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Torma Andrea polgármester
Köszöntöm a megjelent képviselőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így az
ülés határozatképes és azt megnyitom.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Ivanics András képviselőt.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúan
elfogadta.
A képviselő-testület - egyhangúan elfogadva- az alábbi napirendeket tárgyalja:
Napirend
1.

Bánki Tó-Strand fejlesztés építési munkákra vonatkozó közbeszerzés
a) éves közbeszerzési terv módosítása
b) egyedi közbeszerzési szabályzat
c) döntés közbeszerzési eljárás megindításáról
d) döntés a Bíráló Bizottság tagjairól
Előterjesztő: Torma Andrea polgármester

1. Napirend

Bánki Tó-Strand fejlesztés – építés közbeszerzés

a) éves közbeszerzési terv módosítása
Torma Andrea polgármester
A strand fejlesztés építési munkálatait végző kivitelezőt közbeszerzési eljárás során kell kiválasztani, így a
közbeszerzéshez kapcsolódó döntéseket kell ma meghoznunk. Az első alpontban az éves közbeszerzési terv
módosítása szerepel. Minden évben március 31-ig el kell fogadnunk az éves közbeszerzési tervet, az idei
elfogadott tervünk nemleges volt, vagyis azidei évre nem terveztünk közbeszerzést. Időközben nagy örömünkre
támogatást nyertünk a strand felújítására, így - a jogszabály előírás szerint – ha változás van, módosítani kell a
közbeszerzési tervet. Közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzést nem lehet megindítani. A határozati
javaslat szerint a februárban meghozott nemleges közbeszerzési tervet módosítjuk, és a közbeszerzési tervbe
bekerül a strand építési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel,
hozzászólás?
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt.
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Torma Andrea polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki a 2020. évi
közbeszerzési terv módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta a 2020. évi közbeszerzési terv módosításáról szóló javaslatot, és 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülegyhangúan elfogadta és meghozta a következő határozatot:
88/2020. (IX.7.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi éves
összesített közbeszerzési tervére vonatkozó 26/2020. (II.13.) határozatát módosítja és az
Önkormányzat 2020. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervét az alábbiak szerint
határozza meg:
Tervezett
közbeszerzés
tárgya, mennyisége

Turisztikai célú
építési beruházás
(strand felújítása)

Tervezett
eljárás típus

Kbt.
Harmadik
rész

Időbeli ütemezés
az eljárás
megindításának,
a szerződés
illetve a
teljesítéséne
közbeszerzési eljárás
k várható
lefolytatásának
időtartama
tervezett időpontja
2020. III-IV.
negyedév

2020-2021.

Egyéb megjegyzés

Kbt. 115.§ szerinti nyílt eljárás

Kbt. 115.§-a
alapján

Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik, a közbeszerzési tervet
módosítani kell az erre vonatkozó igény, vagy változás felmerülésekor.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző

b) egyedi közbeszerzési szabályzat
c) döntés közbeszerzési eljárás megindításáról
Torma Andrea polgármester
A közbeszerzési szabályzat rögzíti a közbeszerzési eljárás során alkalmazandó szabályokat, hatásköröket,
Tulajdonképpen ugyanaz az eljárásrendet tartalmazza ez a szabályzat is, amit eddig is alkalmaztunk, a legfőbb
döntést a nyertes ajánlatról, illetve a nyertes ajánlattevőről a képviselő-testület fogja meghozni, szakmai
kérdésekben pedig a Bíráló Bizottság dönt, így például összeállítja az ajánlattételi felhívást, valamint értékeli a
beérkezett ajánlatokat, és ez alapján döntési javaslatot ad a képviselő-testület részére. Ezzel kapcsolatban kérdés,
észrevétel, javaslat?
A határozati javaslat második része a közbeszerzési eljárás megindításáról szóló döntés, vagyis arról döntünk,
hogy elindítjuk a közbeszerzési eljárást, és az eljárás lefolytatásával megbízzuk a legkedvezőbb ajánlatot
benyújtó Syntron Kft-t. A közbeszerzési és beszerzési feladatok ellátására lefogytattuk a beszerzési eljárást, 3
ajánlatot kértünk be, és a Syntron Kft-vel kötöttünk szerződést, mert az Ő ajánlatuk volt a legkedvezőbb. Ezzel
kapcsolatban kérdés észrevétel, hozzászólás?
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a
„TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00019 azonosító számú „Bánk üdülőfalu turisztikai potenciáljának erősítése” című
pályázati projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításával, és az eseti közbeszerzési szabályzat
elfogadásával, valamint hogy az eljárás lefolytatásával a Syntron Kft-t bízzuk meg, és elfogadja az erről szóló
határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!
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A Képviselő–testület megtárgyalta a közbeszerzési eljárás megindításáról, az eseti közbeszerzési szabályzatról,
és a Syntron Kft- megbízásáról szóló javaslatot, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúan elfogadta és meghozta a következő határozatot:
89/2020. (IX.7.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00019 azonosítószámú, „Bánk üdülőfalu turisztikai
potenciáljának erősítése” című projekt megvalósítása érdekében Bánk Község
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást (továbbiakban:
közbeszerzési eljárás) indít.
A
képviselő-testület
jóváhagyja
és
hatályba
lépteti
a
TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00019 azonosítószámú, „Bánk üdülőfalu turisztikai
potenciáljának erősítése” című projekt vonatkozásában a közbeszerzési eljárás
szabályairól szóló előterjesztett eseti közbeszerzési szabályzatot.
A képviselő-testület felkéri a közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás nyújtásával
megbízott Syntron Mérnöki Iroda Kft-t a TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00019
azonosítószámú, „Bánk üdülőfalu turisztikai potenciáljának erősítése” című projekt
keretében megvalósuló építési beruházás tekintetében a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvényben (továbbiakban: Kbt.) 115.§ szerinti közbeszerzési
eljárás lefolytatására
Határidő: azonnal, a közbeszerzési eljárás jogerős lezárásáig
Felelős: polgármester

