JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február
8-án - pénteken - de. 10,00 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: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Dr. Kis Ágnes, Szabóné Marth Éva,
Ötvös Attila, Buczkó József, Oláh Miklós képviselık
A képviselı-testület rendkívüli ülésérıl távol maradtak: Dombi György, Tóth Imre
és Török István képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé dr.
Csirke Erzsébet aljegyzı, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Kissné
Barta Piroska Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetıje, Gélák Pál
megbízott, Jóna Imréné jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 7 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta. Javaslatot kért a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony Ötvös Attila képviselı urat javasolta
jegyzıkönyv-hitelesítınek.
A képviselı-testület Ötvös Attila képviselı urat, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 6 igen
szavazattal, l képviselı (Ötvös Attila) nem vett részt a szavazásban - külön határozat
hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után javasolta, hogy a képviselı-testület a
meghívó szerinti napirendi pontot fogadja el megtárgyalásra.
A képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pont megtárgyalását 7 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.) Elıterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat „helyi hı- és villamosenergia
igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” pályázat keretében, az
önkormányzati fenntartású intézmények energiafelhasználásának fejlesztése
napelemes rendszer kiépítésével tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró
döntések meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
2.) Különfélék
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ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Hajdúnánás Városi
Önkormányzat „helyi hı- és villamosenergia igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” pályázat keretében, az önkormányzati fenntartású intézmények
energiafelhasználásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével tárgyban
lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntések meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr bevezetıjében elmondta, hogy az elıterjesztés
megtárgyalása azért fontos, mert a beadási lehetıség megnyílásakor, 2013. február
18-án szerencsés lenne, ha az elsık között lennénk a projektet beadók között. Ezek
után megkérte Gélák Pál megbízott urat, hogy ismertesse a projektet és a közbeszerzés
eredményét.
Gélák Pál megbízott köszöntötte a képviselı-testület tagjait. Hozzászólásában
elmondta, hogy a testület korábban már tárgyalta a KEOP-2012-4.10.0/A és C jelő
pályázatokat, amelyeket most be kívánunk adni. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása
a Kbt. elıírásai szerint történt. Három cég meghívása történt meg a kivitelezési
munkára. A cégek ajánlata határidıre megérkeztek. Az értékelés közbeszerzési
szakértı közremőködésével megtörtént. Mindhárom ajánlattevı hiánypótlásra volt
kötelezett. A három cég közül két cég teljesítette a hiánypótlást a megadott határidıig.
Tegnap a bíráló bizottság összeült, és az elıterjesztés melléklete szerinti jegyzıkönyv
szerint fogalmazta meg a javaslatát. Ezek szerint két intézményünknél a Városi
Rendelıintézetnél és Bocskai Iskolánál a Bicomix Kft-t javasolja a közbeszerzési
eljárás nyertesének, a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-nél
pedig a Winden-Tools Kft-t. Javasolta továbbá, hogy a testület nevezzen meg második
helyezettet is. Így a Rendelıintézet és a Bocskai István esetében a Winden-Tools Kft-t,
a Gyermek- és Közétkeztetési Kft-nél pedig a Bicomix Kft-t javasolta.
(Az ülésre Kovács Zsolt képviselı úr megérkezett, így a testület 8 fıvel folytatta tovább
a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony megkérdezte, hogy az ajánlatot adó cégeknek van-e
referenciájuk.
Gélák Pál megbízott válaszában elmondta, hogy az ajánlattételei felhívásban a
szerzıdéses feltételek között, illetve a pályázó cégnek a tevékenységével kapcsolatban
nyilatkozattételi kötelezettség volt referenciákra, illetve a hasonló jellegő
beruházásokra az elmúlt öt évben teljesített összárbevételre vonatkozóan. Ez az elıírás
az árbevételre vonatkozóan legalább 40 millió Ft értékő már teljesített napelemes
beruházásnak a teljesítése volt. Másodsorban pedig meg kellett jelölni legalább egy
olyan referencia helyet, ahol ilyen napelemes kiserımőnek a létesítését végrehajtották.
