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Lovas kcizség Önkormiányzata Képvisel -testiilete 2014. március 13-én, 18

:

Órai

kezdettel megtartott nyílt tilésér1

Az tilés helye
}elen vannak

Lovas, Faluháztárgyalóterme (8228. Lovas.

:

Ferenczy Gáborné
Hull Zita
Csajka Gyor1y
Pup Huba
Takács Ferenc

:

Tanácskozási ioggal meghívott:
Báro Béla

Vizeli

ZaLtánné

F

u. 8.)

polgármester
alpolgármester
képvise1
képvisel
képvise1

jegyz
aljegyz

Tanácskozá i ioggal jelen van :
Báró Béla jegyz megbtzásából: Vizeli Zoltánré aljegyz
Lakosság kiiréb l

Napirenil

:

el tt

nem jelent meg senki.

:

Ferenczy Gáborné polgármester kosz nti az iilésen megjelenteket. Megallapítja, hogy
megvalasztott cit telepiilési képvisel az tilésen jelen van, a képvisel -testiilet határozatképes.

a

Az iilést megnyitja.
Elmondja, hogy az Önkormányzat Szewezeti és Mijkcidési SzabáIyzatáto| szol U2011(II.01)
tinkormányzati rendelet 18. (5) bekezdése szerint ; ,,Halasztást nem tiir , indokolt esetben a képaisel testiilet iilése formális meghíaó nélkijl, telefonon is ijsszehíaható",

Minden képvisel el tt ismer| hogy az <inkormányzat megnyerte a falugondnoki gépjármíí
beszerzésérevonatkozo pályázatot. Az eru l sz l értesítéstaz MVH-tól februiár 10-én vett k át. A
vonatkozó el írások szerint a joger re emelkedést I számított hat hónapon beli,il meg kell valósítani
abeszerzést. Ennek érdekében miet bb meg kell kezdeni a k<izbeszerzésí eljátást. Ezen indokok és
azSZWSZhivatkozott szakasza alapján kertilt sor a képvisel -testtilet tilésénektisszehívására.

A polgármester javaslatot tesz azilés napirendjére:
1,. Közbeszerzési eljárás megindítása Felelősségi rend megallapítása

2.
3.

Bonyolítói jogok átruházása
Ajánlattételre felkért vállalkozások kijelölése

Megkérdezi, a felsoroltakon kívül van-e valakinek más javaslata?
További napirendi javaslat nem hangzott el.

A Képviselő-testiilet - külön határozathozatala nélkül - a testületi ülés összehívására vonatkozó
tájékoztató elfogadja és napirendiét az alábbiak szerint hatátozza meg

Napirend
1.
2.
3.

:

:

Közbeszeruési eliárás megindítása, Felelősségi rend megállapítása
Bonyolítói iogok átnlházása
Aiánlattétetre felkért vállalkozások kiielölése

A

napirend tőrgy alása:

1./

Közbeszerzési eliárás megindítása, Felelőssé8i rend megállapítása

Ferenczy Gáborné polgár,nrester a napirend előtt elhangzottakat az alábbiakkal egészíti ki :
a páIyázatt eredményrőI szóIő értesítéstkövetően a képviselő-testiilet tájékoztatást kapott arrŐI,
hogy a falugondnoki busz beszeruését csak közbeszerzési eljarás során lehet véghez vinni. Ennek
szabáIyait a közbeszerzési törvény (továbbiakban : Kbt) határozza meg. Az önkormányzat
Kőzheszerzési Szabályzattal nem rendelkezik, ezért a Kbt. 22.§ (2) bekezdése szerinti FelelŐsségi
rend-et kell meghatározni adott közbeszerzésre vonatkozóan a képviselŐ-testiilebrek. Ennek
tervezetét mindegyik képviselő e-mailben megkapta. Kéri a képviselők döntését.

Lovas község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazaítal tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - a követk ező határozatot hozza

38/2014.(I[.13) önkormányzati

z

határozat

Lovas község Önkormanyzata Képviselő-testi.ilete,,Lovas község Önkormányzatarészétet4
mikrobusz beszerzése" tárgyábanközbeszeruési eliárást indít. Ennek érdekébena2011. évt
CVfiI. törvény 22.s Q) bekezdése szerint meghatározott FELELŐSSÉCI REND|ÉT az
alábbiak szerint hatán ozza rne g:

Kbt. 22.S Q) bek. szerinti
FELELŐSSÉCI REND
A LOVAS Község Önkormányzata,

Ajanlatkérő az ,,Loaas Község Önkormőnyzata rész&e űj
miktobusz beszerzése" tárgyban, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 122lA.S (1) bekezdése alapján
lefolytatandó közbeszerzési eljárás során felmerülő ajánlatkérői feladatok elvégzésének,
dokumentálásának és döntések meghozatalanak
mil:rt

felel sségi rendiét
határo
me
aZ alábbiak
alaDplaK Szertnt
szerint natarozza

Eves kozbe szerzési terv elkészítése

aljegyz

Eves kozbe szetzési terv jóváh agy ása

Képaisel -testiilet

Felel, sségi rend elkészítése

allegyz

Felel sségi rend jóvahagyása

Képaisel -testiilet

izottság létreh ozása

Képuisel -testiilet

Bír áIo

B

Aianlattételi felhív ás, ajánlati dokumentáció elkészítése
Ai anlattételi felh ív ás, dokumentáció