d) döntés a Bíráló Bizottság tagjairól
Torma Andrea polgármester
A következő témánk a Bíráló Bizottság tagjainak meghatározása. Amint azt említettem már, a Bíráló Bizottság
fogja összeállítani az ajánlattételi felhívást és ő végzi el az ajánlatok értékelését. A Bíráló Bizottságban a
javaslat szerint 1 fő közbeszerzési szakértő, 1 fő jogász, 1 fő pénzügy-gazdasági szakértelemmel rendelkező
személy, és 1 fő a közbeszerzés tárgyát képező szakértelemmel, vagyis építési szakértelemmel rendelkező
személy vesz részt, ami jellemzően a tervező vagy a műszaki ellenőr, esetünkben ez a műszaki ellenőr lenne, a
műszaki ellenőri feladatok ellátására bekért ajánlatoknál az ajánlatkérésbe bele is írtuk, hogy a műszaki ellenőr
feladata a közbeszerzési eljárásban való részvétel is. Az előterjesztett határozati javaslatban ennek a bizottsági
tagnak a neve üresen van hagyva, mert amikor a testületi anyagot kiküldtük, még folyamatban volt a műszaki
ellenőrre vonatkozó beszerzési eljárás. 4 ajánlatot kértünk be, a legkedvezőbb ajánlatot Koczka László nyújtotta
be, 1.350.000 Ft díjjal, így a beszerzési eljárás nyertese Koczka László lett, tehát a határozatban a kipontozott
helyre az Ő neve kerül, Ő lenne a Bíráló Bizottság negyedik tagja. Kérdés, vélemény, észrevétel, más javaslat?
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt.
Torma Andrea polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az
„TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00019 azonosító számú „Bánk üdülőfalu turisztikai potenciáljának erősítése” című
pályázati projekthez kapcsolódó közbeszerzés Bíráló Bizottsági tagok személyével, és elfogadja az erről szóló
határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta a „Bánk üdülőfalu turisztikai potenciáljának erősítése” projekthez kapcsolódó
közbeszerzés Bíráló Bizottsági tagokra vonatkozó javaslatot, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkülelfogadta és meghozta a következő határozatot:
90/2020. (IX.7.) Képviselő – testületi határozat
Bánk Község Önkormányzata nevében a képviselő-testület kijelöli az alábbi,
szavazati joggal is rendelkező bíráló bizottsági tagokat, hogy hogy a
TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00019 azonosítószámú, „Bánk üdülőfalu turisztikai
potenciáljának erősítése” című projekt keretében az építési beruházás tekintetében
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lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő Bánk Község
Önkormányzata nevében részt vegyenek a Bíráló Bizottság munkájában a
közbeszerzési eljárás előkészítése, az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési
dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más
szakaszában, és az eljárás során a Bíráló Bizottságban a szükséges szakértelmet
biztosítsák.
A képviselő-testület kijelöli az alábbi szavazati joggal is rendelkező bíráló bizottsági
tagokat:
● Balassi János (01038) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
közbeszerzési szakértelem, mint a Bírálóbizottság Elnöke;
● Pénzes Klára, (tisztség: gazdasági mérnök), mint pénzügyi szakértelemmel
rendelkező személy;
● Koczka László műszaki ellenőr, (tisztség: építéstechnikus) mint a
közbeszerzés tárgya- szerinti szakértelemmel rendelkező személy;
● dr. Bódis Pál, (tisztség: jogász) mint jogi szakértelemmel rendelkező
személy;
A Bíráló Bizottság tagjai az általuk kifejtett tevékenység szakmai, jogszabályi
megfelelőségéért felelnek.
Határidő: azonnal, a közbeszerzési eljárás jogerős lezárásáig
Felelős: polgármester

A képviselő-testület a további napirend tárgyalását zárt ülésen folytatta.

Torma Andrea
polgármester

Henczné Hekli Bernadett
jegyző helyettes

A jegyzőkönyv hiteles.
Ivanics András
képviselő
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