Készült:

Mogyorósbánya Község Önkorményzati Képviselő-testületének 2014. június
I7-én 7.30 &aíkezdettel megtartott rendkívüli ZXPr üléséről

Az ülés helve: Polgármesteri Hivatal
Mogyorósbánya, Szőlősor u,

1.

Jelen vannak Havrancsik Tibor polgármester
Somogyi Mihály képviselő alpolgármester
ifi. Havrancsik Tibor képviselő
Kríszeg Csaba képviselő
Seresné Papp Zsuzsanna képviselő
Démédr. Varga Katalin jegyző

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok a
következők
1.) Mogyorósbánya - Hősök tere, Alkotmány utca, Arany János utca és Petőf,r Sándor utca
aszfaltburkolat felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárásban a nyerles kivitelező
kiválasztás a a Bír áIő B izottság j avasl ata alapj án.
2.) Útfelújítással kapcsolatban műszaki ellerrőri feladatra vállalkozó kiválasztása.

Havrancsik Tibor polgármester felkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a napirendi pontok
elfogadásáról, továbbá javasolta, hogy az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés
elrendelésérekerüljön sor.
szavazásban a polgármester és négy képviselő vett résá.
képviselő-testtilet 5 igen 0 nem szavazattal tartőzkodás nélkiil elfogadja az előterjesztett
napirendi pontokat, ügyrendi módosító javaslat nincs.
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Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviseiő-testiilete az ülés napirendi
pontjait a polgármester által előterjesztetteknek megí'elelően állapítja rneg.

A

Képviseló{estület az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a napirendi
pontok zárt ülésen történő tárgyalását rendeli el,

Határidő:

Felelős:
1.

azonnal
HavrancsikTiborpolgármester

Napirend:
Mogyorósbánya - Hősök tere, Alkotmány utca, Arany János utca és Petőfi Sándor
utca aszfaltburkolat felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárásban a nyertes
kivitelező kiválasztása a Bíráló Bizottság javaslata alapján.

Havrancsik Tibor polgármester ismerteti

a. képviselőkkel, hogy a közbeszerzési eljárás
eredményesen lezárult. Három vállalkozás nyújtolt be árajánlatot á Swietetsky Magy araiszág
Kft, a Vértesaszfalt Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltátó Kft és a Széles ,it rn. A Bíráló
Bizottság javaslata alapján a legkedvezőbb arqánlatot benyújtó cég a Swietelsky

MagyarországKft. nettó 16.516.650,- Ft összeggel, így javasolja megbízni a kivitelezéssel. A
közbeszerző tá4ékortatása alapján a kivitelezőnek a testületi döntést meg kell küldeni, majd
eá követően 11 moratóriumi napja van arra, hogy a szerződést meg lehessen kötni és a

munkálatokat meg lehessen kezdeni.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy aközbeszerzéssel kapcsolatban név szerinti
szavazást rendel el, felkéri képviselő társait szavazzanak.

Havrancsik Tibor polgármester
Somogyi Mihály képviselő alpolgármester
ifi. Havrancsik Tibor képviselő
Kríszeg Csaba képviselő
Seresné Papp Zsuzsanna képviselő

szavazata,,

szavazata:
szavazata:
szavazata:
szavazata:
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igen
ígen
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szavazásban a polgármester és négy képviselő vett részt.
A képviseló-testület 5 igen 0 nem szavazattaltartőzkodás nélkül elfogadja
az aláhbiak szerint döntenek:
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1.)

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jővz,hagyja a
közbeszerzési eljárás eredményét, azaz a Swietelsky Magyarország Kft.
(címe: 1 1 17 Budapest, Irinyi J. u. 4-20, "B" ép. V. em.) nevezi meg nyertes ajánlattevőként.
2.) A képviselő-testület eredményesnek nyilvánítja aközbeszerzésí eljárást
3.) A képviselő-testület felhatalmazza apolgármestert aYálla\kozási szerződés megkötésére.
Hatátridő:

azowtal

:.

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester
2.

Napirend:

Úttet.nj itessal

kapcsolatban műszaki ellenőri feladatra vállalkozó kiválasztása.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy négy vállalkozástól kért be árajánlatot

a

műszaki ellenőri feladatok elvégzésére.
Ezek a következők voltak a Roadlog Útepitesi Mémöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft, a
Dunapart Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, az OBJECT Mérnök Tanácsadó Kft és a TMJ Kft
A négy vállalkozás közül az OBJECT Mérnök - Tanácsadó Kft ajánlata a legkedvezőbb,
1.400.000,_ Ft + ÁFA) aza7- 1.778.000,- Ft összeggel, javasolja a képviselő-testületnek
elfogadásra.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatban név szerinti
szavazást rendel el. A jegyző személyenként kéri felkéri a jelenlévőket a szavazásra. A
szavazásban a polgrármester és négy képviselő vett résá.
Havrancsik Tibor polgármester
Somogyi Mihály képviselő alpolgármester
ifi. Havrancsik Tibor képviselő
Kríszeg Csaba képviselő
Seresné Papp Zsuzsanna képviselő

szavazata:
szavazata:
szavazata:
szavazata:
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A képviselő-testület

5 igen 0 nem szavazatta|tartőzkoőás
az alábbiak szerint döntenek:
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1.)

