JEGYZŐKÖNYV
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 21.-én
(csütörtökön) 16.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről

HATÁROZATOK:
A napirendi pontokról
A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről
közbeszerzési eljárás lezárásról

22/2019. (II.21.)
23/2019. (II.21.)
24/2019. (II.21.)
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JEGYZŐKÖNYV
amely készült 2019. február 21.-én, csütörtökön megtartott Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66.
Jelen vannak Pusztavám Község Önkormányzat részéről:
Lisztmayer János
Stettner Attila
Csordás Mihály
ifj. Lisztmayer János
Pintér István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Hanák Mária

jegyző

Lisztmayer János polgármester: köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket.
Megállapítja, hogy Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületéből 5 képviselő jelen
van. A Képviselő-testület határozatképes. A meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását
javasolja.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja egyhangú 5 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2019. (II.21.) határozata
A napirendi pontokról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. február 21. napján megtartott
rendkívüli, nyilvános testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1./ Közbeszerzési eljárás lezárása
Előterjesztő. Lisztmayer János polgármester
Lisztmayer János polgármester: Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Stettner Attila
alpolgármestert, s kéri, nyilatkozatát tegye meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget.
Stettner Attila alpolgármester: Elvállalja.
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja 4 igen és 1 tartózkodom
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2019. (II.21.) határozata
A jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről
Pusztavám Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2019. február 21. napján megtartott
testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Stettner Attila alpolgármestert
megválasztotta.

1.Napirendi pont: 1./ Közbeszerzési eljárás lezárása

Lisztmayer János polgármester: A mai rendkívüli ülést a bölcsőde és a fogorvosi rendelő
vonatkozásában kiírt közbeszerzés lezárása miatt kellett összehívni. Mint a kiküldött anyagból
is látszik, a bölcsődéhez, amennyiben nem kapunk további finanszírozást, a saját
költségvetésünkből kell forrást biztosítani. Kérdés, hogy bevállaljuk-e? Ha igen, ma mindkét
közbeszerzést le tudjuk zárni és a szerződéskötés után megkezdődhet végre a munka.
A bölcsődéhez a plusz igény 8,3 millió Ft+Áfa. Előfordul, hogy ezt a MÁK megfinanszírozza,
de ha nem, akkor a 2019. évi költségvetésből kell kigazdálkodnunk.
Pintér István képviselő: a bölcsődéhez szükséges plusz forrás tervezett a költségvetésben?
Lisztmayer János polgármester: Igen, számítottunk rá, megvan a forrás akkor is, ha nem
finanszírozza a MÁK.
Kérem a képviselő-társaimat, hogy a kiküldött bírálóbizottsági jegyzőkönyv, illetve az általam
elmondott kiegészítéssel döntsünk a közbeszerzés lezárásáról a fogorvosi rendelő és a bölcsőde
vonatkozásában. Név szerinti szavazásra van szükség:

Csordás Mihály képviselő:
ifj. Lisztmayer János képviselő:
Lisztmayer János polgármester:
Stettner Attila alpolgármester:
Pintér István képviselő:

igen
igen
igen
igen
igen
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja egyhangú 5 igen
szavazattal a következő határozatot hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2019. (II.21.) határozata
közbeszerzési eljárás lezárásról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15 „Pusztavám Községben
Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda Bölcsőde fejlesztése (új neve: Pusztavámi
Szivárvány Óvoda-Mini Bölcsőde), valamint a TOP -4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése pályázatok vonatkozásában lefolytatott közbeszerzési eljárást az
alábbiak szerint zárja le:
I.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Wolf Alfa Projekt Kft. ajánlattevő
ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek az eljárás mindkét része tekintetében, így az
ajánlattételi felhívás mindkét része tekintetében érvényes.
II.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott
értékelési szempontok alapján
1. rész: Szivárvány Óvoda fejlesztése vonatkozásában a súlyszámmal szorzott
értékellési pontszámok összegei: 1000,
2. rész: Egészségügyi alapellátás fejlesztése vonatkozásában a súlyszámmal
szorzott értékelési pontszámok összegei: 1000.
III.
1. A Képviselő-testület, mint a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00030 azonosító számú
projekt „Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda Bölcsőde”(újneve:
Pusztavámi Szivárvány Óvoda-Mini Bölcsőde) tárgyú közbeszerzési eljárás
Ajánlatkérője, a közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti és az eljárás
nyertesének a Wolf alfa Projekt Kft. (8000 Székesfehérvár, Tóváros lakónegyed
3. ½.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a szerződés
teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlata érvényes és az
ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempontok alapján a
legkedvezőbbnek minősül. Továbbá az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás
összegével megegyező anyagi fedezettel, azaz nettó 29.630 133 Ft + áfa összeggel
Ajánlatkérő az alábbi összetételben rendelkezik: nettó 21.300.000 Ft + Áfa összeg
a fenti projekt költségvetésében rendelkezésre áll, a fennmaradó nettó 8.330.133 Ft
+ Áfa összeget részben költségnövekmény útján vagy ennek negatív elbírálása
esetén a fennmaradó összeget teljes egészében a 2019. évi költségvetéséből
biztosítja. A képviselőtestület egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy
intézkedjen a fenti projekt elszámolható összköltsége 15%-ának megfelelő összegű
költségnövekmény igény benyújtásáról a 17/2017 (II.1.) Korm. rendeletnek
megfelelően.
2. A Képviselő-testület, mint a TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00015 azonosító számú
projekt „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pusztavámon” tárgyú
közbeszerzési eljárás Ajánlatkérője, a közbeszerzési eljárást eredményesnek
minősíti és az eljárás nyertesének a Wolf alfa Projekt Kft. (8000 Székesfehérvár,
Tóváros lakónegyed 3. ½.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy
Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok nem áll fenn,
ajánlata érvényes és az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempontok
alapján a legkedvezőbbnek minősül. Továbbá az ajánlattevő által kért
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ellenszolgáltatás összegével megegyező anyagi fedezettel, azaz nettó 5.207 352 Ft
+ áfa összeggel Ajánlatkérő az alábbi összetételben rendelkezik: nettó 2.816 000 Ft
+ Áfa összeg a fenti projekt költségvetésében rendelkezésre áll, a fennmaradó nettó
2.391.352 Ft + Áfa összeget projekten belüli átcsoportosítással biztosítja vagy
ennek negatív elbírálása esetén a 2019. évi költségvetéséből biztosítja.

Lisztmayer János polgármester: Akinek esetleg van jelzése a testület felé kérem tegye meg.
Ha nincs, megköszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.

k.m.f.

Lisztmayer János
polgármester

dr. Hanák Mária
jegyző

Stettner Attila
jegyzőkönyvhitelesítő
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