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T'{RGYM[IIATó
Fe5,wernek Város Öukormányzat KépviselőtestÍilete2015. október 2-aÍrendkiYüli
ülésénekj e5zőköqvéhez

|22/z015.(X.02)sz.őnk.hat.

Napirendekelfogadásáról

l23l2o15.(x.o2.)sz. önk.hat.

szennpízelvezetése
és
A,,F€ g }.vemek ésÖÍményes
- tisáítása., című,' KEoP-l.2.0/09-|1-2011.0052
azonosítósámúprojekt kereténbelÍil,'Egyösszegű'
fir átalányáras válalkoási szerzödés trményes
telepillésen szgm}.vízcsatomahálózat kiépítésoe,
szeÍm}'víáisáító telep bővítésére valamint a
kapcsolódó tervezésifeladatok ellátásáÍa a FIDIC
PiÍos Könyv szabályainak megfelelően,' tárgyban
lefol}tatásra keriiló hirdetményközzétételenélküli
közbeszerzési eljáráshoz
trárgya1ásos

JEGYZÓKÖNYV
2015.október2.ai rendkíviili
Készült:Fegyvemekválos tnkonnán}zat Képviselőtestülete
ü1ésén.
Üléshelye: Feg}vemek VárcsháZa táÍgyalóterme
Je|en Yannak: Ambrus Dén€ s , dr. BognáI Zoltán alpolgármestel,Burján Atti]a, Hennan
József, Molnár Bama' Papp Róbert' szatlóczki Edit, dI' Tatár Gábo| alpolgánnesterésTatár
képüselők
László polgármester,
hogy 9 képviselőjelen
megállapítja,
Tatár László polgármesterkiiszönti a képviselőket,
ésaz üléstlneglyitja.
van, a testülethatiírozatképes
éreMolnár Barna kép.,iselőtkérí'Íel.
Jeg)zőkö ', hílelesítés
jelezzék, lra
"Iat,!úLá,r'z|ó polgármester kéIi a képviselőket.hogy kézfeltaÍtással
egyet&teneka meghívóbanfeltiiDtetettnapiÍendtáÍgyalásával.
A képviselők hozzászóIás nélkül, 9 igen szallzatta| a napirendeket az alábbiak szerint
fogadjákel:
I22/2o|5.(x.0z.)sz,

önkormányzati határozat:

Napirendek elfogadásáÍól
b/
az Alaptörvény32' cikk (1) bekezdés
Fegyvemekvárcs onkományzat Képvise1őtestillete
poítja alapján az alábbi hatlíozatothozza:
Fegyvemek Város onkotmányzat Képviselőtestülete a meghívóban fe|tiintetett
napirendeketelfogadja.
Elaől éItesü]:
1') TatárLászló polgfumest€ I
2.) dÍ.PetőZoltán Jegyző
tagiai
3.) Képviselőtestület
és. tisztítása''című,
1') napirend: Á,,Feg],,vernekésOrményesszennyYízelvezetése
projekt
ú
keretén
belül ''Es/összegű'
azonosítószá
KEOP-1.2'0109-11-2011-0052
szenn}Tízcsatoma
fix átalányáras vállalkozási szerzódésÖrménycstelepü|ésen
valamint a kapcsolódó
hálózat kiépítósére,
szennyvíztisztítótelep bővítésére
teÍvezésifeladatok ellátására a FIDIC Piros Kön1r' szabályainak nregfelelően''
tárgyban lefo|ytatásra kerülő hirdetmény közzététe|enólküli tárryalásos
közbeszerzésieliáráshoz
Előadó: TatfuLászló polgármester
hogy a Feg)"r'emek
éstrményes
a képviselőket,
Tatár László polgármester:Tájékoztatja
kivitelezői
feladatok
az
trményesi
szenn1vízberuházásrnegvalósításáhozszükséges
€ l látására alkalmasvállalkozás kivá]asáása'Az idő rövidségemiatt kedlt sol a rendkívtili
ülésrc,melyen a testiiletrek dönteni ki a kivitelezőIől.

