JEGYZŐKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.
szeptember 2-án - kedden - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről.
A képviselő-testület ülésének helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
kis tanácskozó terme
Jelen vannak a rendkívüli képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Szabóné Marth Éva, Dr. Kis Ágnes, Dombi György, Török István,
Ötvös Attila képviselők
A képviselő-testület rendkívüli üléséről távol maradtak: Dr. Juhász Endre
alpolgármester, Kovács Zsolt, Buczkó József, Tóth Imre, Oláh Miklós képviselők
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyző, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoport csoportvezetője, Fülöpné Baráz
Judit szociális csoport csoportvezetője, Gélák Pál pályázatkezelési csoportvezető, Jóna
Imréné jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila informatikus
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 6 fő képviselő jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta. Megkérdezte, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a napirendi
pontokat megtárgyalásra.
(A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 6 igen
szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Előterjesztés „A Magyar utca 104. szám (hrsz.: 3262) alatti ingatlanon iskolai
épületrész felújításához szükséges építőanyagok beszerzése” tárgyban
megindított Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást
lezáró döntés meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Különfélék

Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért
javaslatot.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony Török István képviselő urat javasolta
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
(A teremben levő Török István képviselő úr jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
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(A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Török István képviselőt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 6 igen
szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés „A Magyar utca 104.
szám (hrsz.: 3262) alatti ingatlanon iskolai épületrész felújításához szükséges
építőanyagok beszerzése” tárgyban megindított Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény
nélküli közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, a
határozati javaslatot. Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés,
észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatának A.), B.) majd C.)
pontjairól.
(A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatának A.) pontját 6 igen
szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
(A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatának B.) pontját 6 igen
szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
(A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatának C.) pontját 6 igen
szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
259/2014. (IX. 2.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-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 Magyar
utca 104. szám (hrsz.: 3262) alatti ingatlanon iskolai épületrész felújításához szükséges
építőanyagok beszerzése” tárgyban megindított Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli
közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
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A.)
1. A NYAK-ÉP Kft (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 01125/69 hrsz.) ajánlata az I. részre
vonatkozóan érvényes.
2. A Kujbus Árpád egyéni vállalkozó (Hajdúnánás, Tiszavasvári út 27.) ajánlata a II.
részre vonatkozóan érvényes.
3. A MikronTech Kft-nek (2040 Budaörs, Gyár u. 2.) ajánlata a III. részre vonatkozóan
érvényes.
B.)
1. „A Magyar utca 104. szám (hrsz.: 3262) alatti ingatlanon iskolai épületrész
felújításához szükséges építőanyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás I.
részét eredményessé nyilvánítja.
2. „A Magyar utca 104. szám (hrsz.: 3262) alatti ingatlanon iskolai épületrész
felújításához szükséges építőanyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás II.
részét eredményessé nyilvánítja.
3. „A Magyar utca 104. szám (hrsz.: 3262) alatti ingatlanon iskolai épületrész
felújításához szükséges építőanyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás III.
részét eredményessé nyilvánítja.
C.)
A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás
1. I. részének nyertesévé a NYAK-ÉP Kft-t (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 01125/69
hrsz.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati
felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottaknak, és
egyedüli ajánlattevőként a nevéhez fűződik a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat ezen rész tekintetében.
2. II. részének nyertesévé Kujbus Árpád egyéni vállalkozót (Hajdúnánás,
Tiszavasvári út 27.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő ajánlata megfelel az
ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottaknak, és
egyedüli ajánlattevőként a nevéhez fűződik a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat ezen rész tekintetében.
3. III. részének nyertesévé a MikronTech Kft-t (2040 Budaörs, Gyár u. 2.) nyilvánítja,
mivel az említett ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a
dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottaknak, és egyedüli
ajánlattevőként a nevéhez fűződik a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat ezen rész tekintetében.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, valamint, hogy az eljárás
nyerteseivel a szerződések megkötéséről intézkedjen.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. szeptember 3. - az ajánlattevők értesítése a döntésről
2014. szeptember 14. - a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel

Török István
jegyzőkönyv-hitelesítő
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy van-e a képviselők részéről
kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Török István képviselő úr köszönetét fejezte ki az önkormányzat felé a maga és a
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúnánási Szervezetének és az
Országos Magyar Vadászkamara Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezetének nevében
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a hajdúnánási regionális vállalkozói nap és termékkiállítás megrendezésében nyújtott
segítségéért, közreműködéséért.
Szólláth Tibor polgármester úr gratulált a rendezvény sikeres lebonyolításához,
melyben tükröződött az összefogás, az együttműködés.

Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte
a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a
képviselő-testület rendkívüli ülését de. 7 óra 40 perckor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Török István
jegyzőkönyv-hitelesítő

