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Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
18/2015. K-t.
Jegyzőkönyv
Készült Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2015. október 2-án megtartott rendkívüli
képviselő-testületi üléséről, ülés helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 14. tanácsterem.
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint
Jelen lévő képviselők: Peller Márton polgármester, Galó László, Jánszki István, Mikusik Gábor,
Mikusik Róbert, Orosházi Géza képviselő
Távol van: Galda Levente képviselő
Hivatalból jelen van az ülésen: Dr. Varga Imre jegyző megbízásából, Licsikné Sipos Enikő
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök
Távol van: Demjén Márta PSZÖ elnök, Orbán Vilmos PNÖ elnök
Peller Márton polgármester köszönti a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 7 önkormányzati képviselő közül 6 fő jelen van, így az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta az alábbiak szerint:
Napirendi javaslat:
1. Az elnyert vis maior támogatással kapcsolatban szükséges döntések meghozatala
Előterjesztő: polgármester
Napirendek előtt: Napirendek tárgyalása
1./Napirend: Az elnyert vis maior támogatással kapcsolatban szükséges döntések meghozatala
Előterjesztő: jegyző
Anyag írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kérdés, hozzászólás:
Peller Márton polgármester: 4 db ajánlatkérés ment ki, ebből 2 ajánlattevő visszaírt, hogy nincs
kapacitása elvégezni a munkát, a másik 2 ajánlattevőnél volt hiánypótlási felhívás, de csak egy
cég teljesítette, a Márkakő Kft., őket javasolja a bíráló bizottság. Egyébként csak oldalszámozási
hiányosságok voltak a másik anyagban, talán el lehetett volna tekinteni ettől. Egy helyen volt
ellentmondás, a végösszeg nem egyezett az árajánlatban és a szerződésben.
Jánszki István képviselő: Aki nem teljesíti a hiánypótlást, az kizárja magát?
Orosházi Géza képviselő: A bizottság zárhatja ki, dönt a bizottság, hogy elfogadja így, vagy sem.
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1./Napirend: Az elnyert vis maior támogatással kapcsolatban szükséges döntések meghozatala
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2015. október 2-i rendkívüli ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
2014. december 1-én Pilisszentkereszt, Dobogókő területén a rendkívüli időjárás és az azonnali élet-, és balesetveszély elhárítása
érdekében végzett kárelhárítási munkák során az önkormányzati fenntartási utak jelentős mértékben károsodtak.
2015. január 30-i keltezésű műszaki szakértői vélemény alátámasztotta, hogy a kialakult károk következtében megrongálódott utak
jelentős mértékben veszélyeztetik a közlekedés biztonságát.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata benyújtotta vis maior igényét a Belügyminisztériumhoz, melynek elbírálása megtörtént, így a
pozitív döntés értelmében a helyreállítási munkákhoz igényelt támogatási összeget az elbíráló hatóság megítélte.
A közbeszerzései eljárás lebonyolítására 4 cégtől kértünk árajánlatot a teljes közbeszerzési eljárás lefolytatására. Ajánlatkérésünkhöz
mellékeltük a pályázatban szereplő, a műszaki szakértő által tett megállapításokat tartalmazó szakértői véleményt, mely tartalmazza a
fennálló feladatok költség vonzatát is. Az ajánlatkérésünkre 4 ajánlat érkezett a megjelölt határidőig, melyből a Perfectus Közbeszerzési,
Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft.-t bízta meg a képviselő-testület a közbeszerzés lebonyolításával.
A megbízott Kft. az eljárást lebonyolította, az ajánlattételi felhívásara 2 db ajánlat érkezett, melyből az eljárást összegző, bírálati
jegyzőkönyv alapján a Márkakő Kft. adta a kiírásnak megfelelő legkedvezőbb ajánlatot.
Az eljárás rendben lezajlott, az ajánlat és a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő a vonatkozó jogszabályoknak megfelel.
Javaslom a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását, melyet az eljárás típusa miatt a testület név szerinti szavazással
hozhat meg.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
5.
6.
7.
8.

„Pilisszentkereszt, Vis maior okozta károk helyreállítási munkái, 2015. építés kivitelezés” tárgyú közbeszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja,
az eljárás nyerteseként a Márkakő Kft-t (2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 038/3.) hirdeti ki,
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az írásbeli összegezés megküldésével a döntésről az ajánlattevőt értesítse,
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassák az alábbi határozati javaslatot.

Pilisszentkereszt, 2015. október 1.
Peller Márton
polgármester
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