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JEGYZŐKÖNYVI  KIVONAT
a képviselő-testület 2010. november 12-ei nyílt ALAKULÓ üléséről


A képviselő-testület 2010. november 12-ei alakuló ülésén napirendre tűzi:
Napirend:
1.)	Tájékoztató a 2010. október 3-ai önkormányzati választásokról, megbízólevelek átadása
2.)	Az önkormányzati képviselők eskütétele (eskü kivevő a választási bizottság elnöke)
3.)	A polgármester eskütétele (eskü kivevő a korelnök)
4.)	A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.
5.)	Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010.(...) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről, valamint az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről szóló módosított 32/2006.(X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
6.)	Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(   ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló módosított és kiegészített 1/2007.(I.17.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről
7.)	Alpolgármesterek választása titkos szavazással és eskütétele (eskü kivevő a polgármester)
8.)	Alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása
9.)	Javaslat tanácsnoki feladatokra és tanácsnokok megválasztására
10.)	Javaslat bizottságok és bizottsági elnökök megválasztására
11.)	Javaslat a „Vörösiszap-katasztrófa” áldozatainak a támogatására
12.)	Javaslat Eördögh Gábor volt alpolgármester plusz juttatásának megállapítására
13.)	Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010.(    ) önkormányzati rendelete a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 20/2008.(VI.20.) önkormányzati rendelet kiegészítéséről 
14.)	Külső tanácsadó által bonyolított „Vállalkozási Szerződés keretében a Budapest XIX. ker. Dobó Katica u. 18. sz. alatti volt óvoda épület tetőtér irányú bővítésére, átalakítására a Kispesti Önkormányzat által beadott – „Kispesti Pszicho Centrum” című KMOP-4.5.2/B-21-2009-0002 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntéshozatal
15.)	Külső tanácsadó által lebonyolított Megbízási szerződés, tárgya: építési műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítása „Kispesti Pszicho Centrum” című KMOP-4.5.2/B-21-2009-0002 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban döntéshozatal
16.)	Külső tanácsadó által bonyolított „Vállalkozási Szerződés keretében a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. Gondozási Központ (Budapest, XIX. ker. Corvin krt. 32.) kiviteli tervdokumentáció alapján felújítási, kivitelezési munkái, akadálymentesítése megvalósítása a KMOP-4.5.1-09-2009-0019 kódszámú, I. sz. Gondozási Központjának fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú egyszerű eljárásban döntéshozatal

17.)	Bérleti szerződés keretén belül 1 db teljes test denzitométer bérlése, telepítése, a telepítés során az érintett helyiség szükségszerű kialakítása (átalakítása) tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban döntéshozatal
18.)	A  162.647 hrsz-ú  ingatlan tárgyában a GAMMA Kft-vel kötött adásvételi szerződés teljesítése
19.)	Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
20.)	Javaslat a Kispest Közbiztonságáért elismerő címek és oklevelek adományozására
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)


A NAPIREND ELSŐ PONTJA 
Tájékoztató a 2010. október 3-ai önkormányzati választásokról, megbízólevelek átadása

H A T Á R O Z A T
483/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját 5 szavazattal 10 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elvetette.


A NAPIREND MÁSODIK PONTJA
Az önkormányzati képviselők eskütétele (eskü kivevő a választási bizottság elnöke)



A NAPIREND HARMADIK PONTJA
A polgármester eskütétele (eskü kivevő a korelnök)



A NAPIREND NEGYEDIK PONTJA
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

H A T Á R O Z A T
484/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület Gajda Péter polgármester illetményét 2010. október 3-ától havi bruttó 560 400 Ft összegben határozza meg. A költségátalányát a havi illetménye és a 24 000 Ft idegennyelv-tudási pótlék összegének 30 %-ában, bruttó 175 300 Ft/hó összegben állapítja meg.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


A NAPIREND ÖTÖDIK PONTJA
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010.(……..) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről, valamint az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről szóló módosított 32/2006.(X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

20/2010. R E N D E L E T 
A képviselő-testület megalkotja: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2010.(……..) önkormányzati rendeletét a helyi önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről, valamint az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről szóló módosított 32/2006.(X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(A testület a rendeletet 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

A NAPIREND HATODIK PONTJA
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(   ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló módosított és kiegészített 1/2007.(I.17.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről

21/2010. R E N D E L E T 
A képviselő-testület a befogadott szóbeli kiegészítéssel megalkotja a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselő-testületének 21/2010.(   ) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007. (I.17.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről.
(A testület a rendeletet 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


A NAPIREND HETEDIK PONTJA
Alpolgármesterek választása titkos szavazással és eskütétele


Szavazatszámláló bizottság megválasztása

H A T Á R O Z A T
485/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület megválasztja Lázár Tamás képviselőt a szavazatszámláló bizottság elnökének. 
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
486/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület Tóthné Szabó Éva önkormányzati képviselőt a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztja. 
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
487/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület Lackner Csaba önkormányzati képviselőt a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztja. 
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.)