Mogyorósbánya Község Önkormanyzatának Képviseló-testülete jóváhagyja a
beszerzési eljárás megindítását és az ajánlattételre felkért, kiválasztott Műszaki ellenőrök
személyét.
2.) A képviselő-testület jóvahagyja az eljérás eredményét,azaz az OBJECT Mérnök _
Tanácsadó Kft (1116 Budapest, Karcag u.23,) nevezt meg nyertes ajánlattevőként.
3.) A képviselő-testület eredményesnek nyilvánítlaabeszerzési eljárást
4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgarmestert a Vállalkozási szerződés
megkötésére.

Hatánidő: azonnal
Felelős: Havrancsik Tibor polgármester

A közbeszerző javasolta, hogy a műszaki ellenőr a teljes munkara vállaljon a felelősséget,
a kivitelezővel kapcsolatos feladatokat lássa el és íigyeljen oda a technológiai előírások
maradéktalan betartásétraés arra, hogy az elkészült út hosszú távon használható maradhasson.

Kríszeg Csaba képviselő megkérdezte, hogy hány m2

a teljes útfelújítás.

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy a közbeszerzési kiírásban pontosan megvan,
közel4500 m2.

A Hősök

tere teljes felülete is benne van, ehhez hosszá adódik még a buszmegálló váró. a Fő
u, 72. előtti terület murvás részétfel kell marni és le kell aszfaltozni. tehát körbekeríteni a

teljes teret, a hidat és a felsorolt utcákat.
Az utca csatlakozások bevezető részeinek kialakításanak kell megtörténni.
Amire még nagyon oda kell figyelnt az a Sport utcára vezető híd előtti rész, ahol van egy
nagy gödör, azlegyen föltöltve és bekötve. A vízmű felé menő szakaszt a 63-83 hénszámig
most nem lehet leaszfaltozni, mert ott avízvezeték rendszer átépítésrekerül (a hazakeiőtt fog
elmenni a gerinc vezeték), viszont oda kell figyelni arra, hogy a visszatemetést kör,etően ott
megfelelően legyen tömörítve és kővel ellátva ez a szakasz, hogy később már egy vékony
aszfalttéteget lehessen rátenni és így ezaszakaszis szíIárdburkolatú lehessen.
Amin még el kell gondolkodni, az Alkotmány utca jelenlegi murvás részénekcsatlakoztatása
a híd utání űíszakaszba. Mivel ott csak személyautó forgalom van és nagy teherautók nem
közlekednek, egy három méter széles sávot kellene leaszfaltozni, hisz az alap adott. Ene
kérj ünk be árajanlatot.

Somogyi Mihály alpolgármester szerint
utat.

az

árok melletti területen

ki kellene szélesíteni az

Havrancsik Tibor polgármester elmondja, hogy ha ezt is meg tudnánk oldani, akkor
lényegébenminden utcát sikenil leaszfaltozni az ott lakók régi igényére.

Seresné Papp Zsuzsanna képviselő megkérdezi, hogy menni időt vesz igénybe a munka.

Havancsik Tibor polgármester elmondja,ha a géplánc idejön és az altők ontják az anyagot,
akkor pár nap. Kérniink kell a kivitelezőtől egy műszaki ütemtervet. Ebben pontosan le van
írva, hogy atníg a hátsó útszakaszt aszfaltozzák, addig a Jókai utcán lehet majd közlekedni. A
forgalom iranyítás az a kívitelező feladata. Ha nincs nagy hőség, akkor a hengerezést
követően harom óra múlva mfu a személyautók tudnak közlekedni. A csatoma fedeleket
szintbe hozzék és az utpadkát is kialakítják, hogy ne törjön le a széle.
Június 29-tő| kezdődően a munkálatokat el lehet kezdeni. Az önkormányzat ftzeíőképes, az
összeg a rendelkezésünkre á11. Innen kezdve a kivitelezőn múlik, hogy milyen gyorsan készül
el akárjúlius végérebefejeződhet a felújítás.

képviselő_testület aktuális feladatokat beszélt meg. A június végén
megrendezésre kerülő testvér települések találkozőjával, a temető felújítási munkálatokkal és
a soron következő testületi ülés napirendjével kapcsolatban,határozathozatal nem történt.

Eú követően a

A

testületi ülésen több napirend, kórdés, hozzászőIás nincs,
megköszönve Havrancsik Tibor polgrármester az ülést bezárja 8 óra
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