TÁJ ÉKO ZTATÓ

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2011. július 21-én hozott döntéseiről

61/2011.(VII.21.)Kt. Az „Orgovány - faluközpont megújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
során benyújtott ajánlatok elbírálása

62/2011.(VII.21.)Kt. Javaslattétel az Ágasegyháza-Orgovány Községek Önkormányzatainak
közoktatási (Intézményfenntartó) Társulása főigazgatói álláshelyére
benyújtott pályázatok elbírálásához

63/2011.(VII.21.)Kt. Pályázat benyújtása a KEOP-2011-4.2.0/A „Helyi hő, hűtési és
villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című
felhívásra

61/2011.(VII.21.)Kt.
Tárgy: Az „Orgovány - faluközpont
megújítása” tárgyú közbeszerzési
eljárás során benyújtott ajánlatok
elbírálása
HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete tudomásul veszi,
hogy a Bíráló Bizottság jóváhagyásával
a
közbeszerzés
lebonyolításával
megbízott Magistratum Kft. az
„Orgovány - faluközpont megújítása”
elnevezésű
pályázat
végrehajtása
kapcsán
a
40/2011.(V.26.)Kt.
határozatnak
megfelelően
a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX.
törvény
251.
§-ának
megfelelően a közbeszerzési eljárás
során a dokumentációt az:
 Akker-Plus Kft. Akasztó, Fő út
189.,
 Bauiso-Technik Kft. Kecskemét,
Halasi u. 25-27.,
 Metszéspont Kft. Lakitelek, Szikra
Tanya 28. részére megküldte.
Az ajánlattételi felhívásra az alábbi
ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:
 Akker-Plus Kft. Akasztó Fő út
189.,
 Bauiso-Technik Kft Kecskemét
Halasi u. 25-27.,
A Metszéspont Kft. Lakitelek, Szikra
Tanya 28. az ajánlattételi határidőre
nem küldte meg ajánlatát.
A képviselőtestület megállapítja, hogy
az eljárás során érvénytelen ajánlat nem
volt.
2./ A képviselőtestület - figyelembe véve a
Bíráló
Bizottság
értékelését
megállapítja, hogy az ajánlattételi
felhívásban foglalt bírálati szempontok
alapján az eljárás nyertese mindkét

részteljesítés esetében az Akker-Plus
Kft. Akasztó, Fő út 189.
Az ajánlat elbírásának szempontja a
legalacsonyabb ellenszolgáltatás. A
legalacsonyabb
ellenszolgáltatást
tartalmazó
ajánlatot
benyújtó
ajánlattevő nyertese részenként.
Az előre maghatározott bírálati
szempont szerint meghozott döntés
alapján az eljárás második helyezettje
mindkét részteljesítés esetében a
Bauiso-Technik
Kft.
Kecskemét,
Halasi u. 25-27.
3./ A képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 99. §
(1) bekezdése alapján az ajánlat
tartalmának
megfelelő
szerződés
megkötésére az Akker-Plus Kft.-vel.

62/2011.(VII.21.)Kt.
Tárgy: Javaslattétel az
ÁgasegyházaOrgovány
Községek
Önkormányzatainak
Közoktatási
(Intézményfenntartó)
Társulása
főigazgatói álláshelyére benyújtott
pályázatok elbírálásához
HATÁROZAT
Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete
az
ÁgasegyházaOrgovány Községek Önkormányzatainak
Közoktatási
(Intézményfenntartó)
Társulása Társulási Megállapodásának 8.1
pontja alapján az Ágasegyháza-Orgovány
Községek Önkormányzatainak Közoktatási
(Intézményfenntartó) Társulás Társulási
Tanácsa felé az Általános Művelődési
Központ
főigazgatói
álláshelyének
betöltésére Gyarmatiné Márton Olga
pályázatát javasolja elfogadásra.

A határozatról értesül:
1./ Ágasegyháza Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
2./ Maszlik István polgármester, a
Társulási Tanács elnöke
3./ Füredi János polgármester, a Társulási
Tanács elnökhelyettese

63/2011.(VII.21.)Kt.
Tárgy: Pályázat benyújtása a KEOP-20114.2.0/A „Helyi hő, hűtési és
villamos energia igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal” című
felhívásra
HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete egyetért a KEOP2011-4.2.0/A „Helyi hő, hűtési és
villamos energia igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal” című
felhívásra pályázat benyújtásával, az
önkormányzat intézményeinél 42 kwp
összteljesítményű napelem rendszer
felszerelésének támogatása érdekében.
2./ A képviselőtestület a tervezett projekt
bruttó költségét összesen 56.175.000,Ft összegben állapítja meg, amelyből a
pályázat
sikeres
lebonyolításához
8.426.250,-Ft saját forrást biztosít.

3./ A
képviselőtestület
a
pályázat
elkészítésével a Perimeter Villamos
Energetikai
Kereskedelmi
és
Szolgáltató Kft.-t bízza meg.
4./ A képviselőtestület a pályázathoz
kapcsolódóan
kezdeményezi
a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 251. § (2) bekezdése
alapján hirdetmény közzététele nélküli
általános
egyszerű
közbeszerzési
eljárás lefolytatását.
5./ A képviselőtestület megbízza a
polgármestert a pályázat benyújtásával
és felhatalmazza, hogy a pályázat
benyújtásához
szükséges
további
nyilatkozatokat a képviselőtestület
nevében tegye meg.
6./ A képviselőtestület megbízza a jegyzőt,
hogy az előkészítés költségeinek a
2011.
évi
önkormányzati
költségvetésen történő átvezetéséről
intézkedjék, továbbá a saját forrásnak
megfelelő összeg biztosításáról a 2012.
évi költségvetésben gondoskodjék.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Perimeter Kft., Vértesboglár
4./ Pénzügyi csoport