A képviselőkhozzászólás nélkiil,9 igen szav^zatt^|az alábbi hatáÍozatothozzék:
önkormányzati határozat:

123l2015.(x.0z.)sz,

és- tisztítása''címú'KEoP.1.2.0/09Á ,,Feg}.vernekésÖrményesszeBn}.vízelvezetése
11-2011-0052azonosíÚószámúprojekt keretén belül ''Egyösszegű' fix átalányáras
vállalkozási szerződésorményes te|epiilésenszenn}'vízcsatomahálózat kiépítésére'
valamint a kapcsolódó tervezésifeladatok ellátására a
ÚelepbőYítésére
szenn}ryíztisztító
FIDIC Piros Kön}ry szabályaÍnak megfelelően'' tárgyban lefolytatásra keriilő
nélkülitárgyalásosközbeszerzésieljáráshoz
hirdetményközzététele
az AlaptöNény32. cikk (1) bekezdés
b/
FegyvernekVáros ontormányzatKépviselőtestülete
pontja alapján az alábbi hatátozatothozza:
Képviselőtestülele
a ',Feg}.vemek
ésÓrményes
1. Feg}vemekVáros Önkormrányzat
szemyvízelvezetéseés . tisáítása'' címii. KEOP-I'2'0/09/11-2011.0052
projekt kivitelezői feladatainakellátásáraalkalmasvállalkozás
azonosítósziínú
a közbeszerzésekőlszóló 2011.éviCVIII. törvény(Kbt.) 94' $ (3)
kjválasztás.ára
bekezdés b.) pontja szednti hirdetrrrény közzététele nélkiili táÍgyalásos
közbeszerzésieljárásbana SADE- MagyarországMélyépítőKft. és a veolia
water solutions& TechnologiesMagyarországZfi. közös ajánlattevőkajánlatát
minósíli'
er\enyesnek
és- tisztítása,,
cínú,KEoP2. A ,'Fegyvemekésorményesszennyvízelvezetése
projektkiviteiezői l.eladatainak
ellátásrfua
1.2.0/09/11-20l1-0052
azonosítószámú
alkalrnasvállalkozás kiválasáására a közbeszerzésekőlszóló 2011. évi CvI .
tö.vény (Kbt.) 94. $ (3) bekezdésb.) pontja szednti hirdetménykőzzététeÍe
nélkiili tárgyalásos közbeszerzési eljríásban felkéri a Bííáló Bizottság elnökét,
táÍgyalást
1b]}'tassa
le.
hogy a sziikséges
Felelős:polgiímestel
hatláridő:azonnal
E1aőléfiesül: 1.)TatárLász]ó polgánnestel
2.) dI' Pető Zoltánjegyző
].] KépviseldLesd]|el
lagjai
Napilend utáni hozzászólás nerrrhangzik el'
és az ülést 10,10 óIakor
Tatár László polgiímestelmegköszöni a résztvevőkrészvételét
bezá1a.
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Kmft.

Tatál Lá$zló
PolgiíÍmestel

ZolÍáí
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MolniíI Bama
Jkv. hi1elesí1ő
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Amlrrus Dénes
dr. Bognár Zoltán
Burján Atti|a János
Herman József
Molnár Barna
Papp Róbert Tanás
Szatlóczki Edit
dr. Tatár Gábor
Tatár László polgármester
dr.Pető Zo|tán iegyző
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RENDKÍvÜLIÜt-Ésr
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MeIyretiszteletteImeghíVom
HeIye:városháza tárgya|ó terme
N a p i r e n dj ai v a s l a t :
1.)

A
napirend:
és
örményes
.Fegyvernek
szennyvíze|vezetéseés tisztítása'' című, KEoP-1.2'0lo911-2olt-0o52
azonosítós2ámú projekt keretén be|Ü|
vá||alkozási
szerződés
,,Egvösszegíi, fix áta|ányáras
te|epülésen
há|ózat
örményes
szennyvízcsatorna
kiépítésére'szennyvíztisztító te|ep bővítésére va|amint a
kapcsolódó tervezési fe|adatok e|Iátására a FIDlc Piros
KönW szabá|yainak megfelelően', tárgyban |efolytatásra
kerü|ő hirdetmény közzététe|e né|kü|i tárgya|ásos
közbeszerzési e|járáshoz

E|őadó:Tatár Lász|ópolgármester
Me9híVottak:
KépVise|ő-testület
tagjai
jegyző
dr' Pető zo|tán

Fegyvernek,2015.szeptember30.