Ezeket a nyilatkozatokat mind a három ajánlattevı benyújtotta és a pályázati csomag
részét képezi.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatának pontjairól külön-külön, figyelembe véve a bíráló bizottság javaslatát.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslata A/I pontjának 1) pont egy
bekezdése szerint a Bau-Mega Kft. (3565 Tiszalúc, Széchenyi u. 32/A.) ajánlatát
7 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Oláh Miklós) érvénytelennek nyilvánította.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslata A/I pontjának 1) pont második
bekezdése szerint a Bicomix Kft. (4090 Polgár, Táncsics u. 39.) ajánlatát 7 igen
szavazattal, l tartózkodással (Oláh Miklós) érvényesnek nyilvánította.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslata A/I pontjának 1) pont
harmadik bekezdése szerint a Winden-Tools Kft. (4090 Polgár, Tisza u. 23-25.)
ajánlatát 7 igen szavazattal, l tartózkodással (Oláh Miklós) érvényesnek nyilvánította.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslata A/I pontjának 2) pontját
kiegészítette és 7 igen szavazattal és l tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta, hogy a
közbeszerzési eljárás eredményes.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslata A/II pontjának 1) pontját
kiegészítve, miszerint a közbeszerzési eljárás nyertesévé a Bicomix Kft-t nyilvánítja,
illetve a 2) pontját kiegészítve miszerint a második legkedvezıbb ajánlattevınek pedig
a Winden-Tools Kft-t nyilvánítja, 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Oláh Miklós)
elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:

47/2013. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozat
I.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a bírálóbizottság
véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja
szerint a „Hajdúnánás, Városi Rendelıintézet energiaellátásának fejlesztése napelemes
rendszer kiépítésével” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az
alábbiak szerint hozza meg:
1)
• Bau-Mega Kft. (3565 Tiszalúc, Széchenyi u. 32/A.) ajánlata érvénytelen.
• Bicomix Kft. (4090 Polgár, Táncsics u. 39.) ajánlata érvényes.
• Winden-Tools Kft. (4090 Polgár, Tisza u. 23-25.) ajánlata érvényes.
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2) A képviselı-testület a „Hajdúnánás, Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási
Intézet energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” tárgyú
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések elvégzésére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı:
2013. február 19.
II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Hajdúnánás, Városi
Rendelıintézet energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” tárgyú
közbeszerzési eljárást lezáró döntését, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzata IX. fejezet 1. pontja alapján, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza
meg:
1) A képviselı-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé a Bicomix Kft-t (4090
Polgár, Táncsics u. 39.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevı ajánlata megfelel az
ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottaknak és
az ajánlattevı az árlejtés során a legalacsonyabb ellenszolgáltatást ajánlotta.
2) A képviselı-testület második legkedvezıbb ajánlattevınek a Winden-Tools Kft-t
(4090 Polgár, Tisza u. 23-25.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevı ajánlata
megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban
meghatározottaknak és az ajánlattevı az árlejtés során a második legalacsonyabb
összegő ellenszolgáltatást ajánlotta.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére, valamint
felhatalmazza az eljárás nyertesével a szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 19.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslata B/I pontjának 1) pont egy
bekezdése szerint a Bau-Mega Kft. (3565 Tiszalúc, Széchenyi u. 32/A.) ajánlatát
7 igen szavazattal, l tartózkodással (Oláh Miklós) érvénytelennek nyilvánította.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslata B/I pontjának 1) pont második
bekezdése szerint a Bicomix Kft. (4090 Polgár, Táncsics u. 39.) ajánlatát 7 igen
szavazattal, l tartózkodással (Oláh Miklós) érvényesnek nyilvánította.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslata B/I pontjának 1) pont
harmadik bekezdése szerint a Winden-Tools Kft. (4090 Polgár, Tisza u. 23-25.)
ajánlatát 7 igen szavazattal, l tartózkodással (Oláh Miklós) érvényesnek nyilvánította.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
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A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslata B/I pontjának 2) pontját
kiegészítette és 7 igen szavazattal és l tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta, hogy a
közbeszerzési eljárás eredményes.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslata B/II pontjának 1) pontját
kiegészítve, miszerint a közbeszerzési eljárás nyertesévé a Winden-Tools Kft-t
nyilvánítja, illetve a 2) pontját kiegészítve miszerint a második legkedvezıbb
ajánlattevınek pedig a Bicomix Kft. nyilvánítja, 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
(Oláh Miklós) elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:

48/2013. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozat
I.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a bírálóbizottság
véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja
szerint a „Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. energiaellátásának
fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését,
mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
1)
• Bau-Mega Kft. (3565 Tiszalúc, Széchenyi u. 32/A.) ajánlata érvénytelen.
