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Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2012. november 14.

Az ülésen hozott határozat száma és tárgya:

168/2012. (XI. 14.) ÖH.

A „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának
kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/092010-0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos projektmenedzsment
feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges
döntések

JEGYZİKÖNYV

Készült: A Képviselı-testület 2012. november 14-én, 14.00 órakor a Városháza Dísztermében
megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl.
Jelen vannak: Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, Józsáné
dr. Kiss Irén, Sebık Márta, Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Péli Szilveszter, Kollár László, Orbán
Antal képviselık.
Baranyi-Rostás Rodrigó és Belusz László képviselık bejelentéssel vannak távol a mai üléstıl.
A Képviselı-testület létszáma összesen 10 fı.

Tanácskozási joggal meghívottak:

Muhariné Mayer Piroska aljegyzı

Egyéb meghívottak:

Dodonka Csaba pályázati referens
Dr. Halász Erik Imperial Tender Kft képviselıje

Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésünkön.
Baranyi-Rostás Rodrigó és Belusz László képviselık elıre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a
mai ülésünkön. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület határozatképes, 10 fı képviselı jelen van.
A meghívóban 1 napirendi pont szerepel, kérdezem, hogy van-e még valakinek más napirendi pont
tárgyalására javaslata?
Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi ponttal, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 10 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az
alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:

Napirend
1.

Elıterjesztı

A „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és Basky András
szennyvíztisztító telepének bıvítése’ (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső polgármester
projekttel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzés
lezárásához szükséges döntések
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1. Napirendi pont
A „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító
telepének bıvítése’ (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos
projektmenedzsment feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges döntések
Elıadó: Basky András polgármester
Basky András polgármester: Az elmúlt idıszakban a közbeszerzési eljárásokat tárgyaltuk. Minden
közbeszerzési eljárás után 10 napos moratórium van, amikor nem lehet szerzıdést kötni, mert eddig
megtámadható a közbeszerzési eljárás. A legutóbbi közbeszerzésünknél is ez történt. Az RVI
Magyarország Kft 12 pontban támadta meg az eljárást, ezek közül kettı volt az, ami miatt
mindenképpen szükséges volt a szakmai bírálatok újra értékelése. Az egyik ezek közül az volt, hogy
az együttes aláírást két különbözı lapon tették meg a konzorciumban részt vevık, ezt egy lapon kellett
volna megtenniük. Ha megnézzük az anyagot, akkor kiderül, hogy még így is olyan lényeges a
különbség a két ajánlattevı között, hogy érdemi változás nem történik. Viszont ezt a mai napon le kell
zárnunk a határidık miatt. Megkérem Halász Eriket, az Imperial Tender képviselıjét, hogy
tájékoztasson minket.
Halász Erik Imperial Tender Kft képviselıje: Köszönöm szépen. Az október 25-i ülésen a HBF
Hungaricum Kft-t hirdettük ki nyertesnek a projektmenedzsmenti feladatok ellátására. A 10 napos
szerzıdéskötési moratórium alatt iratbetekintésre bármelyik ajánlattevı betekinthet. Az RVI
Magyarország Kft október 29-én jelentkezett nálunk ezzel a szándékával. Ezután 3 munkanapja volt
arra, hogy elızetes vitarendezést kezdeményezzen, ha bármilyen jogsértést, szabálytalanságot érez az
eljárással kapcsolatban. Ezt meg is tette november 5-én, innentıl kezdve az ajánlatkérınek
meghatározott nap áll rendelkezésre ezt megválaszolni. Ez megtörtént. Végül 5 pontban támadta az
RVI Zrt a nyertes ajánlatot, ezek között vannak formai hibák, mint például az aláírás, amit a
polgármester úr is említett, de ez miatt nem lehet kizárni az eljárásból. További pontban támadta a
szakemberek alkalmasságát. Elıírtunk egy mőszaki szakértıt alkalmasságként, és ı azt kifogásolta,
hogy az ajánlatban benyújtott mőszaki szakértı egy idıben mőszaki ellenıri feladatokat is ellát a
projekt során, és ez szerinte kizárja egymást. Az a jogszabály, amire hivatkozik, késıbb lépett
hatályba, mint amikor a szakember a referenciamunkákat elvégezte. A negyedik pontban azt
kifogásolta, hogy nem volt objektív a szakmai bizottság az értékelésen. Ezeket az ellenırzı szervek,
valamint az NFÜ folyamatosan nézik, így ez nem állja meg a helyét. A szakmai szakértı bizottság újra
összeült, minimális mértékben módosította is a pontokat. Azonban még így is az összpontszáma a
HBF Hungaricum Kft-nek lényegesen több, mint az RVI Kft-nek. Tulajdonképpen mindent
megtámad, amit mi kibocsátunk, ez nem biztos, hogy ellenünk irányul, hanem a kialakult
versenyhelyzet miatt. Mint említettem a tegnapi nap folyamán mi elküldtük az elızetes vitarendezésre
a választ, viszont ı újra benyújtott egyet, ez pedig azzal volt kapcsolatos, hogy a Kbt lehetıséget nyújt
arra, hogy az ajánlatkérıtıl felvilágosítást kérjen az ajánlat tartalmi elemeire vonatkozóan, hogy az
ajánlatkérı pontokba szedve jelölje meg azokat az elınyöket illetve hátrányokat, ami az ı ajánlatához
képest elınyösebb vagy hátrányosabb. Ezt is megválaszoltuk, a tájékoztatást megadtuk kellı határidın
beül. Az iratbetekintés után a 10 napos szerzıdéskötési moratórium újra indul, és a szerzıdést annak
lejárta után meg lehet kötni, amennyiben az iratbetekintı nem él kifogással. Tulajdonképpen azért
sürget minket az idı, mert 20 napon belül kell módosítanunk az összegzésen, ha akarunk. Ma van a
20. nap, amikor az összegzést el lehet küldenünk. Az NFÜ-vel és a KFF-el felvettük a kapcsolatot, és
tekintettel arra, hogy az eredmény nem változott, így jóváhagyták a döntést.
Basky András polgármester: Köszönöm szépen. Ezeknél a közbeszerzéseknél az a jó, hogy az NFÜ
elızetesen jóváhagyja a döntést, így nyugodtak lehetünk. Az látszik, hogy nem olyan horderejő a
változás a pontszámokat illetıen, hogy ez bármilyen mértékben is befolyásolja a végeredményt.
Halász Erik Imperial Tender Kft képviselıje: Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy a tegnapi
anyaghoz képest egy kis pontosítást hajtottunk végre, ez azonban érdemben nem befolyásolja a
döntést.
Apró Ferenc képviselı: Azt szeretném kérdezni, hogy mit tehet még az RVI, van-e még valami
eszköze, hogy megtámadja az eredményt?
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Halász Erik Imperial Tender Kft képviselıje: Iratbetekintést már valószínőleg nem fog kérni, 10
napon belül azonban megtámadhatja az eredményt.
Basky András polgármester: Ha ı továbbra sem fogadja el az összegzést, akkor jogorvoslattal élhet,
ez sajnos akár 2-3 hónapot is igénybe vehet. Az a baj, hogy ez hátráltatja a projektmenedzsmenti
munkákat, azaz az egész projektet veszélyezteti. Egyedüli lehetısége az lenne, ha azt tudná elérni,
hogy a HBF Hungaricum Kft ajánlatát érvénytelenítsék. Sajnos a közbeszerzések így mőködnek,
rengeteg apró dolog van egy eljárás során, amire figyelni kell.
Apró Ferenc képviselı: A hármas pontban azt kifogásolta az RVI, hogy a mőszaki szakértınek nincs
meg a megfelelı végzettsége? Akkor most megvan mind a két végzettsége, vagy nincs?
Halász Erik Imperial Tender Kft képviselıje: Erre a pontra kértünk felvilágosítást mi is, és
igazolva lett az alkalmassága. Be lettek csatolva a szakember jogosultságai.
Basky András polgármester: Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben
nincs, akkor kérem, aki egyetért a határozat-tervezettel, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a
Képviselı-testület 9 igen szavazattal, - 1 tartózkodással, ellenszavazat nem volt- az alábbi határozatot
hozta:

