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Ké§/jilt Bof§odbóla Község Önkormányzaía Képviseló-testülelének
20l9. május 20- án l6.00 órai kezdeltei megrartótr nyílt ülésérői

JEGYZŐKÖNYV TARTALMA:

1.) MeghíVó
2.) J€lenléti ív
3,) Epítési beruházá§ok megvaló§ítá§a az EFoP-z/,1-16-2017-00041 azonositó számú

projektb€n'' elnevezé§ű uniós értékhatár alatti Kbt. t15. § szerinti nyílt
közbeszeEési eljárás birálati jegyzökönyve

23/2019 . (Y.20, ) határozat Epítési beruházások me8yaló§ítá§a az EFoP-
2.4.1-16-2011 -00041 azono§ító számú projektben''
elnevezósú uniós órtékhatár a|atti Kbt. 115. §
szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
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JEGYZÓKÖNYV
Ké§zü|tBor§odbótaKözség Önkormányzaú Képvis€ló-te§tületének

2019. május 20-án 16.00 órai kezdettel m"gt""ioti oyirt iiiri.Or
Az ülés helyel Borsodbótai Közös Önlormány,,ali Hivata] hivalali helvisepe

3658 Borsodbóla, széchenyi úl 42,

Az ülé§en megielentek:

Borsodbóta Község Önkormányzat KópYi§e|ó-testülete:
l.) Gulyá§ János polgármestel
2.) Kri§ton Béla alpolgáímester
3.) Varga Sándor képviselő
4.) Sike Sándor Dénes képviseló

Az üIé§re tanác§kozá§i joggal meghívottakl

].) Demjénné Mustos Bealrix jegyzó

Gulyás János polgárme§ter köszönti anyilt testületi ülésen me&ielefieket, megátlapítja, hogy4 ö képviselójelen van. az ülés hatiirozatiépes,

]:n:_T::i " Ta,l*9ban szereplő napirendi iontokat, javasolja elfogadá§ra, megkádezi van-€va]a&neK egyeb Javas|ata, Jegyzökönyv-vezetőnek Demjáué Mustos Béatrix jegyzótjavasolja,
Egyéb javaslat nem volt.

1. 1./ Döntós ,,Épitési beruházások megvaló§ítása az EFoP-2.4,1-ró-2017-
00041 azonosító számú pro.iektben'' elnevezé§ű uniós értékhatár alatti Kbt 1l5. §szerinti nyítt közbeszerzési eljárásban
Előterjesztó: Gulyá§ Jáno§ pol8árme§ter

2. Indítványok, jaYaslaíok

A Képvis€lő-te§tület a meghívó szerinti napirendi pontokat é§ ajegyzőkön}.r' vezetó személyéretettjavaslatot 4 (négy) igen egyhangú szavazafial;rogadja. '"

1. Dönté§ ,,Építési beruházá§ok megvaló§ítása az EFoP-2.4,1-16 -2ol7-00041 azono-
sító §zámú projektben'' elnevezé§ú unió§ értékhatár a|atti Kbt. 115. § szerinti
nyílt közbeszerzési eljárásban
Előterjesztő: Gulyás János polgárme§ter

Indítványok, jaya§latok2.
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NAPIREND| PONTOK TÁRGYÁLÁSA:

1. Dönté§,,ÉPítési beruházások megvalósítá§a az EFoP-2.4.1-16_2017-00041 azono-
sító számú projektben'' e|neyezésű uniós értékhatár alatti Kbt, 1l5, § §zerinti
nyílt közbeszerzési eljárásban
Elóterjesztő: Gulyás Jáno§ polgárme§ter

