Elsısorban a Simeron Consulting Kft., másodsorban pedig a
MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. – EX ANTE
Tanácsadó Iroda Kft. – ICG Infora Consulting Group
Tanácsadó Kft. alkotta Konzorcium megjelölése, mint
legkedvezıbb ajánlattevı az ÁROP-1.A.2/A-2008-0168 jelő
pályázati támogatásból finanszírozandó szolgáltatást végzı
vállalkozás.
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JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 15én - hétfın - du. 13,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl.
A képviselı-testület rendkívüli ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme
Jelen vannak a rendkívüli képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Dr. Éles András
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Dombi György, Buczkó József, Kállai
Sándor, Tóth Imre, Boros Miklós, László Sándor, Kırösiné Bódi Judit képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen voltak: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı,
Dr. Kiss Imre aljegyzı, Jóna Imréné jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
A testületi ülésrıl távol maradtak: Dr. Kiss József, Szabóné Marth Éva, Szólláth
Tibor, Török István, Balogh Zsigmond, Miltner Attila
Dr. Éles András polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy a rendkívüli képviselı-testületi ülés 9 fı képviselı
jelenlétével határozatképes, és azt megnyitotta.
A továbbiakban javaslatot kért a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére.
(Az ülésre Oláh Miklós alpolgármester úr megérkezett, így a testület 10 fıvel folytatta
tovább a munkáját.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr Tóth Imre képviselı urat javasolta
jegyzıkönyv-hitelesítınek.
Dr. Éles András polgármester úr megkérdezte, hogy a képviselı-testület elfogadja-e
Tóth Imre képviselı urat jegyzıkönyv-hitelesítınek.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 8 igen
szavazattal, 2 képviselı (Tóth Imre, Oláh Miklós) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Dr. Éles András polgármester úr kezdeményezte, hogy a képviselı-testület a
meghívó szerinti napirendi pontot tárgyalja meg.
Megkérdezte, hogy a napirendi pont megtárgyalását elfogadja-e a képviselı-testület.
A képviselı-testület a napirendi pont megtárgyalását 10
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.

igen

szavazattal

Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés az ÁROP-1.A.2/A-2008-0168 jelő pályázat keretében lefolytatott
közbeszerzési eljárást lezáró döntéshozatalra
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

2.)

Különfélék
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ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az ÁROP-1.A.2/A-20080168 jelő pályázat keretében lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntéshozatalra
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy az elıterjesztést a képviselık
megkapták és a mai napon ülésezett a közbeszerzési bírálóbizottság. Megkérte a
bizottság elnökét, hogy a bizottság döntésérıl a képviselı-testületet tájékoztassa.
Dombi György képviselı úr, a bíráló bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlevıket,
hogy a bírálóbizottság a döntését meghozta és megállapította, hogy a három benyújtott
ajánlatból kettı érvényes, egy érvénytelen. A két érvényes ajánlat közül a Simeron
Consulting Kft., ajánlattevı nyújtotta be összességében a legelınyösebb ajánlatot.
Ennek elfogadását javasolja a bizottság. Javasolja továbbá a bírálóbizottság, hogy a
CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. ajánlatát nyilvánítsa érvénytelennek a testület,
mivel nem tett eleget a hiánypótlásnak. Tekintettel arra, hogy a Simeron Consulting
Kft. nyújtotta be a legjobb ajánlatot az elsı helyen ezt a céget javasolja nyertesnek, a
második helyre a MEGAKOM Kft.-EX ANTE Kft.-ICG Infora Consulting Group
Tanácsadó Kft. alkotta Konzorciumot javasolja nyertesnek a bizottság megjelölni.
Dr. Éles András polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel, az
elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Az elıterjesztéssel és az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés
nem volt.
Dr. Éles András polgármester úr ezek után szavazást rendelt el, a bizottság javaslata
alapján, amely szerint szükséges elfogadni a CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt.
kizárását, mivel nem tett eleget a hiánypótlásnak.
A képviselı-testület azt a javaslatot, amely szerint a CONTROLL Holding Tanácsadó
Zrt. a pályázatból kizárásra kerüljön - tekintettel arra, hogy a nem tett eleget
hiánypótlási kötelezettségének - 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

194/2009. (VI. 15.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelemmel
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Közbeszerzési
Szabályzata
VI/1-3. pontjaiban meghatározottakra - a „Komplex szervezetfejlesztés
megvalósítása a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatalban” címő
ÁROP-1.A.2/A-2008-0168 jelő pályázati támogatásból finanszírozandó
szolgáltatást végzı vállalkozás kiválasztására vonatkozó közbeszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja.
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A képviselı-testület a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján a Controll
Holding Tanácsadó Zrt. (1124 Budapest, Fürj u. 18. szám) ajánlatát
- tekintettel arra, hogy nevezett pályázó a hiánypótlási kötelezettségének
nem tett eleget - érvénytelennek nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület határozatáról az
ajánlattevıt értesítse.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. június 30.
Dr. Éles András polgármester úr ezek után szavazást rendelt el arról, hogy a testület
elsı helyen a pályázat nyerteseként fogadja el a Simeron Consulting Kft-t, illetıleg
második helyen pedig a MEGAKOM Kft.-EX ANTE Kft.-ICG Infora Consulting
Group Tanácsadó Kft. alkotta Konzorciumot.
A képviselı-testület azt a javaslatot 9 igen szavazattal, 1 képviselı (Buczkó József)
nem vett részt a szavazásban elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

195/2009. (VI. 15.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelemmel
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Közbeszerzési
Szabályzata
VI/1-3. pontjaiban meghatározottakra - a „Komplex szervezetfejlesztés
megvalósítása a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatalban” címő
ÁROP-1.A.2/A-2008-0168 jelő pályázati támogatásból finanszírozandó
szolgáltatást végzı vállalkozás kiválasztására vonatkozó közbeszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A képviselı-testület az érvényes ajánlattevık közül elsısorban a Simeron
Consulting Kft. (2111 Szada, Ady E. krt. 26. szám) ajánlattevıt jelöli meg
nyertes ajánlattevınek, az ajánlatában megjelölt nettó 11.981.440,- Ft
összeggel.
A képviselı-testület az érvényes ajánlattevık közül másodsorban a
MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. - EX ANTE Tanácsadó Iroda
Kft. - ICG Infora Consulting Group Tanácsadó Kft. alkotta Konzorciumot
(4400 Nyíregyháza, Vörösmarty u. 4. szám) ajánlattevıt jelöli meg a
következı legkedvezıbb ajánlattevınek, az ajánlatában megjelölt nettó
12.135.000,- Ft összeggel.
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A képviselı-testület az érvényes ajánlattevık közül a Simeron Consulting
Kft. (2111 Szada, Ady E. krt. 26. szám) ajánlattevıvel kíván szerzıdést
kötni az ajánlatában megjelölt ellenszolgáltatásra 11.981.440,- Ft + ÁFA
összegben, mivel ez a társaság nyújtotta be az összességében legelınyösebb
ajánlatot.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerzıdéskötésrıl és egyéb szükséges
intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. június 30.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

Mivel több napirendi pont nem volt, Dr. Éles András polgármester úr megköszönte
a megjelenést, a végzett munkát, és a képviselı-testület rendkívüli ülését du. 13,50
órakor bezárta.

kmft.

Dr. Éles András
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