Tatár Lász|ó
poIgármester

Feg}vernekVíros Polgármesterétől
5231Feg}vernek,szent Erzsébetút171.
ELŐTERJESZTÉs
Feg''vernek Város Önkorenányzat Képviselőtestülete2015. októb€ r .2-ai rendkíviilí
és- tisztítása''címíi'KEoPüléJérea ,,Feg,vernek ésÖrményesszenn1vízelvezetése
azorrosítószámúprojekt keretén be|ül ,'Egyösszegű, fix
1.2.0/09-11.2011-0052
hálózat
áta|ányáras vállalkozási szerződésÖrményes településenszenn}ryízcsatorna
szenn}ryíztisztítótelep bővítésérevalamiBt a kapcsolódó tervezésiíeladatok
kiépítéséÍe,
ellátására a FIDIC Piros Kiin1v szabályainak megfelelően'' tárgyban lefolytatásÍa
nólküli tárg/alásosközbeszerzésieljáráshoz
keÍülő hird€ t mény közzététele
Tisáelt Képviselőtestiilet!
és- tisztítása''címú,KEoP-l -2.0/09-1lA,,Feg1vernek ésÖrményesszenÍy\.|ze|yezetése
projekt megvalósításiáhozsziikségesaz orményesi kivitelezói
2o1|.oo52 azonosítósziímú
feladatokellátására alkalmas vá1lalkozáskiválaszt]ása.
A kivitelezéssorán Örményestelepiilésena tervezQttekszerint kiepül a keletkezettszenn}víz
összegyÍíjtés&e alkalmas szenrD.vízcsatomahálózat és az összegyújtött szennyvÍz
Fegyvemeki végát€melőbe történő elszáIlításátbiztosító nyomóvezeték.Az futalmatlanítisra
megnövekedésemiatt a Fegivemeki szenrr1víáisztítótelep
kerülő szenn}.vízmennyiségének
további bővítéseis sziikséges.
A tervezett fejlesztést a Fegyvemek - orményes SzerrnyvízkezelésiKonzorcium fogja
megvalósítani' A TSZ szerinti Kedvezményezett személye (Fegyvemek Vátos
onkomán}zata), így a kózbeszetzéstis Feg}^r'emekVáros onkormrínyzatalefol}tatja le.
Erről rendelkezik a kéttelepülésközött létrejött konzorciumi együttmíiködésimegríllapodás
ls.
Kom' határozatbandöntött a KEoP-1.2.0/09-11-201tA KormrínyM 1586/2o|5'(1x,4')
oo52 Monosító számú,,Telepiilésiszennyvíáisáító telep bővítéseés szenn}'.vízcsatomáziis
iráü},uló
képítésére
Feg}.vemeken''címúprojekt oményes településszenn)wízelvezetésének
a
va1amint
növeléséről,
plojekt
t.imogatásának
és
a
projeltelemektrreltörténő kiegészítés&ől
az
döntésből következő, a projekttel kapcsolatostovábbi változásoloól. A kormányha1fuozat
képezi'
mellékletét
előterjesztés
A kivitelezői feladatokat ellátó vállalkozás kiválasztására a Képvise1ő Testillet a
b') poítjaszerínti
szóló 2o11. évicvlll. töívény(Kbt.)94. $ (3)bekezdés
közbeszerzésekről
kózzaétele nélküli táÍgyalásosközbeszerzési eljárást lefol}'tatle'
hirdetrrrény
A közbeszerzésekőlszóló 2011' évi CVlÍl' tv. 94. s (3) bekezdésealapján,ajánla&érő
hirdetrnényközzétételenélkiili tárgyalásosközbeszetzési eljfuást indíthat,ha olyan új építési
kelül so., amelyet a korábbi lyefies ajrínlattevővelköt meg
beruházás megrendelésére
feltéve,hogy az
ugyanazon ajánlatkérő,azonos vagy hasonló epítésiberulrIázásteljesítésere,
yal
szeÚődést
kolábbi
amel),Te
a
azza| az alapprojek.ttel'
beruházrístjsszhangban
új építési
nlli vagy megbívásos e1járásban megkötötték' Emellett a kolábbi oljaÍást megindító
hiÍdetménybenaz ajánlatkérőjeleáe, hogy trírgyalásoseljfuást alka]rnazhat,valamint a
figyelembe vette
korábbi eljárásban az opítésiberuh.ízásbecsült &tékénekmeghatáÍoziísakoÍ
az újabbepítésiberuházás becsÍítértékótis (az ut ós &tékhat.irel&ésenekmeghatáÍozása
szempontjából);ilyen tárgyalásoseljárást azonbancsak a korábbi első szeúődésmegkötésétől
indílani.
háromévenbelül1ehet
számitotl
AjánlattételÍea SADE-Magyaro$zág Mélyépítő Kft. és Veolia water solutions &
TechnologiesMagyarország ZIt' közös ajánlattevőkkeriilnek felkerésre.

