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Jegyzőkönyv

Készült:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.
szeptember 25. napján tartott üléséről.
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Császár István
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Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselő-testületet. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Ismerteti a napirendet:
„Óvodafejlesztés Bükkszentkereszten” tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztása
A napirendi pontot a képviselő-testület változtatás nélkül 5 igen szavazattal elfogadta.
A polgármester előadja, hogy az első ajánlattételi felhívásra nem érkezett ajánlat. Ennek oka
az volt, hogy a tervben szereplő műszaki tartalom a rendelkezésre álló összegből nem
valósítható meg.
A pályázat benyújtására 2012. áprilisában került sor, azóta másfél év eltelt, a kivitelezési
költségek ára megnövekedett.
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A megoldást az jelenti, hogy költségátcsoportosításra kerül sor. Az eszközökre tervezett
költségekből bruttó 12 707 574,- Ft-ot kell átcsoportosítani az építési költségekre.
Erre a jogszabályok lehetőséget adnak. A támogatási szerződés módosítását az irányító
hatóság (MAG Zrt) engedélyezheti.
A második ajánlati felhívásra három ajánlat érkezett.
A polgármester ismerteti a bíráló bizottság 2013. szeptember 23. napján tartott ülésről készült
jegyzőkönyvet.
( a jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)
Ennek alapján javasolja, hogy a képviselő-testület a BRAND 2001 Kft-t nyilvánítsa
nyertesnek.
Más észrevétel nem hangzott el.
Ezt követően 5 képviselő szavazott és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének
87/2013.(IX. 25) Önkormányzati Határozata
Tárgy: „ Óvodafejlesztés Bükkszentkereszten” tárgyú beruházás kivitelezőjének
kiválasztása
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
bírálóbizottság javaslatát elfogadja és az „ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0002” azonosítószámú
„Óvodafejlesztés Bükkszentkereszten” építési beruházás tárgyú Kbt. 122/A § szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertesének a BRAND 2001
Kft-t nyilvánítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertessel a vállalkozói szerződést
aláírja.
Határidő: Kbt. szerint, de legkésőbb 2013. október 30. napjáig
Felelős: Jámbor Flórián polgármester
Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

k. m. f.

Jámbor Flórián
Polgármester

dr. Hegyközi Béla
címzetes főjegyző
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