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Készült: Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének2016- augusztus 09én 08'00 őiaikezdetteiaz Önkormányzat hivatali épülete foldszinti tanácstermében
megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről'
Jelen vannak:

dr' SebestyénLászlő
Sandor Gyuláné
Varga József
Bíró Imre
Bardon Róbert

po1gármester
alpo1gármester

képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási ioggal megiele.nt:
jegyző
Lukács Agnes
Veszprémber Zrt.
Áaam Lászlő projekt menedzser
Csaba Eszter kozbeszerzési referens Veszprémbet Zrt.

Sebestyén Lász1ő polgármester: Tisztelettel köszönti Balatonszepezd Község
ÖnkormányLatának rendkivtili nyilvános tilésénmegjelent Képviselő-tarsait, Iegyző

dr.

Asszonyt, a Veszprémber Zrt. képviselőit.
hatfuozatképes, mivel az 5 testületi tag közül 5 fő
vegauápitja,
"az hogy a Képviselő-testület
je1e"n ván
ülésen. Megkérdezte, hogy van-e valakinek a meghívóban meghatározott
napirenden kívül további napirendi pontra vonatkozó javaslata.
Nem volt.

A Képvisető-testület 5 igen szavazattal egyetértett és az altíbbi napírendi pontokat tdrgyalja:
Napirend:

L B"l"t"* zepezdKözség Önkormányzata Közbeszerzési
jóváhagyása

és Beszerzési Szabá|yzatának

o l gár me s t er
évi KözbeszeirzésiTervének módosítása
Önt<ormányzata201'6.
2. Bahtónszepezd Közság
Előterj esztő dr. Sebestyén Lószló polgármester
kivitelezési
3. Balatonszepezd község szennyvízcsatornázásának IV' üteme tárgyri
munka közb eszerzési aj ánlattételi felhívás
Előterj e sztő dr. Seb e styén László pol gárme st er
4. Balatonszepezd község szennyvízcsatornázásának IV. üteme című projekttel
kapcsolatos könywizsgálói feladatok ellátása'
Előterj e sztő dr. Seb e styén László p ol górme ster
Balaionszepezd község szennyvízcsatornázásának Iv. üteme című projekttel

El

5.

ő t erj

e

s zt

ő dr. S e b e s ty é n .Lás zl ó p

kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátása'
El őt erj e s zt ő dr' S eb e s ty é n Lás zl ó p o l gár m e s t er

Napirend társvalása:
1' Balatonszepezd' Község

jóváhagyása

ÖnkormányzataKözbeszerzési

és Beszerzési

Szabályzatának

dr' SebestyénLász|ő polgármester: Felkéri Csaba Eszter közbeszerzési referenst

ismertetésére.

a napirend

Csaba Eszter közbeszerzési referens: Megkapták a korábbi közbeszerzési szabályzatot
és ez
kenilt felÍilvizsgálatra az új közbeszerzési tdrvénynek megfelelően. Ki lett egészítve
a
szabályzat olyan pontokkal például, mint a nyi|atkozat a becsült értékÍolilletve
a felelős
akkreditált közbeszerzési tanácsadó kötelezo igénybevételénekpontja. Kiegészült
a szabályzat
egy beszerzési szabályzattal és a közbeszerzési jogszabályot
;egyzetível. A felelossegi
renden nem változtattak, továbbra is a Képviselő{estület dönt mindenb.n.

dr'

Sebestyén Lász|ő polgármester: Amennyiben nincs kérdés'kéri, szavazzanak
a
l'

módo sított szabály zat elfo gadásáró

A Képviselő'testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodós nélkul meghozta
a
következő határozatot
l'47 120l'6.

(VnI.

;

HATÁno ZAT

9.) Bsz. önkormányzati

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatot a
kiegészítésekkelés szükséges módosításokkai az
előterj esztésnek megfelelően j óváh agy.ja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az elfogadott
Kö zb e szerué s i é s B e s z erué si S zab á|y zat aláfu ásár a.