9^:Yá: lfo* polgármester tájékozlat]a a Képviselő_testülete t, hogy az EFoP_2,4.1-16-
2017,0004l azol|osító számú projektben uniós értékhatár alatti eljrárási'án a Ktizbeszerzési ttir-vény l15. § szerinti nyílt közbeszeEési eljárás lebonyolításra kertilt. A Bíráó Bizottság meg_
küldte javaslatát, mely alapján 3 pályfuaiot bíIáltak el. A BíIáló airottsag iagai a pénzíigyi
ügyintéző, a szakmaivezető és az ügyvédi iroda2jogásza volt. Ismerteti a ŰJlatijegyzőköny-
vet. A hatályos Közbeuerzési Szabályzat alapjrán a Bíráló Bizottság javaslatára a Képviselő-
testület hatásköre a döntés, a nyertes cég kivlálasaása, Az eljárás soÁior teriiIt trlrinypottrlsra,
ajegyzőkönyv erre is utal. Az ajánlatok 9 résza;ránlatot tartalmaznat, metyet ásszege releter apálylázatai összegbe, van ugyan eltérés az egyes épiiletek felújitásának rárai között. de összessé_
gében a projekt költségvetésében erre fordítható összegbe belefér.

varga sándor képviselő megkérdezi, hogy mind a kilenc épületr9 külön páIylázatot nyújtoftak
be, jól értette?

Sike Dén_es képviselő megkérdezi, hogy egyik h{áznál több, másiknál kevesebb az összeg, ezért
fér bele, Szerinte, szelencsés lenne legalább egy épületet átadni a Falunapon, attguszfus 3I-én,
szeptemberben pedig a flitési idény előtt a többit is,

Gulyás János polgármester válaszolva elmondja, hogy igen, egyik épiilet felújítása több, a
másiké kevesebb, így biáosított a projekt költségvetése, nem tuá'ígémi az átadásra vonatko-
zóan, a mulkák a szerződés aláírását követően azonnal elkezdődnek, bízik berLrre, hogyjól fog-
nak haladni vele, Igen a jegyzőkönyv szerinti páyázó nyújtotta be a legalacsonyabb árat, ez
volt a kiíiisnál is a mérvadó szempont.
Tájékoztatja a Képviselő-testülgtet, hogy a közbeszerzési törvény rendelkezése alapjrirr, ameny-
nyiben a közbeszerzési döntést a Képviseló-testület hozza meg, név§zerinti szavazast kell el_
rendelnie. Kéri Jegyzó As§zon},t ismertesse az ezzel kapcsolatos eljfuá§t.

Demjénné Mu§tos Beatrix jesrzó ismerteti, hogy a hatályos sZMsZ |. §-amak szabályai
szerint ajegyzó abc sorrendben felolvassa a képviseló-testiilet tagiainak nevéi, akik nevük el-
hangzásakor igen-nel, nem-mel, vagy tartózkodom kijelentéssel szavaznak, A név szerinti sza-
vazisról lista készül, melyet ajegyzó és polgárme§ter ir aIá és csatolni kell ajegyzőkönlvhöz.

A néY§zerinti szaYazás lisíája a jkv. rnellékletét képezi.

A szavazást követően Gulyás János polgrármester megállapítja, hogy Borsodbóta Község Ön-
kormányzat Képviselő-testülete a Építési benrházások megvalós ítá az EF oP -2 .4.1-16-2017 -
00041 azonosító §aimú proj€ktben'' elnevezésű uniós éítékhatfu alatti Kbt, l15. § szeíinti nyílt
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közbe§zerzé§i €üáásban 4 (négy) igen szavazattal ellen§zavazat és tartózkodás nélkül az alábbidöntést hozza:

Tárey: Építesi beruházások megvalósítás a azEFoP-2.4.1-16-2017-00041 azono§ító §zámúprojektben'' elnevezésű uniós értékhatár alatíi Kbt. rrs. 5 sz""ini ffi közbeszezésieüáásban

::.:::r9: Közseg Önkormanyzat Képviseló-testülete a közbeszerzésekőI szóló 2015.évi

