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Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 21.-én 16
órai kezdettel tartott ülésén.
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Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 21.-én
16 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodája’

Jelen vannak: Dudás Róbert
Bíró Sándor
Répás Roland
Hajdu Péter
Lajtosné Lécz Erzsébet
Dr. Jakab Dorottya

polgármester,
alpolgármester,
képviselő,
képviselő,
képviselő,
jegyző

Dudás Róbert polgármester:
Szeretettel és tisztelettel köszönti a képviselőket és kollégáit.
Megállapítja, bogy a képviselők közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hajdu Pétert és Lajtosné Lécz Erzsébetet.

Dudás Róbert polgármester indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hajdu Péter képviselőt és Lajtosné Lécz Erzsébet képviselőt
kijelölte.
Dudás Róbert polgármester:
Javaslatot teszek az ülés napirendjére: javasolja, hogy a meghívóban kiküldött napirendeket az ott
szereplő sorrendben tárgyalják meg.

A Képviselő-testület egyhangúlag—S igen szavazattal elfogadja az ülés napirendi pontjait az
alábbiak szerint:
Napirend:
1.! Recski Központi orvosi ügyeletre kiírt közbeszerzési eljárás eredniénytelenné nyilvánítása.
Előterjesztő: polgármester és jegyző.
2.! Egyebek
-

NAPIREND:

1.1 Recski Központi orvosi ügyeletre kiírt közbeszerzési eljárás
eredménytelenné nyilvánítása.
Előterjesztő: polgármester és jegyző.

Dudás Róbert polgármester:
A központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárása kapcsán tájékoztatja a képviselőket, hogy az
ajánlattételi határidőig két érvényes ajánlat érkezett. Az egyik 1.900.000.- Ft, míg a másik
2.250.000.- Ft összegű kiegészítő önkormányzati hozzájárulást kér az OEP-es finanszírozáson felül.
A közbeszerzési kiírásban az ügyeletben résztvevő önkormányzatok megadták, bogy az OEP
támogatáson felüli kiegészítő hozzájárulás összege 1.200.000.- Ft, amely jóval alacsonyabb a két
ajánlatban szereplő összegnél.
A polgármesterek egyeztettek, s abban maradtak, bogy ezt a közbeszerzési eljárást le kell zárni,
legyen eredménytelenné nyilvánítva, majd a lehető legrövidebb időn belül, ahogy a jogszabályok
engedik, induljon el egy újabb közbeszerzési eljárás.
Dr. Jakab Dorottya jegyző:
A határozati javaslatot a közbeszerzési szakértővel leegyeztette, s kiküldte valamermyi
önkonnányzat számára.

Kérdés, hozzászólás nincs.
Dudás Róbert polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, illetve hozzászólás, elfogadásra javasolja a meghívó mellé kiküldött
határozati javaslatot a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, O nem szavazat és O tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozza:
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (111.213 határozata
Mátraballa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag aszerint dönt, hogy a
2140/2017. iktatószámon, a Közbeszerzési Ertesítő 2017/23. számában megjelent „Feladatellátási
szerződés központi orvosi ügyeleti tevékenység ellátására” elnevezésű, szolgáltatás megrendelése
tárgyú közbeszerzési eljárásban egybehangzóan az ügyeletben résztvevő másik 6 önkormányzattal
a Kbt. 117. ~ alapján 2017. 02. 20. napján indított közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. ~ (2) b) pontja
alapján eredménytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy az Onkormányzat az anyagi fedezet rá
eső összegének kiegészítésére és emiatt a szerződés megkötésére nem képes.
A Képviselő-testület felbatalmazza a polgármestert, hogy a jelen döntés megküldéséről a
közbeszerzési szakértő megküldéséről gondoskodjon.
Felelős: polgármesten
Határidő: azonnal.
—

-

2./ Egyebek

Kérdés, hozzászólás nines.
Az egyebekben indítvány, bejelentés nem volt.
Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta.
K.m. f

Dudás Róbert
polgármester

Diólakab Dorottya
jegyző

Lajtosné Lécz Erzsébet
jkv. hit.

Hajdu Péter
jkv. hit.
jkv. hit.

