Tarnaszentmária Községi Önkormányzat
3331 Tarnaszentmária, Egri u.2.
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JEGYZŐKÖNYV
TARNASZENTMÁRIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TE~u’ÜLETÉNEK
2020.október 30. napján ~negtanott testületi üléséről

Határr)z~1ok:
38/2020.IX.3C ) határozat

39/2020.(X.30.) határozat
40/2020.(X.30.) határozat

Rendeletek:

I

a

Tarnaszentmária Községi Önkormányzat
3331 Tarnaszentmária, Egri u.2.

~rnt’(őnv

Készült: Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2020.október 30-án
15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.
Ülés hejyc: Tamaszentmária Községi Önkormányzat 3331.Tarnaszentmária, Egri u. 2. sz.
hivatali helyiségében.
Jelen vannak:
I
2.
3.
4.

Fl~sch Gabriella polgánriester
Török Gábor alpolgármester
Erdei Csaba képviselő
Dr. Szaiay István képviselő

Tanáeskozásflo~g& megjelent:
I. Kozma-Kékesi Gitta aljegyző
Távolmaradását jelezte: Simonné Szilák Nikolett képviselő
Fleseh Gabr~jI~poI~ármester: Köszöntök minden képviselő-testületi tagokat és a testületi
ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, ezennel az ülést
megnytiom.

Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet a kiküldött napirendi pontunkról.
A napirenci~ pontok a következőek:
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NAPIREND:

I. Javaslat a „Közlerület karbantartásá’ szolgáló eszközbeszerzés Tarnaszentn;árián
pályázat kapcsán a versenyeztetési eljárásban beérkezett ajánlatok értékeléséről
Előadó: Flesch Gabriella polgármester
2. Javaslat sz illegális hulladékterakók félszámolását célzó pályázaton való részvételről

„

Előadó: Flesch Gabriella polgármester
3. Egyéb ügyek, indítványok

~eseh Gabriella polgármester: Szavazatra teszem, aki egyetért a napirendi pontokkal kérem
kézfeitarttíssa[ jelezze.

Megállapítom. bogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal egyhangúlag egyetért a napirendi pontokat és az alábbi határozatot hozta
3812020.(X.30.) ii a t á r o z a t

Tarnaszeritinária Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat az
alábbiak sztcim:

NAPi REND:

1. Ja ~ Jat a»Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés Tarnaszenirnárián
pálváza~ kapcsán a versenyeztetési eljárásban heérkezett ajánlatok értékeléséről
Előadó: Fiesch Gabriella polgármester
2. Javaslat sz illegális hulladéklerakók Felszámolását célzó pályázaton való részvételről
Előadó F]esch Gabriella polgármester
3. Egyc5h ügyek, indítványok

Felelős: Fieseb Gabriella polgármester
Határidó. avunna i
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Napirendi

pont:

eszközbeszerzés

Javaslat
a»Közíerület karbanlartását szolgáló
Tarnaszenirnárián „ pályázat kapcsán a versenyeztetési

eljárásban beérkezett ajánlatok értékeléséről
Fleseb Gabriella poigármester: Az előterjesztés mindenki megkapta, van kérdés
hozzászólás?
Kozma-KékesiGitta alje2yző: Köszöntöm a megjelenteket. Az közterületi
eszközfejlesztésbez kapcsolódóan, mint ahogy már korábban értesült a tisztelt képviselő
testület Tarnaszentmária település nyertes pályázatot tudhat magáénak. Ezen pályázat
eszközheszerzésével kapcsolatban szükséges a testület döntése a beérkezett árajánlatok
áttekintése ás mcgtárgyalása. melyről a pálvázatíró cég felé meg kell küldenünk döntésünket
az ajánlattevők kiválasztása kapcsán, hogy ki tudja értesíteni a Cégeket az eredményről.

FleschC:~hrielia polgármester: Van kérdés észrevétel az elhangzottakhoz, amennyiben
nines javaEjcm cifogadásra. Kérem kézfeltartássai szavazzanak.
Megállapítom. Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag 4
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

~1~2Of~.3OJha t á rozat

Tarnaszentmárja Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és értékelte
„Köz’erüleí k’wbantarzósá’ szolgáló eszköz/eszerzés Tarnaszením ár/án” pályázatra
beérkezett aián~atokat és következő döntést hozta:
Aján~atkér& fa.cnaszentmária Községi Önkormányzat (333 1 Tarnaszentmária, Egri út 2.)
Vers~ieztetési eljárás tárgya:» Közterület karhaniartását szolgáló eszközbeszerzés

Versenve3’tI~t&d eljárás megindítására vonatkozó információk: Ajánlatkérő képviselője az
ajánlattételr~ vn~ó felkérést 2020. október 15. napján közvetlenül megküldte három
ajánlartevó észbe.
Döntéshozo: Ta~oaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete
-

cönles a versenyeztetési eljárásban heérkezett ajánlatok értékeléséről
eljárási lezáró döntés.
L
Az eljárási cselekrnénvek összefoglalása