• Bicomix Kft. (4090 Polgár, Táncsics u. 39.) ajánlata érvényes.
• Winden-Tools Kft. (4090 Polgár, Tisza u. 23-25.) ajánlata érvényes.
2) A képviselı-testület a „Hajdúnánás, Városi Rendelıintézet energiaellátásának
fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” tárgyú közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.

Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések elvégzésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 19.
II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Hajdúnánási Gyermek- és
Közétkeztetési Nonprofit Kft. energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer
kiépítésével” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IX. fejezet 1. pontja alapján, mint döntéshozó,
az alábbiak szerint hozza meg:
1) A képviselı-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé a Winden-Tools Kft-t
(4090 Polgár, Tisza u. 23-25.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevı ajánlata
megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban
meghatározottaknak és az ajánlattevı az árlejtés során a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást ajánlotta.
2) A képviselı-testület második legkedvezıbb ajánlattevınek a Bicomix Kft-t (4090
Polgár, Táncsics u. 39.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevı ajánlata megfelel az
ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottaknak és
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az ajánlattevı az árlejtés során a második legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást
ajánlotta.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére, valamint
felhatalmazza az eljárás nyertesével a szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 19.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslata C/I pontjának 1) pont egy
bekezdése szerint a Bau-Mega Kft. (3565 Tiszalúc, Széchenyi u. 32/A.) ajánlatát
7 igen szavazattal, l tartózkodással (Oláh Miklós) érvénytelennek nyilvánította.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslata C/I pontjának 1) pont második
bekezdése szerint a Bicomix Kft. (4090 Polgár, Táncsics u. 39.) ajánlatát 7 igen
szavazattal, l tartózkodással (Oláh Miklós) érvényesnek nyilvánította.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslata C/I pontjának 1) pont
harmadik bekezdése szerint a Winden-Tools Kft. (4090 Polgár, Tisza u. 23-25.)
ajánlatát 7 igen szavazattal, l tartózkodással (Oláh Miklós) érvényesnek nyilvánította.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslata C/I pontjának 2) pontját
kiegészítette és 7 igen szavazattal és l tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta, hogy a
közbeszerzési eljárás eredményes.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslata C/II pontjának 1) pontját
kiegészítve, miszerint a közbeszerzési eljárás nyertesévé a Bicomix Kft-t nyilvánítja,
illetve a 2) pontját kiegészítve miszerint a második legkedvezıbb ajánlattevınek pedig
a Winden-Tools nyilvánítja, 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Oláh Miklós)
elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:

49/2013. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozat
I. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a bírálóbizottság véleményének
figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja szerint a
„Hajdúnánás, Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer
kiépítésével” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak
szerint hozza meg:
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1)
• Bau-Mega Kft. (3565 Tiszalúc, Széchenyi u. 32/A.) ajánlata érvénytelen.
• Bicomix Kft. (4090 Polgár, Táncsics u. 39.) ajánlata érvényes.
• Winden-Tools Kft. (4090 Polgár, Tisza u. 23-25.) ajánlata érvényes.
2) A képviselı-testület a „Hajdúnánás, Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási
Intézet energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” tárgyú
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések elvégzésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 19.
II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Hajdúnánás, Bocskai István
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” tárgyú
közbeszerzési eljárást lezáró döntését, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzata IX. fejezet 1. pontja alapján, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza
meg:
1) A képviselı-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé a Bicomix Kft-t (4090
Polgár, Táncsics u. 39.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevı ajánlata megfelel az
ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottaknak és
az ajánlattevı az árlejtés során a legalacsonyabb ellenszolgáltatást ajánlotta.
2) A képviselı-testület második legkedvezıbb ajánlattevınek a Winden-Tools Kft-t
(4090 Polgár, Tisza u. 23-25.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevı ajánlata
megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban
meghatározottaknak és az ajánlattevı az árlejtés során a második legalacsonyabb
összegő ellenszolgáltatást ajánlotta.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére, valamint
felhatalmazza az eljárás nyertesével a szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 19.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr
megköszönte a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát
és a képviselı-testület rendkívüli ülését de. 10,15 órakor bezárta.
kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı
Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

