Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 30.
Tel: 556-038

JEGYZŐKÖNYV
Készült Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 6-án megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:
63/2020. (X. 6.) sf-i határozat: napirend elfogadása
64/2020. (X. 6.) sf-i határozat: orvosi rendelő épületének felújításával kapcsolatos árajánlat
elfogadása

Szám: SF/35-6/2020

Készült: 1 példányban
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 6. napján 8,00 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 30.

Jelen vannak:

Erős Zoltán
Dénes Ferenc
Szabó-Pék Bernadett
Szalai Bálint

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
(4 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Varga Krisztina jegyző megbízásából
Szücs Ildikó ügyintéző, jegyzőkönyvvezető
(1 fő)
Lakossági érdeklődő:

(0 fő)

Erős Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen a
megválasztott 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes.
Az ülést megnyitja.
I.
NAPIREND ELŐTT
Erős Zoltán polgármester javaslatot tesz az írásban kiküldött meghívó szerinti napirendi
pontok megtárgyalására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A napirendet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadta el:
63/2020. (X. 6.) Képviselő-testületi határozat:
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendet az alábbiak
szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONT:
1. Javaslat az orvosi rendelő épületének felújításával kapcsolatos árajánlat
elfogadására
Előadó: Erős Zoltán polgármester
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
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II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. JAVASLAT AZ ORVOSI RENDELŐ ÉPÜLETÉNEK
KAPCSOLATOS ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSÁRA
Előadó: Erős Zoltán polgármester

FELÚJÍTÁSÁVAL

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Erős Zoltán polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát, majd felkéri Szabó-Pék
Bernadett képviselőt, a bíráló bizottság elnökét a bizottság javaslatának ismertetésére.
Szabó-Pék Bernadett képviselő elmondja, hogy a bíráló bizottság Lakics János egyéni
vállalkozó (9915 Katafa, Ifjúság u. 25.) árajánlatát az ajánlattételi felhívásban írt ajánlattételi
nyilatkozat, referencianyilatkozat és összeférhetetlenségi nyilatkozat elmaradása miatt
érvénytelennek minősítette. A Vasi Opus Kft. (9700 Szombathely, Söptei u. 75.) és a Nádasdi
Horváth Építőipari Kft. (9915 Nádasd, Petőfi út 75., e-mail: horvathjency@gmail.com), mint
ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi felhívásban meghatározott formai, tartalmi, pénzügyigazdasági alkalmassági feltételeknek megfelelt, a kért kötelező adatokat, nyilatkozatokat
benyújtotta, az ajánlatuk érvényes. Nádasdi Horváth Építőipari Kft. (9915 Nádasd, Petőfi út
75., e-mail: horvathjency@gmail.com) árajánlata bruttó 14.321.917 Ft, míg a Vasi Opus Kft.
(9700 Szombathely, Söptei út 75., e-mail: info@vasiopus.hu; horvathrobert@vasiopus.hu)
árajánlata bruttó 16.856.506 Ft. A Bírálóbizottság javasolja, hogy a képviselő-testület, az
ajánlatkérői jogkör gyakorlója az ajánlattételi eljárást nyilvánítsa érvényesnek és
eredményesnek, a vállalkozói szerződés a Nádasdi Horváth Építőipari Kft-vel (9915 Nádasd,
Petőfi út 75., e-mail: horvathjency@gmail.com), mint nyertes ajánlattevővel kerüljön
megkötésre bruttó 14.321.917 Ft összegért.
Erős Zoltán polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a képviselőtestület az ajánlattételi eljárást nyilvánítsa érvényesnek és eredményesnek, a vállalkozói
szerződés a Nádasdi Horváth Építőipari Kft-vel (9915 Nádasd, Petőfi út 75., e-mail:
horvathjency@gmail.com), mint nyertes ajánlattevővel kerüljön megkötésre bruttó 14.321.917
Ft összegért.
Szabó-Pék Bernadett képviselő jelzi, hogy a bíráló bizottság elnökeként nem kíván a
döntéshozatalban részt venni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – egyhangúlag
– meghozta a következő határozatot:
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64/2020. (X. 6.) Képviselő-testületi határozat:
1./ Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
Beszerzési Szabályzatának előírásai alapján a „Sorkifalud orvosi rendelő épületének
felújítása” című a teljes kivitelezésre vonatkozó beszerzési eljárásban benyújtott 3 db
árajánlatot érvényesnek tekinti, így a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2./ A Képviselő-testület elfogadja a Nádasdi Horváth Építőipari Kft-vel (9915 Nádasd,
Petőfi út 75., e-mail: horvathjency@gmail.com) által adott, az 1. pontban írt
kivitelezési munkálatokra vonatkozó bruttó 14.321.917 Ft, azaz bruttó
tizennégymillió-háromszázhuszonegyezer-kilencszáztizenhét
forint
összegű
árajánlatot, valamint a beszerzési eljárás nyertesének a Nádasdi Horváth Építőipari
Kft-t nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban meghatározott feltételek alapján adta meg árajánlatát és a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazza.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a
vállalkozói szerződést megkösse.
4./ A Képviselő-testület az 1. pontban írt kivitelezési munkálatok fedezetét az
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a
pályázat költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal, illetve 2020. október 9. a szerződés megkötésére
Több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Erős Zoltán polgármester a nyilvános
képviselő-testületi ülést 8,10 órakor bezárta.
K. m. f.

Erős Zoltán
polgármester s.k.

Dr. Varga Krisztina
jegyző s.k.

Készítette:

Szücs Ildikó
jegyzőkönyvvezető
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