STll,;.".T::r]:::1o^o]1o*,Kbt), alapján az,,Építé.l b;;;;;.;;;e!ralósítása az
y?}:.r,:|r:]! r!rr-0o04l azonositó o*i,i p-j"r.16",,,, ;il;;;ffi;Hffi;Í
:]::'l*j:_ir::§ 

§zerinti nyí|t közbeszerzési eljiirás vonatkozásában a képviseló_testlilet azaIábbi döntést hozzr:

Az eljárásban_ az alábbi aiánlattevő pinősü| nyertes aiánlattevőnek, tov,ibbá a nyertesajánlat értékelé§i szempontok szerinti adaúai:

@ális bérlakds kidlakítása. felúiííá§a,
tr{rgvában

Ajánlatkéró Bor§odbóta Község Önkormányzata a 4G-T€ch Kft.-vel, mint nycrtesAjánlattevővel köti meg a §zerződést.

A kiváIasztás indokai:

Ajánlatkóró a Kbt. 76. § (2) c) bekezdó§e szerint, a legiobb ár-érték arályt taítalmazó
ajánlat kiválasztása alapján bírálta et az ajánlatokat. Ai;gjobb ár-érték arrinyri ajánlatota 4c-Tech Kft ajánlattevő tette, az értékelési .""-pontot alapján a legmaga§abb
pontszámot érte el.

2,0.J határozat

Aján|atkérő a 76, § (2) c) bekezdóse §zerint, a le&iobb ár-érték arányt tartatmazó ajánlat
kiváIasztá§a alapján bírálta el az ajánlatokat. A legiobb ár-értck a.ányri alenIatot a lG-
Tech l(ft. ajánlattevő tette, az értékelési §zempontok alapján a legmagasabb pontszárnot
érte el.

AjáDlattevő ajánlaúában foglalt nettó ajánlaúi ár azonban meghaladja az Ajánlatkérő
Iendelkezesére álló fedezet ö§§zegét. Ajánlatkérő a §zük§ége§ fed-ezetet az El'oP-2.4.1-16-
2011,00041 azono§ító §zámú projekt keretében az építési beruházásokra .enoett<ezésre
álló támogatási ös§zeg átcsoportositá§ával biztosítja,

h



Ajánlatkérő Borsodbóta Község Önkormányzata a 4G-Tech Kít.-vel, mint nyerte§Ajánlattevővel köti meg a szerzódó§t.

uI. ,é§., - ,,Borro,Lbólo. Rákó"zi út 47. ,z,i^ ototíi ,zo"i,ili, bérloká, kiotokiíáro. f"túiítáro''tárgyában

Ajánlatkérő a 76. § (2) c) bckezdése szerint, a legiobb ár-érték arányt tarlalmazó ajánlatkivá|asztásaalapján bíráIta el az ajánlatokat. Aiegiobb ár-értOr. uJe"yn 4a"rutot u lC-Tech Kft. ajánlatteyő tette, az értékelési §zempontok alapján a r"g.ug'".urt pont."e-ot
érte el.

Ajánlattevő ajánIatában foglalt nettó ajánlati ár azonban meghaladja az AjánlatkérőrendelkezÁére áIIó fedezet ö§§zegét, Ajánlatkérő a szük§ége§ fe Ílzo"' uri:o)r-r.O.r-ri-
2.0,1_7-00041 azonosííó §zámú proj€kt ker€tében az építósi beruházásokra rendelkezésre
álló támogatási összeg átcsoportosításával bizto§ítja.

Ajánlatkérő Borsodbóta Község Önkormányzata a 4c-Tech Kft.-vel, mint nyerte§Ajánlattevóvel köti meg a szerződésú.

Aján|atkóró a 76. § (2) c) bekezdé§e szerint, a legiobb ár-érték arányt tarúalmazó ajánlat
kiváIasztása alapján bíráIta eI az ajánlatokat. A legiobb ár-érték arányú ajánlatot a 4G-
Tech Kft. ajánlattevő tette, az értéke|ósi szempoDtok alapján a legmagasabb pontszámot
érte el.

