
Borszörcsök Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
8479. Borszörcsök, Petőfi u. 198.

Szám: 80-2/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február
5-én 18.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselőtestületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
8479. Borszörcsök, Petőfi u. 198.

Jelen vannak:

a.)
Képviselőtestület tagjai:

Modori László polgármester
Kocsi István alpolgármester
Modori Tivadar
Poór László
Zsigmond Károly települési képviselők

b.)
Tanácskozási joggal résztvevő:

Bendes István jegyző

Az ülésen  érdeklődő nem jelent meg.

Modori László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen a
képviselőtestület  mind  az  5  tagja  megjelent,  tehát  az  ülés  határozatképes,  majd  az  ülést
megnyitotta.
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Polgármester  javaslatára  a  képviselőtestület  az  ülés  napirendjét  5  igen  szavazattal   -
egyhangúlag  - az alábbiak szerint állapította meg:

NAPIREND: ELŐADÓ:

1./ 
Szennyvíz kiegészítő munkái árajánlata  Modori László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.
Szennyvíz kiegészítő munkái árajánlata
Előadó: Modori László polgármester

Modori László:

A 3/2013.(I.29.)  Kt. számú határozatunk meghozatala óta sikerült  leülni a kivitelezővel és
kedvezőbb  árajánlatot  kaptunk  a  korábbinál.  Ismertette  az  összegzést  az  ajánlatok
elfogadásáról. (Az összegzés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ez fontos volt a számunkra,
mert ezt az árat biztonsággal tudjuk finanszírozni. 

Borszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  5  igen  szavazattal  egyhangúlag
közbeszerzési eljárás lezárásáról az alábbi határozatot hozta:

4/2013. (II. 05.) Kt. sz. Határozat

Bortszörcsök  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a
közbeszerzésekről  szóló  2011.  évi  CVIII.  törvény  94.  §  (3)
bekezdésének  a)  pontja  alapján  indított  KIEGÉSZÍTŐ  ÉPÍTÉSI
BERUHÁZÁS  („Borszörcsök  község  szennyvízelvezetési  és
szennyvíztisztítási beruházása“ (azonosító szám: KDOP-4.1.1/A-10-
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2010-0003) eljárásban az a testület az előterjesztésben rögzített javaslati
tartalommal  megegyezően  meghozta  a  közbeszerzési  eljárást  lezáró
döntését,  elfogadja  a  23.000.000,-Ft  +ÁFA,  azaz  Huszonhárommillió
forint +ÁFA ajánlatot.
Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  az  összegezás  az  ajánlatok  elbírálásáról  c.
dokumentum megküldésével értesítse az eredményről az ajánlattevőt.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  volt,  más  napirendi  pont  nem  lévén  a  polgármester  a
képviselőtestület nyílt ülést 18.20 órakor bezárta.

kmf.

Modori László Bendes István
polgármester jegyző


