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Jegyzőkönyv

Készült Szikszó Varos Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 24,
l5,00 Órakor a Szikszói Közös Önkormányz,aíi Hivatal I. emeleti tárgyalójában me
rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Sváb Antal polgármester
Dr. Piskóti István alpolgármester
Gál Péter, Kőhalmi Mónika, Marjai Pá|, Mező István és Stelmach
képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Battáné dr. Tóth Zita jegyző

Sváb Antal polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
az ülés határozatképes és azt megnyiüa. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz ja
Kőhalmi Mónika és Marjai Pál képviselők személyében. A képviselő-testület a hi

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban - l. sz. melléklet - szereplő
szerint tartsa ülését az alábbi módosításokkal:

NAPIREND:

l./Döntés a Szikszó Varosi Sportcsarnok korszenisítése tárgyű, a közbeszerzésekről
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115.§ szerinti - nemzeti eljá
tartoző - hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljaras megindítrásáról és az elj
közreműködő bírálóbizottságról

- Egyebek

A Képviseló-testület a napirendre vonatkozó javaslatot - 7 fő van jelen a szav
egyhangúlag 7 igen szavazatta| elfogadta és az alábbi elfogadott módosított napirend
tartja ülését:

NAPIREND:

l./Döntés a Szikszó Városi Sportcsarnok korszenisítése tárgyű, a közbeszerzésekről
2015, évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) l15.§ szerinti - nemzeti elj
tartoző - hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljarás megindításáról és az elj
közreműködő bírálóbizottságról
- Egyebek

rend

Szám: SZl48-20l2022.
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iek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

ntés a Szikszó Városi Sportcsarnok korszenisítése tárgyú, a közbeszerzésekről szóló
5. évi CXLIil. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115.§ szerinti - nemzeti eljárásrendbe

- hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljarás megindításáról és az eljarásban
űködő bírálóbizottságról

PIREND:

a Szikszó Városi Sportcsarnok korszenisítése tárgyú, a közbeszerzésekről szóló
5. évi CXLIIL törvény (a továbbiakban: Kbt.) ll5.§ szerinti - nemzeti eljarásrendbe

- hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról és az eljárásban
,űködő bírálóbizottságról
Előterj esztő : polgármester
(rasos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. szémúmelléklet)

Antal polgármesteí; az előterjesztést minden képviselő nregkapta. Kéri az előterjesztés
. A sportcsarnok felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról és

bizottság tagjairól szükséges dönteni. Név szerinti szavazás szükséges az

dr. Tóth Zita.jegyző: nyolc céget kémek fel ajánlattételre. A bírálóbizottság tagjai
lanok: Csató Akos, Kovács Péter, Kriván Ildikó és Jegyző Asszony.

Péter képviselő: mennyi idő szükséges az eljárás lefolytatásához?

rb Antal polgármester: minél előbb ki kell majd választant a kivitelező céget, hogy a
minél előbb el lehessen kezdeni.

szerinti s,zav azás következik:

dr. Tőth Zita jegyző egyenként felolvassa a képviselők nevét a név szerinti
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A képviselő-testület az előterjesztést név szerinti szavazássa| - 7 fő van jelen a szav
egyhangúla g 7 igen szav azattal fogadta el, és megh ozta az alábbi határozatot :

Szám : 1 03/2022.(Y1.24.) HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a szikszó városi sportcsarnok korszerűsítése tárgyú, a köz
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 1l5.§ szerinti -
eljárásrendbe tartoző hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési
megindításáról és az eljárásban közreműködő bírálóbizottságról

1. szikszó város Önkormányzat képviselő-testülete úgy hatéroz, hogy a
korszerűsítése" tárgyű, a közbeszerzésekről szóló 2015, évi CXLIII.
továbbiakban: Kbt.) ll5.§ szerinti - nemzeti eljarásrendbe tartoző - hirdetmény k
nélküli közbeszerzési elj arást megindítj a.