Ajánlattevő ajánlatában foglalt nettó ajánlati ár azonban meghaladj 
^ 

a?, Ajánlatkérő
rendelkezésóre álló fcdezet összegét, Ajánlatkéró a szük§ége§ fe dezetet)zEF)P-2.4.1-16-
2017-00011 azono§ító §zámú projekt keretóben az építési beruházásokra rendelkezé§re
ál|ó támogatási ö§szeg átc§oportositá§ával bizto§ítja.

Ajántatkérő Borsodbóta Kózség Önkormányzata a 4G-Tech Kft.-v€l, mint nyerte§
Ajánlattevóyel köti meg a §zerződést.

Ajánlatkérő a 76. § (2) c) bekezdése szerint, a legiobb ár-órték arányt tartalmazó ajánlat
kiválasztása alapján bírálta el az ajánlatokat. A te&iobb ár-érték a;ányú ajánlatot a 4G-
Tech Kft. ajánlatteyő tette, az értékelé§i §zempontok alapján a legmagasabir pontszámot
érte el.

iq

felúiítása " tárov;itran
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Ajánlattevó ajánlatában fog|alt nettó ajánlati ár azonban meghaladj a az Ajánlatkérő
rendelkezesére á||ó f€dezet összegét. Ajánlatkérő a §zük§ége§ fea-.".t.t 

"" 
rr,.OP-Z.l.r-rO-

20.1740041 azonosító §zámú projekt keretében az építési beruházásokra renaekezésre
álló támogatási összeg átcsopor.tosításával bjztosítja.

Ajánlatkéró Borsodbóta Község Önkormányzata a 4c-Tech Kft.-yel, mint nyertesÁjánlaútevóvel köti meg a szerződé§t.

Ajánlatkérő a 76. § (2) c) bekezdé§e szerint, a le&iobb ár-érték arányt tarlalmazó ajánlatkiválasztása alapján bírálta el az ajánlatokat. A iegiobb ár-értot u"eoyi Ienr"tot 
" 
lc-Tech Kft. ajánlattevő tette, az értékelési szempontok alapján u l"g."gu."it pont.re,oot

érte eI.

Ajánlattevő ajánlatában foglalt nettó ajánlati ár azonban meghaladja az Ajánlatkérő
rend€lkezésére álló fedezet összegét. Ajánlatkérő a §zük§ége§ f€ i"r"t"t ur.lliop-z.ql-rc-
2_0.1.7-0004l azonosító számú projekt keretében az építósi beruházásokra renaerezésre
álló támogatási ö§§ze8 átc§oportosításával biztosítja.

Ajánlatkórő Borsodbóta Község Önkormányzata a 4G-Tech Kft.-vel, mint nYertesAjánlaítet övel köIi meg a szerzódést.

y]I, !é"? - .,Borrodbóro. sré"h"rrÍ ,i, 54. ,r,i. olorri kétlokóro, ,rociáIi" bértokó"
kialakítlisa, fel úiítása'' társyában

Aján|atkórő a 76. § (2) c) bekezdóse szerint, a tegjobb ár-órték arányt tartalmazó ajánlat
kiválasztá§a alapján bíráIta eI az ajánlatokat. A legiobb ár-érték arányú ajánlatot a 4G-
Tech Kft, ajánlattevó tette, az értékelé§i szempontok alapján a |egmagasabb pontszámot
érte e|-

Ajánlattevő ajánlatában foglalt nettó ajánlati ár azonban meghaladj a az Ajá atkéíő
rendelkezé§ére álló fedezet ö§szegét. Ajánlatkérő a szük§éges fe Úetet azEloP-2.4.1-16-
2011-00041 azonosító §zámú projekt keretób€n az építési beruházásokra rendelkezésre
álló támogatási összeg átc§oportosítá§ával biztosítja.

Ajánlatkérő Borsodbóta Község Önkormányzata a 4G-Tech Kft.-vel, mint nYerte§
Ajánlattevövel köti meg a §zerzödést.