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, jegyző

2. Balatonszepezd Kiizs ég Önkormán yzata 2016. évi Közbes

dr.

zerzésiTervének módosítása

Sebestyén Lászlő polgármester: Ismételten felkéri Csaba Esztert

ismertetésére.

a

napirend

Csaba Eszter közbeszerzési referens: Két közbeszerzés szerepelt korábban a 2016.
évi
kozbeszerzési tervben' a Szennyvízcsatomázás és a strandfelújítás.Tekintettel
arra, hogy a
strandfelújítás nem kerül lefolyatásra, szükséges a terv módosítása' s a jóváhagyás
után közzé
kell tenni a hatóság honlapján.

dr. SebestyénLászlő polgármester: Kérdéshozzászőlás nem lévén,kéri, aki egyet

20

1

6. év i kozb e szerzé si terv előterj

e

sztett módo sításával, szav azzon.

ért a

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodós nélkül _ meghozta a
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(VIII. 9.) Bsz. önkormányzati

HATÁno ZAT

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a2016. évi Közbeszeruési Tervnek módosítását
az eloterjesztés szerint - jővahagyja.

Megbizza

a

polgármestert,

hogy

gondoskodjon a

kozbeszerzési tervnek a Kozbeszerzési Hatóság honlapján
történő kö zzétételéről.
Határidő:
Fe1elős:

azonnal
polgármester

3. Balatonszepezd község szennyvízcsatornázásának IV. üteme tárgyú kivitelezési
munka kőzbeszerzési

aj

ánlattételi felhívás

Áoem Lász|ő projektmenedzser: Minden település életébena legnagyobb bontással és
építésseljárő feladat a szennyvízcsatornázás. Valójában a Szennyvízcsatomázás

kivitelezőjének kiválasztási folyamatát takarja a napirendi pont. Fontos, hogy a kivitelező
alkalmas legyen ilyen nagyságrendű munka elvégzésére.Különböz ő kivá|asztási szempontok
vannak: szubjektív, illetve objektív. A szubjektív szempontok eléggétámadhatőak,
n"^
"rért
került bele ilyen az ajánlattételi felhívásba.

Csaba Eszter közbeszerzési referens: Ismerteti a közbeszerzési eljárás folyamatát. A Kbt.
113. $ (1) bekezdése alapjrín ryílt el1árást kell alkalmazni, melynek menete a következő.
Első lépéskéntegy összefoglalo tájékoztatást kell közzétenni a Közbeszerzési Hatóság
honlapján 5 munkanap időtartamta. A kozzétételt követő hatodik munkanapon indulhat me!
az eljfuás. Az ajánlatÍételi felhívást és a szükséges dokumentumokat megküldik azoknak aá
ajánlattevőknek, akik jelezték részvételiszándékukat az osszefoglaló tájékoztatás alapján,
illetve azol<nak, akiket a Képviselő-testület javasol. Legal ább 3 ajánlattevőnek kell lennie.
Véleményeszerint 10-15 ajánlattevővel lehet számolni. Az a1ánlattételi felhívásban
szerepelnek a Kbt. által előírt tartalmak. Az ajánlattételi felhívás tartalmazza a pénzügyi és
műszaki alkalmassági kitételeket is. Pénzügyi elvárás' hogy az ajánlattevő mellékót1e iáaza
2 uzleti évre vonatkoző beszámolóját. Műszaki alkalmassági elvárás a közbeszerzés tárgya
szerinti referencia megléte, illetve az ajánlattevőnek be kell mutatnia azokat a szakembe'et ót.
akiket be fog vonni a teljesítésbe.
Hrírom értékelésiszempont szerint választják ki a nyertes ajánlattevőt: nettó ajánlati ér,
jótállás határideje és késedelmi kötbér vállalása. Bírálati táblázatot fog készíteni,amiben
minden ajánlattevő ajánlása szerepel és egy végösszesítés, melyből kiderül ki lesz a nyertes'
Az ajánlattételi határidő az eljarás során 15 nap, s amint |ejar ahatáridó, megtörténhet a
bontás, melyről jegyzőkönyv készül. Ezt a jegyzőkönyvet meg kell külderí
- összes
ajánlattevőnek. Ezután kertil sor az ajánlatok értékelésére'
érvényesek-e szükséges-e
hiánypótlás. A hiánypótlás lehetőségét minden résztvevőnek biztosítani kell. Amint a
hiánypótlás is megtörtént, a Veszprémber Zrt. eIkészít egy dontés előkészítő javaslatot, mely
alapján az önkorm(nyzat dont. Ha az önkormányzat dtjntött, anól 3 munkanapon beldl
értesíteni szükséges az qánlattevőket. Az értesítésekkiküldését követő 1 1. napon lehet
megkötni a vá|lalkozői szerződést. Az egész eljarás befejezéseként a vállalkozói szeruódés
megkötése után egy tájékoztatőt kell foladni a Kozbeszerzési Hatóság honlapján a
közbeszeruési elj árás eredményéről.

