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Készült:

Ügyiratszám : 1634-212016.

Jegyzőkönyv

Balatonszepezd Község Ónkományzata Képviselő-testületének 2016, június 09-én
14,00 órai kezdettel az Önlrormányzat hivatali épülete földszinti tanácstermében
megtartott lendkivüli nyilvános testületi üléséről,

polgármester
aipolgánrrester
képviselő
képviseló

jegyző

Jelen vannak:
dr, sebestyén László
Sándor Gl,uláné
Bardon RóbeI1
Biró Imre

Tanácskozási ioggal megielent:
Lukács Agnes

dr, sebesryén László polgárme§ter: Tis7te]ette] köszőnti Ralatolrszepezd Község
onkormányzatának íyilvlínos ülésén megielent Képviselő-tfusait, Jegyző Asszon)t.
Megáliapítja, hogy a Képviseló_testület hatfuozatképes, mivel az 5 teslületi tag közül 4 fő
jelen van az ülésen. Megkérdgzte, hogy van-e valakinek a meghívóban meghatározott
napirendeken kívül további napirendi pontra vonatkozó javaslata,
Nen volt.

A Képviselő-testúIeí 4 igen sziyauttal egyetéfieíí és az űIábbi napfuendi pontot tlíryyalja:

Napir€nd:
1. Balaton§zepezd köz§ég szenn}.vízcsatornázása Iv, ütem projektmenedz§eri ajánlatok

b€kérés€
Előtelj esztő : dL Sebeslyen László polgárnester

NaDirend tárgvalása:

1. Balatonszepezd Község szennyvizc§atornázása Iv. ütem projektm€nedz§eri ajánlEtok
bekérése

dr, sebestyén László polgárme§ter: A Képviseló{estületi döntés értelmében az előző
ajánlattételi kör a prcjektmenedzseri feladatok ellátása tekintetében nem hozott eredményt,
sziikséges új szereplőkkel egy újabb ajánlattételi eijárás lebonyolítása, Felkérte Jegyző
A§szon),t a téma ismeltetésére.

Lukács Ágnes jegyző: Tartalmi szempontból nem változtatott az ajánlatkéréseken, Három új
cégnek kiildenék ki az ajánlatkéréseket, Mindhárom cég elküldte bemutatkozó anyagát, A
három cégl A veszprémBel Zrt., mely a közbeszerzési eljárások lefol},tatását a témában már
elnye.te, de projekhnenedzseri feladatokkal is foglalkozik, A Fortisép Kli,, egy budapesti cég
és a Mémökút Kft, ami felsőörsi székhellvel rende]kezik.



dr. sebestyén Lá§zIó polgármester: A kiírlísban elég §zigoíu feltételrendszer szerepel,
referenciákat kémek be, olyan nagyságrendíi munkrák elvégzéséről kémek igazolást, ami
megköZelíti a Balatonszepezd község szennyvízcsatomázása Iv. ütem nagyságát,

Lukács Ágnes jegyző: Mindig kell kémi az adott tevékenységre feliogosító okiratról
bizonylatot, meg kell bizonyosodni anól, hogy az ajánlatot adók jogosultak az adott
tevékenység elvégzésére.

Bíró Imre képviselő: A VeszprémBer Zrt, már elnyelte a közbeszerzési feladatokat, nem
lenne célszerűbb a projektmenedzseri feladato}ikal is megbízni őket, hogy egy kézben legyen?

Lukács Ágnes jegző: A projektmenedzseri feladatok a legfontosabbak, Az a cég fog|a
összefogni a többi lésztvevőt, s képviselnii.ik kell az Önkormányzat érdekeit.
Az ajánlattételi felhívás dátuma 2016. június 9,, beérkezési határidőnek 2016, junius 21, lett
meghatározva. A beérkezés dáfuma két nappal előzi meg a következő Képviselő{estűleti
ülést, így lesz majd idő áttekinteni a beérkezett ajániatokat,

dr. sebe§tyén László polgárme§ter: Kérte, aki egyet éfi az újabb ajánlattételi felhívás
rés/le(ei\ el és rés7Lvevöi \ el, <,,a\ azzon.

A Képl)iselőlestúlet 4 igen szal,azattal, - elle szavazat és tartózkoűs nélktil meghozta a
köT e lkező határozatot :

110/201ó. (vI. 9.) Bsz. önkormányzati HATAROZAT

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviseló-
testillete Balaton§zepezd község szenn}.vízcsatomiázása
Iv. ütem projektmenedzseli feladatainak ellátrására
araj ánlattételi felhivást bocsát ki:
- a VeszprémBer Zft.,
- a Fortisép Kft., és
- a Mémökút Kíl, részvételével.
Az arajánlatok beérkezésének hatáIideje: 2016. június 21,
Megbízza a polgánnesterf, hogy az ajánlattételi
feihívásokat küldje ki.

Határidő: azon]ul
Felelős: polgám€sler

Több kérdés, hozzászólás, észrevétel íem hangzott el,

dr, §ebestyén László polgármest€r: Megkószönte ajelenlévőknek a részvételt, a rendkivüli
nyilvános ülést 14,15 órakor beziirta.
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