,1"1

Y).ré":- 
..rrrrrab

tárgvában

tiirqvában
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Ajánlatkéró a 76. § (2) c) bekezdése,szerint, a legiobb ár-órték arányt tartalmazó ajáíll^t
}ivá,lTz_tá§i 

a|apján bírálta eI az ajánlator.ur. ai"g;oUl e"-i"ii'. 
"Ju"|o 

'";ur'"r", 

" 
oc_Tech Kft ajánlattevő tettc, az értékelé§i szernpontoi alapján a'"gnr"g'ui ln pooo"arno,

érte el.

Ajánlaítevő ajánIatában foglalt nettó ajánlati ár azonban meghaladja az Ajánlatkérőrendelkezésére áIIó fedezet összegét. Ajánlatkérő a §zük§ége§ fe iezetet ar.EF)P-2.4,1-16-
201_140041 azono§ító számú projekt ker€tóben az építési beruházásokra rendelkezesre
áIIó támogatá§i ő§§zeg átcsoportosítá§ávat bjztosítja.

Ajánlatkérő Bor§odbóta Község Önkormányzata a 4c-Tech Kft -ve|, mint nyerte§Ajánlallevóvel köti meg a szerzódé§í.

Ajánlatkérő Bor§odbóta Kózség Önkormányzata a 4c-Tech Kft.-vel, mint nYertesAjánlatlevóvel köli meg a §z€rzödést.

A kiváIasztás indokai:

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) c) bekez<|ése szerint, a leg|obb ár-érték arányt tartalmazóajállat kiválasztása alapján bírálta el az ajenIatotat. eie6ont ár-érték arányú ajánlatota 4G-Tech Kft. ajánlattevő tette, az értékelési ."".Útok ataplln a tegrnagasatt
pontszámot érte el.

Fentiekre tekintett€l a képvi§elő{estület felkéd az elj.írásban közremúködő közbe§zefzési
szak&tőt az összegezés elkészítésére és megküldésére,

Határidó: azonnal és folyamatos
Felelős: Gulyás Jráaos polgárm€ster

közbeszerzési szakértó

2.) Indítványok, javaslatok

GuIyá§Jáno§ potgármester tájékoztaűa a Képviselő-te§tületet, hogy az önkoImanyzatoknak
az idén is lehetőségiik nyílik útfelújítással kapcsolatosan fejlesaési Jlú pályázatot benyujtani.
Kért ajánlatot a széch éíIyi út 268/3-as, 432ll -es, 432l3-as h.sz-okra, s ,raláint a Petőfi út 5 1 6hrsz-ra, vonatkozóan. A, pályáLzaíball elnyerhető összeg 15 millió forint Úet, véleménye
szerint ez a két legrosszabb útszakasz felújítása kiviteleÁtő lenne, Ezek alapjan a széchenyi
úgy 268/3-a§, és a P€tőfi út 516-os hrsz-ú utaka lehetne a pály|ázatot ben}ujt;i, mely 85%_o§
tárnogatottságú, 150Á önrészt kell biztosítaaihozzÁ. szerette volna a temetáhöz vezetó utat is,
de annak nincs önálló lu.sz-a, így nem vonh ató be 

^ 
pályázatba. Feltétele még a pálylázatnak akizárólagos önkormrányzati tulajdon és aszfaltozott út,

',^
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Kriston Béla alpolgárme§ter mindenképpen támogatja a pay.['atbenyújtását, ami pedig mostnem fér beIe. azzal maid iövöre kell otóbálkozni, bízzanaki""r", ná*rlivi." is lesz ilyenlehelöseg.

Gulyás János polgármester hozáteszi, hogy több éve van ilyen lehetőség, most emeltek is azelnyerhetó ö§szegen, de a Magyar Falu programbarr is u- t".u"ru. ritfeirilitas, tlzit tenne,hogy ezekkel a pályrázatokkal az önkormányzati utak felújítása megto.te.t 
"t.

