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Kövér Mihály Csaba polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra
1. Vámospércs-Nyírmártonfalva szennyvíz-csatorna pályázat kiviteli tervekre vonatkozó
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendet egyhangúlag
elfogadta.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást
lezáró döntés meghozataláról van szó. Öt céget hívtak meg, négy cég adott be ajánlatot. Az
UVATERV, aki a legjobban kardoskodott az ajánlata mellett, most sokkal alacsonyabb árat
határozott meg. Végül is a bíráló bizottság jegyzőkönyvének tanúsága szerint a HIDRO-BER
Plus Kft-t javasolják nyertesnek.
Kosztin Albert képviselő: Nincs itt a bíráló bizottság jelenléti íve.
Balázs László jegyző: Az alábbi személyek voltak jelen: Vámospércs város jegyzője,
építésügyi előadója, pénzügyi csoportvezetője, közbeszerzési szakértő. Nyírmártonfalva
részéről Bodnárné Papp Éva, és én.
Balázs László jegyző: Nem volt nagy választási lehetőség, kb. ennyi pénz áll
rendelkezésünkre. A nyertes ajánlatot tevő cég ajánlata még kevesebb is a rendelkezésre álló
fedezetnél. Mindenki egyetértett az előkészítő bizottság ülésén a Hidro-Ber Plus Kft.
nyertesként történő kihirdetésével.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A kiviteli tervek készítése az első forduló utolsó
momentuma. Kérdés van-e? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
96/2010. (IX. 03.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:

A)

A „Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvíz
csatornázási és szennyvíztisztítási beruházására vonatkozó vízjogi
engedélyes és kiviteli tervezési munkái” tárgyában megindított

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
B)

A Szakmai Előkészítő és Bíráló Bizottság értékelése alapján
megállapítja, hogy a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás során 4 ajánlattevőknek ajánlattételi felhívás
került megküldésre.

C)

Fenti tárgyú közbeszerzési eljárás során az alábbi négy ajánlattevő
ajánlatát a Szakmai Előkészítő és Bíráló Bizottság javaslata alapján
érvényesnek nyilvánítja:

-

-

HIDRO-BER-PLUS Kft. (4400 Nyíregyháza, Gádor Béla u.
60.)
Uvaterv – Aqua Construct Konzorcium
1. Uvaterv Zrt. (vezető cég)
1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.
2. Aqua Construct Közmű- és Környezetmérnöki Zrt.
1067 Budapest, Csengery u. 53
KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.
5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. sz.
KEVITERV PLUSZ Komplex Vállalkozási Kft.
3527 Miskolc, Katalin u. 1.

D) Az eljárás nyertesének az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő
HIDRO-BER-PLUS Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Gádor Béla u. 60.)
nyilvánítja.
Felhatalmazza a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy az eljárás nyertesével a megbízási
szerződést kösse meg.
Felelős: Ménes Andrea polgármester
Határidő szerződéskötésre: ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint

E)

Felhívja Kövér Mihály Csaba polgármestert, hogy e határozatot a
gesztor önkormányzat részére küldje meg.

Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Más az ülésen nem hangzott el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

k. m. f.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

