SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/5-29/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2020. október 05. (hétfőn) napján 8 óra 10 perckor Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 016-os Irodájában megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

Bomba Gábor elnök;
Illés Tamás elnökhelyettes;
Gulyás Róbert képviselő, bizottsági tag;
Rácz Zoltán képviselő, bizottsági tag;
dr. Mezei László bizottsági tag;
Csapláros László Károly bizottsági tag;
Kiss Szabolcs Márk bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek: Rozinka Attila igazgatóságvezető;
Letenyei Hédi közbeszerzési referens;
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető (a jegyző megbízásából)
Bomba Gábor elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 8 óra 10 perckor megnyitja.
Bomba Gábor elnök: Köszönti a megjelenteket a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mai
ülésén. A bizottság mai ülése telefonon került összehívásra, így meghívó nem készült. Egy
napirendi pont megtárgyalására tesz javaslatot. Javasolja, hogy a bizottság vegye fel
napirendjére a „Javaslat a „Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése III.” tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárásra vonatkozó KFF zárótanúsítvány kiadásához szükséges nyilatkozat
tartalmára” tárgyú, 335. számú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a 335. számú írásbeli előterjesztés napirendre vételére
vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot,
amelyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő napirendet
állapította meg.
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NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a „Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése III.” tárgyban kiírt közbeszerzési
eljárásra vonatkozó KFF zárótanúsítvány kiadásához szükséges nyilatkozat tartalmára
(335. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens

1. napirendi pont:
Javaslat a „Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése III.” tárgyban kiírt közbeszerzési
eljárásra vonatkozó KFF zárótanúsítvány kiadásához szükséges nyilatkozat tartalmára
(335. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztés reggel került kiküldésre. Elmondja, hogy a bizottság meg
kell, hogy állapítsa, hogy a közbeszerzési eljárásban a második legkedvezőbb ajánlat belefér-e
a rendelkezésre álló keretbe. Mennyi a rendelkezésre álló összeg?
Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Bruttó 778.022.180 forint. Az ajánlat belefér ebbe a
keretbe. Ez az eredeti anyagban nem volt így leírva, ezért a KFF hiánypótlásra szólította fel az
önkormányzatot. Egyetlen egy aláírás szükséges ahhoz, hogy megkapják a zárótanúsítványt.
Bomba Gábor elnök: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottságának 556/2020. (X.5.) határozata
a „Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése III.” tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárásra vonatkozó KFF zárótanúsítvány kiadásához
szükséges nyilatkozat tartalmára
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.24. pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva:
1. jóváhagyja, a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért
Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti
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Főosztálya által kiadott támogató tartalmú közbeszerzési záró
tanúsítvány kiadásához szükséges nyilatkozat tartalmát.
Határidő:
Felelős:

2020. október 05.
Bomba Gábor elnök

2. megállapítja, hogy a „Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése
III” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként 2.
helyezett MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Zrt. által
megajánlott egyösszegű nettó Ajánlati ár tekintetében
is (592.825.893,- HUF) rendelkezésre áll a szükséges pótfedezet.
Határidő:
Felelős:

2020. október 05.
Bomba Gábor elnök

3. Felhívja a Polgármesteri Hivatalt a nyilatkozattal kapcsolatos
eljárási cselekmények érdekében szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. október 05.
dr. Göttlinger István aljegyző

4. felhívja a polgármestert a nyilatkozat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. október 05.
Ács Rezső polgármester

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 8 óra 12 perckor
berekeszti.
K.m.f

dr. Mezei László
bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bomba Gábor
elnök

Készítette:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Gábor Ferenc
jegyző
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