dr. Sebestyén László polgármester: Nézzékmeg pontosabban az időpontokat.

Csaba Eszter közbeszerzési referens: ha a mai napon megszületik a döntés, hogy indulhat a
közbeszerzési eljarás, akkor 2016.augusztus 10-én az Összefoglaló tájéko ztatástiozzélehet
tenni. Igy szrámolva az ajánlatok beérkezésénekhatárideie 2016.09.02. 12 &alenne. Ezután
megkezdődhet a bontás.

dr. SebestyénLászlő polgármester: Az ajánlatok bontása hol történik?

Csaba Eszter kőzbeszerzési referens: A Veszprémber Zrt-nél. A bontási jegyzőkönyvet még
aznap megküldi az önkormányzatnak. A szerzódéskötés időpontja várhatóan 2016.szeptembei
30. lehet.

Lukács Ágnes jegyző: Ez
ennek a fogalmával.

egy feltételes kozbeszerzés. Szeretné, ha mindenki tisáában lenne

Csaba Eszter kőzbeszerzési referens: A támogatási szeruődés Balatonszepezd Község
Önkormányzata és Belügyminisztérium között még nem került aláirásra, igy a Kbt-.
értelmébenegy feltételes közbeszerzési eljárás foly.tatható le. Ezzel védi magát aZ
önkormányzatis, ennek a megoldásnak van gyakorlata.

Áaem Lászlót projektmenedzser: A folyamat gyorsítása érdekébentörténik a feltételes
közbeszerzési eljárás lefolytatása, hiszen így a támogatási szerződés aláirását követően már át
lehet adni a területet a kivitelezőnek, nem csak akkor indítani apáIyáztatást.
Bíró Imre képviselő: Előfordulhat az,hogy mégsem kapja meg a támogatást

a település?

Áoem Lászlő projektmenedzser: Azabiztos. amikor atámogatási szerződés aláírásrakertil.
Jelenleg kormányhatátozat van a támogatásról, de a támogatási szerzodésig nem szétz
százalék.

Varga József képvÍselő: A kivitelező kiválasztása ezek szerint már nem \esz a Képviselőtestület feladata, hiszen egy javaslatot fognak látni a nyeftesre vonatkozóan' akit vagy
elfogadnak, vagy nem.

Lukács Ágnes jegyző: Valóban lehet így is nézni a kérdést. A társaság ot megbíztlik meg
ezzel a fe|adattaI. hiszen szakmailag felkészültebbek ebben a témakörben, mint az
önkormányzat testülete. olyan bírálati szempontokat igyekeztek a kiírásban szerepeltetni,
amik alapjan egyértelműen eldönthető, hogy mely ajánlattevő a legalkalmasabb.

dr. Sebestyén László polgármester: Arra nagyon ügyelniük kell' hogy az eljárás minden
mozzanata a jogszeniségtalajántörténjen és ezért a szubjektivitást ki kell zarni.

Bíró Imre képviselő: Ha jól

értelmezi az időpontokat, lehetséges, hogy már

októberében elinduljon a tényleges munka?

ez

év

Áoam Lásztő projektmenedzser: Amennyiben a vállalk ozői szeruődés vélt megkötésének
időpontja helyesnek bizonyul és valóban megtörténik a szerződéskötés 20l6.szepiember 30án, s addigra a támogatási szerződés is aláírásra kerül, úgy akár 2016. október 1-én

megindulhat a munka.