A szolgáltatás
becsültetéke846 600 643'-Ft.
nyitvaál1óhatfuidő2015.oidóber02-an
eljfuásbanaz ajániatokbenyújtásáÍa
A közbeszerzési
10:00óIakol lejrí1.A hatlfuidőlejártáig 1 (egy)ajánlatkedilt benyljtásra.
A Kbt' ll' rész, 94. $ (3) bekezdésb-) poÍtja szelinti, hildetmény közzétételenélkiili
tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a berryújtottajr{nlatbíIá1atatárgyában közbenső döntés
meghozatalaszükséges'ezéIta tfugyalás lefolÍatásáÍacsak a közbenső döntésmeghozatalát
javasolja
követően kerülhet soí.A BÍáló Bizottság a közös ajánlattevőkaj.inlatrítérvényesnek
minősíteni.
az előtedesáést
hogy a fentiekfigyelembevételével
Kércma Tisáelt Képvise1ő-testületet,
jóvá'
javaslatban
fog]altakat
hagia
tá€yalja meg' s a hatiírozati
sz.
./2015.(X.02.)

határozatij avas|at:

és- tisztítása''címii, KEoP-1.2.0/09.
A ,,Feg)'vernekésÖrményesszenn}ryízelvezetóse
11-2011.0052azonosítószímúprojekt keretén belül ,,Egyösszegű, fix átalányáras
hálózat kiépitésére'
vállalkozási szerzőr|ésorményes településenszenn}TízcsatoÍna
telep bővítésére
va|amiÍta kapcsolódó tervezési{eladatokellátísára a
szenn}ryízÍisztító
FIDIC Piros Kön1v szabályainak megfelelően'' tárgyban lefolytatásra kerülő
hirdetményközzétételenélküli tárg.alásos közbeszerzési eljáráshoz
b/
az Alaptörvény32. cikk (1) bekezdés
Feg1vemekVrírostnkormáíyzatKépviselőtestülete
pontja alapjrínaz alábbl hatáÍozatoIhozza:
1. Feg1vemekVáros Tntomínyzat Képviselőtestiiletea ''Feg}'vemekésÖrméttyes
szenny/izelvezetéseés - tisáítása', címii' KEOP-1.2.0/09n1-2011.0052
azonosítószámúplojekt kivitelezöi feladatainai<ellátáslíra alkalmas vállalkoás
a közbeszerzésekőlszóló 2011'éviCVlIl' tiirvény(Kbt.)94. s (3)
kivalasztásfua
bekezdés b.) pontja szerinti hirdetrnerry kőzzététe1enélkiili tárgyalásos
közbeszerzési eljárásban a SADE- Magyarország MélyépítőKft. és a veolia
wate. Solutions & Technologies MagyaÍországZrt. közös ajánlattevók aj.ínlatát
minősíti'
én'ényesnek
és - tisztítiísa,'címú'KEOP.
2' A ,,Fegyvemek és trményes szenÍlyvízelvezetése
projektkivitelezői feladatainakellátására
azonosítószámú
1.2.0109l11-20|I-0052
alka]masvállalkozás kiválasáisára a közbeszerzéseklőlszóló 2011. évi cvIII.
törvény (Kbt.) 94' { (3) bekezdésb.) pontja szedíti hí|detményközzetétele
nélkiili táryyalásos kőzbeszerzésieljrírásbanfelkéri a Bíraló Bizottság elniikét'
hogy a sziikségestlíÍgyalástfol}.tassa1€.
Felelős:polgifumestel
hauitidó:azonnaI
Erról értesül: 1.)Tatár László lolgfumester
2.,ldr' Petö Zu|tánjeg1zti
|etragiai
]. ' Kép!i<elö1estü
TatárLászló
polgáImester