168/2012. (XI. 14.) ÖH.
A „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító
telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077) elnevezéső projekttel kapcsolatos
projektmenedzsment feladatok ellátására” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges döntések
Határozat
1.) A benyújtott elızetes vitarendezési kérelmekre a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elvégezte a
szakmai bírálatok újraértékelését, melynek alapján Lajosmizse Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete a „Megbízási szerzıdés a „Lajosmizse Város csatornahálózatának
kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077)
elnevezéső projekttel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátására” tárgyú
közbeszerzési eljárásban jóváhagyja a bírálóbizottság javaslata alapján elkészült módosított
eljárást lezáró döntést és az eljárást lezáró döntés mellékletét képezı összegezést az
ajánlatok elbírálásáról, és a közbeszerzés eredményének megállapítására az eljárást lezáró
döntés szerint dönt, mely szerint a közbeszerzési eljárás nyertese HBF Hungaricum Kft.
(6000, Kecskemét, Vacsi köz 8/a.).
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
módosított eljárást lezáró döntés és az annak mellékletét képezı összegzés aláírására, az
eredmény kihirdetésére.

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2012. november 14.

4

Basky András polgármester Mivel több napirendi pontunk nincs, megköszönöm a jelenlevık
részvételét, mai ülésünket ezennel berekesztem 14.25 órakor.

K.mf.

Basky András sk.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı távollétében
Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyzı
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