Varga József képviselő: A Veszprémber Zrt. kivitelezéssel is foglalkozik?

Áoam Lász|ót projektmenedzser: Nem titok, foglalkoznak kivitelezéssel is,
magasépítésben.Mélyépítésben
nem. Ebben
összeférhetetlensé g miatt.

de

az eljárásban semmiképp nem indulhatnának,

Varga József képviselő: Ebben az esetben megnyugodott.

dr.

Sebestyén Lász|ő polgármester: Kéri, aki egyet ért Balatonszepezd község
szewtyvízcsatomázásának IV. üteme tárgy'(l kivitelezési munka előterjesztett közbeszerzési

aj

anlattételi felhívásáv aL, szav azzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül _ meghozta a
köv
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Balatonszepezd' K<izség Öúormányzata Képviselőtestülete

,,Balatonszepezd

község
szewtyvízcsatomázásának IV/l. üteme'' tárgytl, nemzeti
eljárásrend szerinti, a Kbt. 113' $ (1) bekezdése alapjrín
induló nyílt kÓzbeszerzésí eljárásáItoz előkészített
közbeszerzési qánlattételi felhívást és dokumentációt
megismerte.
Az ajánlattételi felhívást és az ütemtervet az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja, a feltételes
kozbeszerzési elj árás megindításával egyet ért.
Megbízza a Veszprémber Zrt-t, hogy az Önkormányzat,
mint ajánlatkérő nevében a közbeszerzés során járjon el.

Határidő:
Felelős:
4.

ütemterv szerint
VeszprémBer Zrtkozbeszerzési szakértő

Balatonszepezd község szennyvízcsatornázásának
kapcsolatos könywizsgálói feladatok ellátása.

IV.

üteme című projekttet

dr. Sebestyén Lászlő polgármester: Kötelező a projektmenedzsmentnek könywizsgálót és
műszaki ellenőrt alkalmazni. Jelen esetben a könywizsgálő kiválasztásának folyamatát
tfugyalják.

Csaba Eszter közbeszerzési referens: Hiárom ajrínlatevőt kell felkeresni, vagy többet a
Képviselő-testület ajánlásai alapján. Elkészítettegy ajánlatkérést,mely tartalmnza)hogy az
ajánlattevő mire nyújtjabe aján|atát. Meg kell adniuk egy ajánlati árat, illetve a szakmai
alkalmasság tekintetében rendelkeznie kell az ajánlattevonek olyan szakemberrel, aki a
Magyar Könywizsgálói Kamara á|tal vezetett névsorban okleveles kcinywizsgálói
jogosultsággal rendelkezik. A szakmai alkalmasságot igazolandó be kell nyújtani továbbá egy
olyan referenciát' mely igazol1a, hogy az elmúlt 3 évben mér végzett támogatásból
megvalósuló projektben könywizsgálői feladatokat. Az elbiralás sorrendjének szempontja
ebben az esetben az ajánlati ár' A végeredményről szintén készítmajd egy döntéshozatali
javaslatot.
dr. Sebestyén László polgármester: Kéri, aki az előterjesztéssel egyet ért szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
kovetkező határ ozatot
15012016.

(vm.

ellenszavazat és tartózkodás nélkjl _ meghozta a
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9.) Bsz. tinkormányzati

Balatonszepezd

Község Önkormányzata

Képviselőközség
',Balatonszepezd
szennyvízcsatomázásának IV/l. ütemeo' című projekttel
kapcsolatos könywizsgálói feladatok beszerzési
eljátásához előkészített ajánlatkérést és dokumentációt
megismerte.
Az ajánlatkérést és az ütemtervet az előterjesztésnek
megfeleloen elfo gadj a.
Megbizza a Veszprémbet Zrt-t, hogy az Önkormányzat,
mint ajánlatkérő nevében a beszerzés során járjon el.
testülete

A

Képviselő_testület a beérkezett ajánlatok értékeléséről
és a megkötendő szerződés jóváhagyásaról egyedi
határozattal dönt.
Határidő:
Felelős:

5.