j

ahjegyz

Képaisel -testiilet

óv ffiu1yása

Aianlattételi felhívás megktildése Aianlattev knek

ahjegyz

Aiár,lati dokumentáció rendelkezésre bocsátása

aljegyz

Kiegé szít tajéko ztatás megadása

allegyz

Bír l Bizotts g

Aianlatok bontása
Hianypótlás, felvilágosítás kérés,indokláskérés

aljegyzó

Ervényesség, alkalmasság megállapítása (melyr ldontés
el készítiavaslatot készítaz aljegyz )
Dontés az érvényesqánIatot benyrijto ajánlattev

kr

1

Bír l Bizotts g
Képaisel -testiilet

Tfugyalási meghívó kiktildése az érvényes ajánlatot benyrijtó
a|ánlattev knek

allegyz

Tárgyalás megtattása, és tárgyalási jegyz kónyv készítése

aljegyz

Ervényes ajánlatok értékelése

Bír l Bizotts g
3

Dontés a nyertes

qar attev r

1

,,Osszegezés az ellárás eredményétl" elkészítése,megkiildése
az Aiánlattev k részére

szerz

dés el kés zítese

Képaisel -testiilet
aljegyz
ahjegyz

Szerz dés megkotése

Képaisel -testiilet

Szerz dés teljesítésénekellen rzése

Képaisel -testiilet

,,Tájékoztato az eljárás eredményérI" elkészítése,feladása

ahjegyz

Utólagos hirdetmények (tájékoztato a szerz dés esetleges
módosításáról) feladása

aLlegyz

A Bíráló Bizottságnak nem tagja az eljárás eredményér I sz I dtintést meghozó személy!
Az eljárást tezár dontést a Bíta7 Bizottság javaslatának kézhezvételétl szálmitoft legrcividebb
id n belü de max. 5 napon beliil meg kell hozri.
A kózbeszerzési eljárás dokumenfumait a szetz dés teljesítését1 számított 5 évig meg kell &ízru.
Felel s: aljegyz
A Kbt. 31". -a szerinti nyilviánosságbiztosttásáért felel s: aljegyz
Megbízza a polgármestert a sztikséges intézkedésekmegtételére.

Felel s : Ferenczv Gábomé poleármester
Határid : 20'1,4.január 29.
2./ Bonvolítói ioeok átadása

Ferenczy Gáborné polgárnrestet az eI z napirendben elhangzottakra hivatkozva javasolja a
képvisel -testtiletnek, hogy a kijzbeszerzés folyamatában az aljegyz t kapcsolattartónak, és a
bonyolítással kapcsolatos fenti felel sségi rendben megállapított jogkorok gyakorlójaként jeltiljék
meg, hatalmazzák íeI. Ezzel gyorsabbá és egyszeriibbé válik a folyamat.
A képvisel -testiilet

a

javaslattal egyetért.

Lovas kiizség Onkormányzata Képvisel -testtilete iit igen szavazatta!
ellenszavazat nélkiil - a kiivetkez határozatothozza:

-

tartózkodás és
-

39/2014.(III.13) iinkormányzati határozat

Lovas k<izség Onkormányzata Képvisel -testtilete, mint ajánlatkér ,, Lovas kozség
Önkormiányzata tészétej mikrobusz beszetzése" tátrgyában megalkotta a
Kozbeszerzést I sz Io 201L évi CVIII. tórvény (KbQ 22. (2) bekezdés szerinti
Felel sségi rendjét. Az abban megjel lt felel sségi tertiletek tekintetében

felhatalmazza és meghatalmazza az ahjegyzőt, hogy a bonyolításhoz kapcsolódó
tevékenységek vonatkozásában,,, az önkotmányzat nevében eljárjon, intézkedést
tegyen.
Felelős : Vizeli Zoltár:rné aljegyző
Határidő : folyamatos
3.)

Aiánlattételre felkért vállalkozások kii elölése

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a képviselő-testíilet előtt azokat a markakereskedéseke!
akiket ajánlattétel céljából kereshet íel az önkormiányzat. A falugondnoki busz pályázaton elrryert
űpusián változtatri nem lehet, a felszereltségi követelményeket a jogszabáIy rőgzin Kéri a
képviselőke| fogadják el a javasolt cégeket.

A képviselő-testtilet

a

javaslattal egyetért.

Lovas község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal tartózkodás
ellenszavazat nélkül - a követk ező határozatot hozza

és

z

40 l 2014

(III.13) iinkormá ny zati hatá rozat

Lovas kozség Önkormrányzata Képvisel -testtilete ,,Lovas kozség Önkormiányzata
részéretlj mikrobusz beszerzése" tárgyű kózbeszerzési eljárásban felkérend
ajiánlattev k tekintetében az alábbi markakereskedéseket jeltili meg :
1. Potsche lnter Auto Hungaia Korl tolt FeIeI sségííTfusas g
P ors che Gy r 9024 Gy r P ápai ít 2854. e-mail: info@porscheg,vor.hu
2. Ring-Aut KftSzO} Veszprém, Eszak-keleti ktirgyíídí18.
e-mail: info@rin ga utokft.hu
3. Si -Car Kft 8600 Siófok, F(ju.262. e-mail: info@siocar.hu
A képvisel -testiilet megbízza a polgiármestert a sziikséges intézkedésekmegtételére.
Felel s : Ferenczy Gábomé polgármester
Hatrárid : azonnal
Más napirend nem volt.
A polgármester megkoszoni a képvisel k munk áját és a képvisel -testiilet i.ilésétL9 rakor bezáqa.
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