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Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, a Képviselő-
testület a jelenlévő 9 fővel határozatképes. Kéri, aki a meghívóban szereplő napirendi ponttal 
megtartandó rendkívüli üléssel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2009.(IV.14.) 
h a t á r o z a t a 

a napirendi pont elfogadásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirenddel rendkívüli ülést tart: 
 
1./ A Zöldliget Általános Iskola bővítés –felújítás kivitelezőjének kiválasztása közbeszerzési 
     eljárás alapján 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 1.) A Zöldliget Általános Iskola bővítés–felújítás kivitelezőjének kiválasztása 
       közbeszerzési eljárás alapján 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek, kérdése, hozzászólása? 
 



 2 

 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az előzményekről röviden elmondja, volt egy nyílt 
uniós eljárás, ahol öten pályáztak, de olyan magasak voltak az ajánlati árak, hogy az nem volt 
teljesíthető, ezért érvénytelennek minősítette a Képviselő-testület. Meghívásos újabb fordulóra 
került sor, az eredeti öt pályázó meghívásával. Itt megadásra került a pályázati összeg 
értékhatár is, erre három pályázat érkezett be. Ezután három tárgyalás következett, 
amelyeknek az volt a lényege, hogy a résztvevők próbálták a költségeiket csökkenteni, erre 
különböző javaslatokat tettek, akár műszaki szerkezeti megoldásra, akár anyagfelhasználás 
tekintetében. Az első fordulóban csak a műszaki szakértő vett részt az egyeztető 
tárgyalásokon, majd amikor a javaslatokat konkrétan értékelni kellett, akkor a műszaki 
ellenőr is. A tartalom tekintetében semmiféle engedmény nem volt, mivel erre kap támogatást 
az Önkormányzat. Az anyagfelhasználás tekintetében több javaslat is volt, ebből hármat 
fogadott el az egyeztetések során a szakértői team. Az előzetes tárgyalások alapján beadott 
végleges ajánlatban nem élt egyik pályázó sem a műszaki könnyítésekkel. Mind a három 
pályázat szabályos és érvényes, ebből adódóan értékelhető volt. Az első táblázatban szerepel 
az a pályázó, akit a pontrendszer alapján a Bíráló Bizottság győztesnek javasol. A második 
táblázatban szerepel a második, illetve harmadik helyezett. A pályázat bontáskor nem jelent 
meg a ZÁÉV, aki a pályázatában a kiköltöztetésre nem adott ajánlatot, ezzel a harmadik 
helyre sorolta magát. Saját döntése alapján került rosszabb besorolásra, tehát valószínű nem 
fog jogorvoslattal élni. A Közbeszerzési Törvény szerint a Közbeszerzési Tanács 8 napot kér 
az eredményhirdetéstől a szerződés megkötéséig, a támogató szerv pedig általában 15 napot. 
Ezt el kell dönteni, tekintettel arra, hogy nincs még érvényes támogatási szerződés. 
Elképzelhető, ha nincs jogorvoslat, akkor a hónap végén a nyertes pályázó elkezdheti a 
munkát. Az első helyezett a Bau-System Kft, a Bíráló Bizottság ezt javasolta, erre kéri a T. 
Képviselő-testület döntését.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Örül neki, hogy érvényes a pályázat és akkora 
különbséggel, hogy a Képviselő-testület döntését nem nehezíti. Valószínű a szerződés 
megkötéséig a 15 napot kivárják, de előtte a VÁTI álláspontját fogják kérni. Elmondja, a mai 
napig az iskolát őriztették, a FEJÉRVÉD Kft-vel szerződést kötöttek erre. Megnyugtató az 
Önkormányzat számára a pályázati összeg is, mivel beleférnek abba a költségbe, amit 
elterveztek. Az iskola átadási határideje november 1-je, a győztes pályázó előteljesítésként 
négy hetet vállalt, amennyiben ez nem teljesül, igen magas a kötbér. Tanévet valószínű még 
nem ott kezd az iskola, de a karácsonyi ünnepséget már ott kívánják tartani. A visszaköltözés 
egyszerűbb lesz, mivel ott lesznek már a bútorok, berendezések, felszerelések. 
 
Martinovszky József képviselő:   Elmondja, a Bau-System egy kecskeméti nagy építőipari cég, 
az interneten lehet róla tájékozódni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  A pályáztatás egész folyamatbonyolítását 
igyekeztek minél távolabb tartani a Hivataltól, valóban elmondható, aki a legjobb ajánlatot 
adta, az nyerte meg a pályázatot. Az Önkormányzat költségvetésében tervezett összeg pedig 
elegendő, úgy tűnik, nem lesz gond. 
 
Serhók György képviselő:  A Bíráló Bizottsági jegyzőkönyveket nézve elmondható, hogy a 
közbeszerzési eljárások során a Képviselő-testület egy-egy tagja ezeken részt vett. Mindenki 
láthatja, akár a megkapott anyagból is, hogy milyen komoly szempontok alapján születtek a 
döntések. 
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Juhász Gyula képviselő:   A nyertes pályázatnál a nettó ajánlati árnál megjegyzi, hogy a 
támogatási szerződésben 603 millió forint szerepel, a pályázatban pedig 648 millió forint, 
tehát 40 millió forinttal többet kell az Önkormányzatnak erre szánni, mint a tervezett összeg. 
Az előteljesítési idő elég feszített, ha nem teljesíti a pályázó, akkor az Önkormányzat kötbérrel 
élhet. Véleménye szerint elég rövid határidővel vállalták, de talán így is megéri nekik.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri a Képviselő-testület  tagjait, aki a Bau-System Kft. 
nyertességével a kiküldöttek szerint egyetért, az kézfeltartással jelezze. 
 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a Bau-System Kft. nyertességét 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2009.(IV.14.) 
h a t á r o z a t a 

Iskola felújítás/08/Velence megnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a velencei Iskola felújítás/08/Velence 
megnevezésű közbeszerzései eljárás eredményeként a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva a 
pályázati értékelésben legjobb ajánlatot tevő Bau-System Kft-t nevezi meg pályázat 
nyertesnek. 
Az építés-kivitelezés kiírásban szereplő műszaki tartalommal történő megvalósításának 
vállalási összege 648.000.000,- Ft + ÁFA. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kivitelezési szerződést nevében eljárva írja alá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2009. május 15. 

 
*  * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

 _________________________ __________________________ 
 Oláhné Surányi Ágnes Dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 