ütemterv szerint
VeszprómB er Zrt. közbeszerzésibeszerzési szakértó

Balatonszepezd község szennyvízcsatornázásának

kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Csaba Eszter kőzbeszerzési referens:

A

IV.

üteme című projekttel

műszaki ellenőri feladatok e|látására irányuló

ajánlattételi felkérésa könyvvizsgálóival azonos szempontok szerint lett összeállítva. Itt is az
ajánlati ár a döntő' szintén legalább 3 ajánlattevőnek kell szerepelnie. Szakmai alkalmasságát

az ajánlattevőnek olyan szakemberrel, aki a Magyar uernót<i
Kamara által vezetett névjegyzékben mélyépítésimunkák és mélyépítéí
műtárgyak
építésénekműszaki ellenőrzésére jogosultsággal rendelkezik. Szakmai akáhassági feilétel
továbbá, hogy a felhívást megelőző 3 évben hasonló értékűszennyvízcsatorna építéséhez
igazo|andő rendelkeznie kell

kapcsolódó, méIyépítésimunkák és mélyépítési
műtárgyak építésénekműszaki ellenőrzésére
vonatkozó referenciával kell rendelkeznie.

Varga József kópviselő:

A

műszaki ellenőri feladatok el\átásánál is az át lesz a döntő
kiválasztási szempont, ha jól érti. Nem biztos benne, hogy ebben az esetben az ámakkellene a
döntőnek lennie, hiszen egy ilyen beruházás esetén, a műszaki ellenőrön rengeteg múlik, így a
szakmai rátermettség fontosabb.
projektmenedzser: Az ajánlattételi eljárás során már eleve olyan ajánlattevők
meghívásra, akik szakmailag alkalmasak a feladatra.

I 'ászlól
luul
kerülnek

Lukács Ágr'es jegyző: olyan jetölteket kell keresni, akik közül bármelyikkel elégedett lehet
az önkormányzat szakmai szempontok alapján, s közöttük lesz majd az, aktre nézve az
ajánlati ár a döntő.

Van-e visszalépésilehetőség,ha a három meghívott közül lesz olyan, akinek a legkedvezőbb
az ajánlata, de a Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el?

Csaba Eszter közbeszerzési referens: Erre vonatkozóan nincs gyakorlat.
dr. SebestyénLászlő polgármester: Az ajánlattevóket a Képviselő-testület javasolja, lehet
több résztvevőt is javasolni nem csak hármat,

Varga József képviselő: A Veszprémber Zrt. is segíti ebben az esetben a Képviselő-testület
munkáját? Ajánlanak ők is megfelelő műszaki ellenőrt?

Áqam Lászlő projektmenedzser: Az a

cé|, bogy az egész projekt sikeres legyen, közös
érdekük, tehát szívesen segítenek keresni alkalmas ajánlattevőt'

az

dr. SebestyénLász|ő polgármester: Amennyiben több kérdésnincs, kéri, szavazzanak az
q ánlatkérés j ó váhagyás áró l.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nétkit _ meghozta a
következő határ ozatot
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Község Önkormányzata

Balatonszepezd

Képviselőközség
szennyvízcsatornázásának IV/l. üteme'' című projekttel
kapcsolatos 'műszaki ellenőri feladatok beszerzési
eljárásálhoz előkészített ajánlatkérést és dokumentációt
megismerte.
Az ajánlatkérést és az ütemtervet az elóterjesáésnek
megfelelően elfogadj a.
Megbizza a Veszprémber Zrt-t, hogy az Önkormányzat,
mint ajánlatkérő nevében a beszerzés során járjon el.

testülete

A

,,Balatonszepezd

Képviselő-testület a beérkezett ajánlatok értékeléséról
és megkötendő szerződés jóváhagyásáról egyedi
határozattal dönt.

a

Határidő:
Felelős:

dr. Sebesty én Lász|ő polgármester: Megköszönte
nyilvános ülést 08,50 órakor bezárta.

ütemterv szerint
VeszprémB er Zrt. közbeszerzésibeszerzési szakértő
a

jelenlévőknek a részvételt'a rendkívtili
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dr. Sb}esfyén Ltíszló
polgármester
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