2. A Képviselő-testület az eljárás lefolytatásához a Kbt. 27.§ (l)-(2) bekezdései
jelen hatrározat mellékletét képező egyedi eljárási rendet fogadja el.

3. A Képviselő-testület a lefolytatandó eljárástípusnak megfelelően az eljárásban
részr,ételre aza|ábbi gazdasági szereplőket kéri fel:

Név: PERACTO Ingatlan fejlesztő Kft.
Székhely: 3587 Tiszapalkonya, Árpád út 1.

Adószám : 2267 9363 -2-05

Név: SZIVÁnvÁNy_nr Epítoipari és Szolgáltató Kft.
Székhely: 3900 Szerencs, Huszárvár űt26.
Adószám: 104977 46-2-05

Név: BENARBAU Kft.
Székhely: 3903 Bekec§, Szerencsi út l.)
Adószám: 243l5030-2-05

Név: M+S Track&Build Kft.
Székhely: 2724 Ú jlengyel, Hatá r űt 12.
Adószám:

Név: CPT Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 3800 Sziksző,Mőra F. út 87.
Adószám: 13991438-2-05

Név: LT-Bau Epítőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely:3800 Szikszó, Poprád út 8.
Adószám : 13022007 7-2-05

Név: Peka BAU 2000 Építőipari,Ingatlanforgalmaző, Kereskedelmi és Szolgáltató
Székhely: 35l6 Miskolc, Forrás utca 4.
Adószám: 125137 12-2-05
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: RÉVISZ Hulladékanyag Bontó és nrtOresítő Kft.
khely: 3900 Szerencs, Déli lpartelep
iszám: 10330982-2-05

, képviseló-testület az a|ábbi bírálóbizottsági tasokat ielöli ki az aiánlatok értékelésé

Bírálóbizottsági tag neve
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 27.§ (3) bekezdés

szerinti szakértelem
D : kovács péter közbeszerzési
Bl ttáné dr. TőthZita iosi
Cl ató Akos közbeszerzés tarsya szerinti műszaki
K. iván Ildikó penzugyl
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izottsági tagok nyilatkoznak a megbízás elfogadásaról, az összeferhetetlenségi okok
L állásaról, valamint a titoktartási kötelezettségről.

, megvalósítandó építési beruhazás tekintetében a fedezet hazai forrás alapján (IJl
|.2|5-2|2022/SPORTLET) biztosított, melynek összege nettó 99 606 299 Ft

építési beruházás tekintetében a becsült érték meghatánozása a Kbt. 28. § (2) bekezdr
tja alapján szakmai kamarák által ajan\ott díjszabások alapján, illetőleg az ép

üazások, valamint az építési beruhazásokhoz kapcsolódó tervezői és mér
gáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 32212015. (X. 30.) K
lelet l3. § (l) bekezdése alapján atervezői költségvetés alapjan történt.

rvezői költségvetés alapjrán ezen közbeszerzési eljárásban nettó 103 883 9l9 Ft be
k került meghatározásra

lbt. 16-19. § szerinti becsült érték meghatétrozásátra vonatkozó előírások alkalmal
iltek az előkészítés sorálr, az épitési beruhazások értékét az Önkormányzatnak
:erzéssel nem kellett egybeszámítania, illetőleg az Önkormányzat a Kbt. 19. § sze
mi előírásokra tekintettel járt el.
\ Képviselőtestület az eljénási rend, valamint a Kbt. 27.§ (3) bekezdésének
,felelés érdekében az alábbi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jelöli t
ásban való részvételre:

: dr. Kovács Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (Agilitas Kft.)
rhely: 3525 Miskolc, Madarász Viktor u. 13. II. (C) lph. l.em. 104.
ltromszám:00628

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás
lytatásához sztikséges további intézkedéseket tegye meg.

lős: polgármester
iridő: azonnal
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Egyéb hozzászőlás nem volt, Polgármester ezután zrárt ülést rendel el, amelyről ltülön
jegyzőkönyv készül. Jegyzőkönyv lezénva 15 óra 20 perckor.
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