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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február 24-i
rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

Babák Mihály polgármester
Dr. Bagi László képviselő
Dankó Pál képviselő
Földesi Zoltán képviselő
Galambos Imre képviselő
Gombár Györgyné képviselő
Hetényi István képviselő
Hodálik Pál képviselő
Kiszely Mihály alpolgármester
Kozák Imréné képviselő
Dr. Molnár Mihály képviselő
Rejtő József képviselő
Dr. Melis János jegyző
Tóth Sándor beruházási ügyintéző
Szűcs István közbeszerzési szakértő

Kiszely Mihály alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 9 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hetényi István és Dr. Molnár Mihály képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Kiszely Mihály alpolgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontot elfogadásra
javasolja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a meghívóban szereplő napirendi pontot 9
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pont:
1.) „Kerékpárút-hálózat fejlesztése a Szarvast Orosházával összekötő 4404-es jelű út
mentén” projekt kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati
felhívás módosítása
Előadó:
Dr. Melis János jegyző
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1.) napirendi pont: „Kerékpárút-hálózat fejlesztése a Szarvast Orosházával összekötő 4404es jelű út mentén” projekt kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás módosítása
Előadó:
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: Az orosházi kerékpárút kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárást a Swietelsky Magyarország Kft. a Közbeszerzések
Döntőbizottságánál megtámadta. A közbeszerzési szakértő javasolja, hogy a közbeszerzési
kiírást módosítsa a képviselő-testület annak érdekében, hogy a támadásnak elejét lehessen
venni. Sajnálatos módon a tegnapi napon megérkezett a Döntőbizottság telefax értesítése a
megtámadott anyag iktatásáról. Öt nap áll rendelkezésre arra, a módosított kiírás megküldésre
kerüljön a Döntőbizottság részére annak érdekében, hogy az eljárást megszüntessék.
Szűcs István közbeszerzési szakértő: Az orosházi kerékpárút beruházásnál a Swietelsky
Magyarország Kft. az ajánlati felhívással két pontban nem értett egyet. Az alkalmassági
feltételeknél a III.2.3. pontban előírásra került 2 db. minimum 7 tonnás eltolható palástú
úthenger. Véleményük szerint ez túlzott elvárás egy kerékpárútnál ami korlátozza a versenyt.
Erre való hivatkozással jogszabály sértőnek tekintették.
A másik megtámadott rész az ajánlattételi felhívás IV.2.1. pontjában előírt bírálati
szempontok 3. számú Minőségi terv részszempontja. A minőségi tervet egy bíráló bizottság
bírálja. Az önkormányzat értékelési szempontjai kiterjednek az ajánlatokban és a minősítési
tervben megajánlott munkálatok időt állóságára, esztétikusságára és minél kevesebb
fenntartási és hiánypótlási költségére. Ezeket olyan tételnek minősítették, amiket nehéz
objektíven megvizsgálni. Előrevetítik, hogy az ajánlatkérő nem fogja tudni objektíven
lepontozni ezeket a minőségi terveket.
Szakemberekkel egyeztetve elmondható, hogy az eltolható palástú úthenger nem a földtől
elrugaszkodott dolog. Az ajánlatot öten vették ki, így a verseny korlátozásáról nem igazán
lehet beszélni. Keskeny utaknál, rácsatlakozásoknál a mozgatható tengely miatt könnyebb a
tömörítés. Ez még védhető lenne, de a másik kifogásban vannak részigazságok. Ezért
javasolja elejét venni egy hosszas döntőbizottsági procedúrának az ajánlati felhívás
módosításával.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén vegyes vélemények
hangzottak el. Személy szerint az ajánlattevő részéről zsarolásnak tekinti. Az eltolható palástú
henger lehetővé teszi, hogy a keskeny kerékpárutat egyszerre tömörítsék és ne darabonként.
Így a kerékpárút nem csúszna szét, nem szakadna le a széle. Az alapvető hibák mindig a nem
megfelelő tömörítésből adódnak amit nehéz ellenőrizni is. A minőségi tervet azért támogatta a
bizottság mert ezzel lehet azokat a plusz dolgokat „kivasalni” az ajánlattevőből amiket a
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acélszerkezetek korróziógátlása ahol 15 év garanciákat vállaltak, holott csak 6 év lett volna.
A szerződés úgy szól, hogy amennyiben a képviselő-testület elfogadja a szakértő véleményét
akkor bírság esetén a szakértő cégnek kell kifizetni. A bizottság javasolja elfogadni az ajánlati
felhívás módosítását.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
86/2010.(II.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése a Szarvast Orosházával összekötő 4404 jelű út
mentén” beruházás kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó Ajánlati felhívás
módosításának tartalmát megismerte azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a közbeszerzési eljárás
lefolytatásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. február 24.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester megérkezik az ülésterembe, 10 képviselő van jelen.
Egyéb bejelentések:
Kiszely Mihály alpolgármester: A február 25-i ülés egyik napirendi pontja a kistérségi
hulladékkomposztáló létrehozása. A kistérségi társulás ülésén kialakult vélemény alapján
minden településnek érdekében áll a komposztáló telep létrehozása. Jelenleg nincs kidolgozva
a jövőbeni közös vállalat alapszabálya, szervezeti és működési szabályzata. Javasolja a
pályázat benyújtását. A további döntések akkor is meghozhatók ha a pályázatot már
elbírálták. A jövőbeni vegyesvállalat alapvetéseit ki kell dolgozni a támogatási szerződés
aláírása előtt.
Babák Mihály polgármester: Ha nem kerül benyújtásra a pályázat akkor elbukja a város azt
amit korábban beinvesztált. Ha a második fordulót elnyeri a pályázat és közben lép ki a város
akkor nem kell fizetni.
Kiszely Mihály alpolgármester: Másik ilyen típusú döntés a fürdő geotermikus víz
elhelyezésével kapcsolatos. Alternatív szennyvízelhelyezés a biológiai kultúrás elhelyezés. A
pályázatot most kell benyújtani, de több háttér információ hiányzik. Itt is be kellene nyújtani a
pályázatot és az elbírálást követően kell dönteni a továbbiakról.
Dr. Bagi László képviselő megérkezik az ülésterembe, 11 képviselő van jelen.

-4Babák Mihály polgármester: A visszasajtolás drága. A felszíni tisztításról azt sem tudni
még, hogy működik vagy sem. Hosszú távú beruházás a termálvíz hasznosítás, jövője van.
Nem tudni, hogy ki mit fog preferálni – a visszasajtolást vagy a tisztítást. A beruházásnak
óriási költsége van.
Kiszely Mihály alpolgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
Kmf.
Kiszely Mihály sk
alpolgármester

Dr. Melis János sk
jegyző
Hitelesítők:

Dr. Molnár Mihály sk
képviselő

Írásba foglalva: 2010. február 24.

Hetényi István sk
képviselő