Alpolgármester jelölés

H A T Á R O Z A T
488/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Ékes Gábor alpolgármester-jelölt neve a szavazólapra felkerüljön.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
489/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy dr. Kovács Bence alpolgármester-jelölt neve a szavazólapra felkerüljön.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


H A T Á R O Z A T
490/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Vinczek György alpolgármester-jelölt neve a szavazólapra felkerüljön.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


Alpolgármesterek választási eredményeinek kihirdetése

H A T Á R O Z A T
491/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület Ékes Gábort 2010. november 12-i hatállyal, titkos szavazással 18 szavazattal 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett alpolgármesternek választotta.

H A T Á R O Z A T
492/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület dr. Kovács Bencét 2010. november 12-i hatállyal, titkos szavazással 18 szavazattal 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett alpolgármesternek választotta.

H A T Á R O Z A T
493/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület Vinczek Györgyöt 2010. november 12-i hatállyal, titkos szavazással 18 szavazattal 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett alpolgármesternek választotta.


Alpolgármesterek eskütétele


A NAPIREND NYOLCADIK PONTJA
Alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása

H A T Á R O Z A T
494/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület Ékes Gábor alpolgármester illetményét havi bruttó 490 000 Ft összegben állapítja meg. Költségátalányát a havi illetményének 20 %-ában állapítja meg, amely bruttó 98 000 Ft/hó.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
495/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület dr. Kovács Bence alpolgármester illetményét havi bruttó 490 000 Ft összegben állapítja meg. Költségátalányát a havi illetményének 20 %-ában állapítja meg, amely bruttó 98 000 Ft/hó.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
496/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület Vinczek György alpolgármester illetményét havi bruttó 490 000 Ft összegben állapítja meg. Költségátalányát a havi illetményének 20 %-ában állapítja meg, amely bruttó 98 000 Ft/hó.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)




A NAPIREND KILENCEDIK PONTJA
Javaslat tanácsnoki feladatokra, és tanácsnokok megválasztására

H A T Á R O Z A T
497/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület Fejlesztéspolitikai tanácsnoki feladatok létrehozásával egyetért.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
498/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület Foglalkoztatáspolitikai tanácsnoki feladatok létrehozásával egyetért.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
499/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület Környezetvédelmi tanácsnoki feladatok létrehozásával egyetért.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
500/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület Közbiztonsági tanácsnoki feladatok létrehozásával egyetért.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
501/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület fejlesztéspolitikai tanácsnoknak Szathury Kolost megválasztja.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
502/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület foglalkoztatáspolitikai tanácsnoknak Szujkó Szilviát megválasztja.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
503/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület környezetvédelmi tanácsnoknak Gerháth Csabát megválasztja.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
504/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület közbiztonsági tanácsnoknak Lázár Tamást megválasztja.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


A NAPIREND TIZEDIK PONTJA
Javaslat bizottságok és bizottsági elnökök megválasztására

H A T Á R O Z A T
505/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület egyetért az Ügyrendi és közbeszerzési bizottság létrehozásával a javasolt létszám és elosztás szerint.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)
H A T Á R O Z A T
506/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület egyetért a Pénzügyi és költségvetési bizottság létrehozásával a javasolt létszám és elosztás szerint.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
507/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület egyetért a Tulajdonosi bizottság létrehozásával a javasolt létszám és elosztás szerint.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
508/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület egyetért a Várospolitikai és városüzemeltetési bizottság létrehozásával a javasolt létszám és elosztás szerint.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
509/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület egyetért a Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság létrehozásával a javasolt létszám és elosztás szerint.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
510/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület egyetért a Szociális és lakásügyi bizottság létrehozásával a javasolt létszám és elosztás szerint.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
511/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület egyetért a Környezetvédelmi bizottság létrehozásával a javasolt létszám és elosztás szerint.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


Bizottságok személyi javaslatai

H A T Á R O Z A T
512/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület dr. Tarnai Richárdot az Ügyrendi és közbeszerzési bizottság elnökének megválasztja.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
513/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő- testület Kránitz Krisztiánt a Pénzügyi és költségvetési bizottság elnökének megválasztja.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
514/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület Fekete Lászlót a Tulajdonosi bizottság elnökének megválasztja.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
515/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület Lackner Csabát a Várospolitikai és városüzemeltetési bizottság elnökének megválasztja.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


H A T Á R O Z A T
516/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület Mihály Andrást a Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság elnökének megválasztja.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


H A T Á R O Z A T
517/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület Tóthné Szabó Évát a Szociális és lakásügyi bizottság elnökének megválasztja.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


H A T Á R O Z A T
518/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület Bogó Józsefnét a Környezetvédelmi bizottság elnökének megválasztja.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


A NAPIREND TIZENEGYEDIK PONTJA
Javaslat a „Vörösiszap-katasztrófa” áldozatainak támogatására