1. Áiáu~:’ ~rő ké~viselője az ajánlattételre való felkérést 2020. október 15. napján
közvct;ep~i ~eahüldte három ajánlattevő részére.
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2. Az ajánlattételi határidő lejártakor, 2020. október 20. napján 12:00 órakor az ajánlatkérő
képviselője megkezdte az elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását. Az ajánlattételi
határidő lejártáig a következő ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot az alábbiak szerint:
1. sz. ajánlat:
Cégnév: Győri Agroker Zrt.
Székhely: 9028 Győr, Külső Veszprémi u. 10-12.
Az értékelési szempontokra tett iuegajánlások:
Ajánlatiárösszesen (bruttó Ft)

9.449.105,- Ft

2. sz. ajánlat:
Cégnév: Borsod Agroker Zrt.
Székhely: 3434 Mályi, Kistokaji út I.
Az értékelési szempontokra tett megajánlások:
~ Ajánlati ár Összesen (bruttó Ft)

9.371.141,- Ft

3. sz. ajánlat:
Cégnév: Royal-Kert KR
Székhely: 820u Veszprém, Tirat-Carmel u. 2.
Az értékelési szempontokra tett megajánlások:
9.422.130,- Ft

HAJ ánlati ár Összesen (bruttó Ft)

3. Az ajánlatok bontásáról felvett jegyzőkönyv 2020. október 26. napján az ajánlattevők
részére i’aegkWdésre került.
4. Ajánlatkérő 2020. október 27. napján hiánypótlási felhívást intézett ajánlattevőkhöz. A
hiánypótlás határideje 2020. október 29. napján t6:00 óra volt.
5. Ajánlalkérő nevében eljáró döntéshozó a benyújtott ajánlatokat és hiánypótlásokat formai
és tartalmi szempontból megvizsgálta és a következő döntéseket hozza:

H.
Döntésazqj~mnlatok érvényesséEének, illetve érvénytelensé~ének me2állayításáról és az
eljárás lezárásáról
I. Döntéshozó megállapítja a következő ajánlattevők ajánlatának érvényességét:
1. Ajúniattevő neve: Győri Agroker Zrt.
Ajánlattev’i székhelye: 9028 Győr, Külső Veszprémi u. 10-12.
2. Ajánlattevő neve: Borsod Agroker Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 3434 Mályi, Kistokaji úti.
3. Ajánlattevő neve: Royal-Kert Kft.
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Ajánlattevő székhelye: 8200 Veszprém, Tirat-Carmel u. 2.

Indokolás:
Győri Agroker Zrt. ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel a hiánypótlási kötelezettségének az
előírt hatáiidőben eleget tett, és így ajánlata
a hiánypótlással együtt
megfelel az
ajánlattételr~ vatS felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek.
—

—

Borsod Agroker Zrt. ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel a hiánypótlási kötelezettségének az
előírt határidőben eleget tett, és így ajánlata
a hiánypótlással együtt
megfelel az
ajánlattéielre való felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek.
—

—

Royal-Ken Kft, ajánlattevő ajánlata érvényes. mivel a hiánypótlási kötelezettségének az
előírt határiaőhen eleget tett, és így ajánlata
a hiánypótlással együtt
megfelel az
ajánlatiéte~~e ‘.~5 felhívásban meghatározott vajamennyi feltételnek.
—

—

III. Döntés
Dönteshozo megállapítja, hogy a versenyeztetési eljárás eredményes volt, annak nyertes
ajánlattevője
Borsod Agroker Zn. lett. tekintettel arra, hogy ajánlattevő tette a
legaiacsonv:bh összegű ajánlati árat tartalmazó érvényes ajánlatot. Az ajánlattevő ajánlati ára:
bruttó 937 1d41,- Ft, ennek megfelelően kerül sor a nyertes ajánlattevővel történő
szerzódeskötésre.

Felelős~ F125ch Gabriella polgármester
Határi~tt: t~zinn-al
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Napirendi pont: Javaslat az illegális hulladékierakók felszámolását célzó
pályázaton való részvételről

Flesch Gabriella polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, a leírtakhoz van
kérdés hozzászólás?
Kozma N5kes~ Gitta aljegyző:
A Belügyminisztérium által meghírdetett illegális
hulladékterakók Felszámolásával kapcsolatos pályázat célja az önkormányzati tulajdonú
ingatlanok:w köz~erületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának
elősegítése
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy adjanak felhatalmazást a pályázaton való
részvételhez,

Fleseh Gabneika pol2ármester: Van kérdés hozzászólás. amennyiben nines kérem
kézfeitartássat szavazzanak,
6

Mega apitorn, Tarnaszentmária Községi Önkormányzat képvise o- estf.t e e egyhangúlag 4
igen szava- att~1 Ifogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

4012020.(X.30.) h a t á r o z a t

Tarnaszentm’~r a Községi Önkorn-tányzat képviselő-testülete megtárgyalta a „települési
önkormán) zatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására” kiírt
pályázati Ja
a ot és az alábbi határozatot hozta.

1.

L3rnaszentmária Községi Önkormányzat képviselő-testülete a „települési
Önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának
Támogatására 2020.” kiírás alapján, pályázatot nyújt be.

2.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: F cseh Gabriella polgám-iester
Határidő: 2U70 H,O5

Flesch Ga riella pokármester: Mivel más kérdés észrevétel nem hangzott el az ülést
bezá o

Fleseb Gabriella
polgármester

Kozma-Kékesi Gitta
aljegyző

