Kivonat
Heréd Község Önkormányzatának
2009. március 30-i ülésének jegyzőkönyvéből
31/2009.(III.30.) képviselő-testületi határozat
Heréd Község Önkormányzata megtárgyalta a LEDER III. ütem keretében
benyújtott Tájház és Művelődési Ház felújítása tárgyú építési beruházás, valamint
az ezzel egybeszámítandó Iskolakert kerítés létesítés közbeszerzési előterjesztését
valamint a 2009. évi közbeszerzési tervet.
1. A Képviselő-testület egyetért abban, hogy a Tájház és Művelődési Ház
felújítása, iskolakert parki sétány felújítása és az Iskolakert kerítés létesítés
tárgyú építési beruházásra a Közbeszerzési törvény 48. § (2)-(3) bekezdéseinek
alkalmazásával a Kbt. IV. fejezete szerinti hirdetmény nélküli egyszerű
eljárás kerüljön lefolytatásra, az eljárás megindulását megelőzően a Kbt. és a
Közbeszerzési Szabályzat szerinti Bíráló Bizottság alakuljon, amely
felhatalmazást kap arra, hogy elfogadja az eljárási, felelősségi és dokumentálási
rendet, az ajánlattételi felhívást és dokumentációt, valamint megtegye az előírt
eljárási cselekményeket.
A Bíráló Bizottság a következő összetétellel jön létre:
- Egyed János alpolgármester a közbeszerzés tárgya szerinti szakértő
- Juhász Istvánné, PÜB Elnöke pénzügyi szakértő
- Papp Ákos képviselő
- dr. Dóka Zsolt (Perfectus Kft.) jogi és közbeszerzési szakértő
A Bíráló Bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vesz:
Kómár József polgármester
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
2. A Képviselő – testület egyetért abban, hogy az egyszerű közbeszerzési
eljárásra az alábbi társaságok kerüljenek meghívásra:
1./ VIKTÓRIA ÉPKER Kft (2173. Kartal. Bocskai út 9.)
2./ ZAGYVA BAU Kft (3031 Zagyvaszántó Arany J.út 21.)
3./ BERECZKI ÉS TÁRSA Kft. (3011 Heréd Kökényesi út 34.)
4./ TRI-BONT Kft (2134 Sződ Csörögi út 3.)
3. A Képviselő-testület e határozat mellékletét képező 2009. évi közbeszerzési
tervet elfogadja.
Felkéri a Képviselő-testület a Körjegyzőt, hogy a Közbeszerzési terv közzétételéről
gondoskodjon.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Bíráló Bizottságot a hirdetmény nélküli
egyszerű eljárás, a kivitelező kiválasztására a Képviselő-testületi döntés
előkészítésére.
Határidő: 2008. 03.31 (ajánlattételi felhívás megküldésére)
Felelős: Bíráló Bizottság a körjegyző útján
k.m.f.
Kómár József sk.
polgármester

Peterkéné dr.Farkas Andrea sk.
körjegyző

Heréd Község Önkormányzata
(3011 Heréd, Rákóczi út 39.)
2009. évi összesített közbeszerzési terve

1. sz. melléklet

Közbeszerzési eljárások várható száma: 2 db
1.
Beszerzés tárgya:
Heréden
1. rész Tájház felújítása
2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány felújítása
3. rész: Iskola kerítés létesítése
tárgyú építési beruházás
Beszerzés mennyisége:
Heréden
1. rész Tájház felújítása
Heréd
377 hrsz.
A tájház alapozása, falai, födémszerkezetei, kéményei, nyílászárói, tetőszerkezete, valamint a
tetőlécezés és a héjalás kerül felújításra. Az újonnan falazott faszerkezetek alá betonsáv alap
készül, melyet monolit vasbeton talpkoszorú egészít ki. Megtörténik a vályog falazat pótlása,
megerősítése, új falazatok készítése. A nyílászárókat cserélni, és felújítani kell.
A tájház kerítése is felújításra kerül. A kerítés kialakítása során oszlopok elhelyezése, kapuk, és
kerítés kialakítására kerül sor. A faanyagokat beépítés előtt légmentesítő anyaggal és
gombamentesítővel kell kezelni, beépítés után a látszódó fafelületek pácolást kapnak barna
színben.
2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány felújítása
Heréd
323; 324; 325/6 hrsz.
Művelődési ház és környezetének felújítása: A homlokzat és annak vakolat felújítása során
hőszigetelés és külső színezés is történik. Az épület körüli járdák a középülethez méltó
térburkolattal kerülnek lefedésre, ezzel párhuzamosan fizikai akadálymentesítés is végbemegy.
A meglévő nyílászárók cseréjére kerül sor.
Iskolakert parki sétány felújítása: Új elemekkel, utcabútorokkal (padok, hulladéktárolók) történő
kiegészítés, szilárd szegélyelemek között kiépített murvaburkolat. A zöldfelület élővilága is
megújul.
3. rész: Iskola kerítés létesítése
Heréd
323.hrsz. Iskola
Iskola udvar lezárása: Az iskola udvar funkcionális használatának biztosítása , a bitumenes
pálya és szűkebb környezetében kapukkal ellátott kerítés létesítése. Hossza 140 m. Beton
alapba rögzített oszlopokhoz fogatott előre gyártott fém kerítés elemekből.
Beszerzés cpv kódja:
45212300-9 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
45214200-2 Iskolaépületek kivitelezése

Beszerzés becsült értéke egybeszámítás nélkül:
1. rész Tájház felújítása , kerítés létesítése
Nettó 2.750.104 Ft

nettó: 120108 Ft

2. rész: Művelődési ház és környezetének felújítása, iskolakert parki sétány felújítása
nettó 16.467.570 Ft

nettó: 2.963.710 Ft

3. rész: Iskola kerítés létesítése
nettó 4.926.382 Ft
Milyen más beszerzéssel számítandó egybe a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény (Kbt.) alapján: Beszerzés becsült értéke egybeszámítással: nettó 27.209.874 Ft
Eljárási rezsim: A Kbt. negyedik része szerinti eljárás
Eljárásfajta: hirdetmény nélküli egyszerű, tárgyalás nélkül
Beszerzés megindításának tervezett időpontja: 2009. március
Beszerzésben résztvevő személyek: az eljárás belső felelősségi rendje és az Önkormányzat
közbeszerzési szabályzata szerint
Beszerzés pénzügyi fedezete: Az 1. és 2. feladatokra 5.088.001 Ft saját forrás a Képviselőtestület 1/2009. (I.7) Képviselő-testületi határozata alapján, a többi a benyújtott LEADER III.
tengely pályázati támogatásból, az iskola kerítésére 1182 eFt+ Áfa saját forrás az elemi
költségvetésben tervezett, a többi ÖM infrastrukturális pályázatból tervezett.
Egyéb információk: a közbeszerzési eljárásban közbeszerzési tanácsadó a Perfectus
Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft. (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.)
2. beszerzés tárgya óvoda főzőkonyha élelmiszer nyersanyag áru beszerzés
2009. évi elemi költségvetésben tervezett összeg óvodai étkezésnél 2526 eFt, iskolai élelmiszer
4006 eFt, munkahelyi és vendégétkeztetésnél 1090 eFt, szociális étkeztetésnél 1344 eFt,
összesen nettó 8.966 eFt.. Határozatlan idejű szerződéskötés rész ajánlattételi lehetőséggel.
Beszerzés megindításának tervezett időpontja 2009.04.-05.hó

Heréd, 2009. 03.30.
Kómár József sk.
polgármester