Sike §ándor képviseló szerint a többi útszakaszon ajavításokat közfoglalkoztatási pályliattal
meg lehet oldani.

Gu|yás János polgármester hozzáteszi még, hogy az ajánlatok beérkezését követóen tudnakmajd a páyrázatról döntést hozni, mert meg kettjelölni aZ összköltséget, a ktivJezo titésen fog
táj ékoztatást adni bővebben.

Egyéb észrevétel, hozzászólás, javaslat nem hangzott eI,

Gulyás Jrinos polgrármester a nyílt ülést l6,55-koí bezárta.

K.m.f,

oaffio,
polgírmester

oP;Sf&kfokar,i*
jegyző l



Borsodbóta Község Önkormányzatának PoIgármesterótól
3658 Bor§odbóta, §zéchenyi úti2.

MEGHÍvó

Borsodbóta Község Önkormlínv7áta Képvise]ő-testületének rendkí\,,ílli nyílt üé§étMagyarcrczÁg helyi önkormánvzal i,ot. szaio zotl.;;i ói;öqfiT;:;y 45. §_ábanbiáo§ított hatáskörömben eljrárvá összehívom.

Az ülés belve: Borsodbóta Köz§ég Öd(ormanyzatrinak hivatali helviséoe
3658 Borsodbóta, Széchényi úi42.

Az úlé§ id€ie: 2019. május 20. (hétö) du. 16,00 óra

NaDirendi Dont iavaslat:

r, Döntés,,Építési b€ruházások megvalósítása az EF.P-2.4.1 -16-2017-0004l
azolo§ító §zámú projektben'' elnevezé§ű uniós értékbatár alatúi rir. rrS. 5szerinti nyílt közbeszerzési eljrárásban
Elóterjesáó| Gulyá§ Jáno§ polgárme§ter

2. Indítvátryok,java§latok

Bor§odbóta, 20 19. május 17. /rar
Gulff Jöos
polkármester

Az ülésre meghívották:
l, Kriston Béla alpolaárrnester
2, sike sándor Denes kéDviselo
]. Varga sándor képviselb
4. Takács István képviselő

A? ülésr€ valámennyi napirendi pont tárgyálásához tá nácskoá§i joggal m€hívolt:
1.) Demjénné Mustos Beatrix je8yző



J ELENLÉTI ÍV
KészüIí Bolsodbóta Község Ónkotmdnyzata Képybelőlestüleíérek

20]9. május 20-án

16.00 órui kezdettel megtaríott ulíIt ülé§én

Culyás János polgárrnester

Kriston Béla alpolgármester

Sike Sándor Dénes képviselő

Varga Srándor képviseló

ltN§N\
Takács István képviselő

Az ülésre tanácskozá§i joggal m€ghívottak:

Demjénné Mustos Be a""i.gYő

D*-_|^."*\"________..-



Borsodbóta Község Önkormányzat Képvi§eló-te§tülctének 20l9. máju§ 20-án m€gtartott
ülésének l. napirendi pontjában megtartott név§zerinti szavazás listája:

A Képviselő-testület az Építési beruházások megyalósítása az EF oP-2.4.1-16-20l7 -0004lazonosító számú projektben'' elneyezésű uniós é;tékhatár alani rrt.lii. e ."""ioti oviItközbeszerzesi eljárásban névszerinti szavazással az alábbiak szer.i; n"r,"."Jair,n"'r,"'"'

Gulyás Jiános

kriston Béla

sike sándor Dénes

Varga sándor

poIgfumester

alpolgrirmester

alpolgáImester

képviselő

IGEN

lGEN

IGEN

IGEN

A szavazís listrája ajkv. melléklete.

h,,&
GlYáWános

polg.írmesteI

/-.bl-ÉÉó.4\

'"s'o ?Bffi4§
í", W§l .",

Qo"rnon9P

stos Beatri


