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Szada Nagyközség onkormányzat Polgármeste Hivatal tanácskozó termében
2016. június 13-áí 16.00 órakor megtartott rendkivüli Képviselő_testületi

Jelen Yannak: orcszi Sándol polgármester, Peták Aryád alpolgá]llester, Vrabély Balázs
alpolgiímestel, PjntéI Lajos, Török László, oroszi Siindol, Verébné Nyerges-
Kovács Rozália. képviselők

dr. Pál Szilviajegyző
Czi91an Evajkv. vezető

Napirend:

1. Napirendi pont
",Szada Energetikai korszeúsítés'' tárgyú közbeszerzési eÜárás eredményhi.detése
Előteriesztő: dr. Pa szilvia jegyző

Napirendi pont
,.Szada - Eíergetikai korszerűsítés'' tárgyú pályázathoz önelő biztosítása
Előterjesztő: oroszi Sándol polgármester

NapireBdipoot
Keftalja u. útépítéshez műszaki ellenőr nregbízása
Ek!l9!i9sz!o oloszi Sándor polgámester

oloszi Siíndor polgármestel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja. hogy a
Képvise]ő-testüiet 7 lő jelenlétével határozatképes, aZ ülést megnyitja'

A rendkívüli ülés ósszehívásának indoka: a közbeszerzés eredményének megállapítása.

1. Napirendi pont
..Szada Energetikai korszeúsítés" tárgyú közbeszerzési eljiíás ered]nényhirde1ése
tloterje.,,lo: dr. Pál Szilt ia jeg1zö

dr. Pál szilvia iegYző: szada Nagyközség Öl*ományzata '.szada Energetikal
korszerűsítés" tárgyú feltételes közbeszerzési eljárást indított a Kbt'
] 15' $ (1) bekezdésében meghatáIozott szabályok szer-int'
Az eljlíás típusa: a Kbt. 1 15. $ ( 1) bekezdése szerinti nyilt eljfuás.
AZ ajá1latkérő nevében eljfu't: csíky és Társa Berulrázás-szen ező Kkt'
A bíl'áló bizottság álláspontja az' hogy a legjobb ár érték arán),'t
biztosító fu/ónyes ajánlatot az Épkomplex Kft. adta.
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dr' Pál szilvia iegyző: A Közbeszerzési Szabályzatunk 6. $ (4) bekezdésének d) poÍtja
alapján a Képviselő-testiilet dönt az e1jfuás eredményének, a nyeÍes és
adott esetbeD az ajánlatok értéke]ése solán a következő legkedvezőbb
a.jánlatot tevőnek minősített ajánlattevő személyének megállapításáról'

A Képviselő{estiilet 7 fő igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkiil - a következő
határczatot hozza:

701201ó. (06' 13.) számú Képviselő{estiileti határozatI

Szada Nagyközség Önkormán) zat Képviseló-testülete a ,.Szada-
EÍergetikai kolszefűsítés" tárgyú kőzbeszerzési eljárás
lefol}tatása során a bírá]ó bizottság álláspoÍtját elfogadja. A
',szada- 

Eíergetikai kolszenísités'' tfugyú közbeszezési e]jfuás
nyeíesének az Epkomplex Kft'-t (2100 Gödöl]ő, Rét utca 37')
hirdeti ki.

Felelős: oroszi siíndorpolgánnestel
Hatfuidő: azonnal

2. Napirendi pont

''Szada Ener'getikai kolszerűsítés" tfug-vú pályázathoz önelő biztosítása
Előteriesztő: oroszi Srfu dor polgármester

Oroszi Sándor polgármester: Az elóző napirend kapcsán tfugyalt pályázat benyújtásához,
annak sikercssége esetén önerő váIalására is szilkség van. Ezt a
külötrböző szá ítások. és nen vár1' eddig íem jelentkező költségek
miatt a pá1yázatíró cég 23. 500. 000,- Frban állapította meg'
Kérem, hogy a Képviselő_testiilet döntsön ennek vállalásáról'

A Képviselő-testüIet 7 fő igen szavazat1al ellenszavazat és tafiózkodás nélkül a következő
hatarczatot hozza:

7l12016' (06.l3.) szánlú Képviselő-testü]eti határozat:

Szada Nagyközség Önkonnányzat Képviseló{estülete a
KEHoP 5.2.9 kódszámú európai uniós támogatással
megvalósítandó és energiaracionalizálással összefuggő pályrázat
ben}ujtása solán felmerült 23.500.000,- Ft, azaz
huszon]rárommi]]ió- ötszázezer icrint többletköltsós bi7tosítását
vállalja' azt az Önkomán},zal 2016' évi köl;égvetésébő]
bíztosít]'a.

Fele]ős: oroszi Sándor polgármester
Határidő: a7onnal
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3. Napirendi pont
KeÍtalja u. útépítéshez műszaki ellenőI megbízása
Előte{esztő: orosz sándor polgilrmester

Oroszi Sándor polgármester:A betervezett Kertalja utca és Sző1ő utca (1. szakasza) útE)ítés
kivitelezési mun]<áinak végzéséhez a nriíszaki e1lenőri tevékenységre 3
ajánlatot ká'tiint be'
INKER-CAR Kft' (2100 Gödöllő Mátyás kirá11' u'
850'000'-Ft bruttó
AÍchictus Kí1. (2143 Kistarcsa szent László u' 59/a') 840.000.
nettó
NALA MI KÍt -Nagy Lajos- (2146 Mogyoród Templom u' 9.)
680.000.- Ft bruttó

Ezek közül a ]egkedvezőbb ajánlat a NALA MI Kft ajánlata 680.000'-
Ft bruttó összeggel.
Javaslom a NALA MI Kft. a.jánlatát elfogadni.

A Képviselő-testü]et 7 fő igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás né1kii1 a következő
hátáÍcJ7 atÓt ho77a:

1212.01 6. (06.1 3') számú Képviselő-testiileti hatáíozat:

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselo-testiilete a Szada
Kertalja utca és Szőlő utca első Szakaszára vonatkozó útépítés
kivitelezéséhez sziikséges műszaki ellenőri tevékenység
elvégzésével fiegbízza a NALA MI Kft-t (2146 Mogyoród'
Ternplom u. 9.)
A Képviselő testület a szükséges bruttó 680'000,_Ft (azaz
hatszáznyolcvanezer forint) összeget az Ön]<ormányzat 2016.
évi költségvetése terhére biztosítja.

Felelős: oroszi Sándol polgánnestel
Határidő: azonnal

oroszi Sándor polgármestel az ü]ést 17'40 óIakor berekeszti.
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