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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. július 13-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 191/2015. (VII.13.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalását,
figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjára.

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 30.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. július 13-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 192/2015. (VII.13.) számú határozata:
A képviselőtestület:
1./ A Rózsaép Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4400
Nyíregyháza, Tünde u. 12.) részvételi jelentkezését nyilvánítsa érvénytelenné a következő
indokokra tekintettel:
- A részvételre jelentkezésből hiányzik az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) illetőleg f) pontjaiban
foglalt kizáró okokra vonatkozó, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti
nyilatkozat.
- A részvételi jelentkezés 11-12. oldalán benyújtott nyilatkozatok nincsenek cégszerűen
aláírva, így a részvételi jelentkezésből hiányzik a részvételi jelentkező teljes, és közbeszerzés
tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozata.
2./ A Magyar Bau Holding Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
részvételi jelentkezését nyilvánítsa érvénytelenné a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján a
következő indokokra tekintettel:
- A részvételi jelentkezés 46-48. oldalán, illetőleg a hiánypótlás 5-7. oldalán benyújtott
részvételi nyilatkozatban, a Kbt. 55. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatban nincs pontosan
megjelölve a referenciák igazolására igénybe vett más szervezet kapacitása igénybevételének
módja, a szerződés teljesítése során a szakmai tapasztalat felhasználásának módja.
3./ A következő részvételre jelentkezők részvételi jelentkezését nyilvánítsa érvényesnek:
1. Szabau Invest Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft. (8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4.
II/1.)
2. Bauterc – Prizma Mélyépítő Kereskedelmi Kft. (8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.)
3. Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em.)
4. P+P Ökopart konzorcium (1221 Budapest, Anna u. 9-11.)
5. Everling Városépítő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2117 Isaszeg,
Aulich u. 3.)
4./ A részvételi szakaszt pedig ennek megfelelően nyilvánítsa eredményessé, és az érvényes
részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezők részére az ajánlattételi felhívás
megküldését.
5./ Felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi felhívás és összegezés aláírására.
Határidő: 2015. július 13. az ajánlattételi határidő és összegezés kiküldése kapcsán
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 30.

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. július 13-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 193/2015. (VII.13.) számú határozata
A képviselőtestület:
1/ Felhatalmazza az alpolgármester asszonyt, hogy a módosított mesepark műszaki
tartalmáról döntsön egy személyben.
2./ Az árajánlatok bontásán (2015.07.23 10 óra) a Képviselőtestület tagjai ne vegyenek részt.
Ők kizárólag azon a tárgyaláson segítsék az eredményes tárgyalást, amelynek időpontja
2015.07.30. 11 óra (minimum 5 munkanapot rá kell számolni a bontástól).
A tárgyaláson lehet közölni az ajánlattevőkkel azokat műszaki tartalmi változásokat, amelyek
nem az árlejtés elérése érdekében merülnek fel (mesepark változás) és az egyéb észrevételek
tárgyalására is ekkor kerül sor az árlejtés vonatkozásában.
3./ Felkéri Bischof Zoltán projektmenedzsert, hogy az árajánlatok beérkezését követően
készítse el az összegezést, azt küldje meg a Képviselőtestület részére és a tárgyalásig, de
legkésőbb 2015.07.28-ig bizottsági egyeztetést hívjon össze. A bontást követően tájékoztassa
az ajánlattevőket a már ismert műszaki tartalmi változásokról, hogy a tárgyalást követő
legkésőbb 2 munkanapon belül be tudják nyújtani a módosított árajánlatukat.
4./ Felkéri a polgármestert, hogy a felelős személyek ismeretében jelöljön meg határidőket a
műszaki tartalom pontosításával kapcsolatban.
Gondoskodjon arról, hogy az érdekeltek a módosított műszaki tartalomról, illetve a
tárgyaláson résztvevők kapjanak tájékoztatást a tárgyalás előtt a műszaki tartalomról, a
tárgyalás időpontjáról.
Határidő:
2015. július 21. 12 óráig Klie Zoltán főépítész kiküldi a testület részére a mesepark műszaki
tartalmi módosítással ellátott dokumentumait
2015. július 28-ig Bischof Zoltán projektmenedzser bizottsági egyeztetést hív össze.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Klie Zoltán főépítész, Kelemen Lilla projektmenedzser

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 30.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