H A T Á R O Z A T
519/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy 500 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosit a vörösiszap-katasztrófa következményeinek a felszámolásához. Egyben felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon e támogatási összegnek a Magyar Kármentő Alap számlájára történő átutalásáról.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: polgármester
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


A NAPIREND TIZENKETTEDIK PONTJA
Javaslat Eördögh Gábor volt alpolgármester plusz juttatásának megállapítására


H A T Á R O Z A T
520/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület Eördögh Gábor volt alpolgármester úr részére egy havi illetményének megfelelő összegű juttatást biztosít.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)




A NAPIREND TIZENHARMADIK PONTJA
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010.(    ) önkormányzati rendelete a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 20/2008.(VI.20.) önkormányzati rendelet kiegészítéséről 

22/2010. R E N D E L E T 
A képviselő-testület megalkotja: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2010.(……..) önkormányzati rendeletét a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 20/2008.(VI.20,) önkormányzati rendelet kiegészítéséről.
(A testület a rendeletet 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


A NAPIREND TIZENNEGYEDIK PONTJA
Külső tanácsadó által bonyolított „Vállalkozási Szerződés keretében a Budapest XIX. ker. Dobó Katica u. 18. sz. alatti volt óvoda épület tetőtér irányú bővítésére, átalakítására a Kispesti Önkormányzat által beadott – „Kispesti Pszicho Centrum” című KMOP-4.5.2/B-21-2009-0002 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntéshozatal

H A T Á R O Z A T
521/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a  „Vállalkozási szerződés keretében a Budapest, XIX. ker. Dobó Katica u. 18. sz. alatti volt óvoda épület tetőtér irányú bővítésére, átalakítására a Kispesti Önkormányzat által beadott - „Kispesti Pszicho Centrum” című KMOP-4.5.2/B-2f-2009-0002 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése.” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatot adó Construm Kft. (2000 Szentendre, Szentlászlói út 36-38.) ajánlattevő ajánlatát az alábbi részletezettség szerint érvénytelennek nyilvánítja, mivel az ajánlattevő jogilag, gazdaságilag és pénzügyileg, valamint szakmailag nem alkalmas a feladat teljesítésére, vele szemben kizáró okok állnak fenn.
A Construm Kft. ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen az alábbiak szerint: 
	nem csatolt nyilatkozatot a Kbt. 305. § (5) bekezdésében foglaltak elfogadásáról

(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


H A T Á R O Z A T
522/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a  „Vállalkozási szerződés keretében a Budapest, XIX. ker. Dobó Katica u. 18. sz. alatti volt óvoda épület tetőtér irányú bővítésére, átalakítására a Kispesti Önkormányzat által beadott - „Kispesti Pszicho Centrum” című KMOP-4.5.2/B-2f-2009-0002 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése.” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatot adó Pesti Építő és Faipari Zrt. (2141 Csömör Sármány u. 3.) ajánlattevő ajánlatát az alábbi részletezettség szerint érvénytelennek nyilvánítja, mivel az ajánlattevő jogilag, gazdaságilag és pénzügyileg, valamint szakmailag nem alkalmas a feladat teljesítésére, vele szemben kizáró okok állnak fenn.
A Pesti Építő és Faipari Zrt. ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) és f) pontja alapján érvénytelen az alábbiak szerint: 
	nem igazolta, hogy rendelkezik 50.000.000,-Ft/év összegű felelősségbiztosítással
	a pénzügyi ütemtervet nem töltötte ki és nem írta alá cégszerűen

nem csatolt nyilatkozatot a Kbt. 305. § (5) bekezdésében foglaltak elfogadásáról
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)



H A T Á R O Z A T
523/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a  „Vállalkozási szerződés keretében a Budapest, XIX. ker. Dobó Katica u. 18. sz. alatti volt óvoda épület tetőtér irányú bővítésére, átalakítására a Kispesti Önkormányzat által beadott - „Kispesti Pszicho Centrum” című KMOP-4.5.2/B-2f-2009-0002 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése.” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatot adó Alpin Hungária Építő Kft. (Budapest 1117, Fehérvári út 50-52.) ajánlattevő ajánlatát az alábbi részletezettség szerint érvénytelennek nyilvánítja, mivel az ajánlattevő jogilag, gazdaságilag és pénzügyileg, valamint szakmailag nem alkalmas a feladat teljesítésére, vele szemben kizáró okok állnak fenn.
Az Alpin Hungária Építő Kft. ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) és f) pontja alapján érvénytelen az alábbiak szerint: 
	nem igazolta, hogy rendelkezik 35 fő fizikai dolgozóval

pénzügyi ütemtervet nem írta alá cégszerűen
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
524/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Vállalkozási szerződés keretében a Budapest, XIX. ker. Dobó Katica u. 18. sz. alatti volt óvoda épület tetőtér irányú bővítésére, átalakítására a Kispesti Önkormányzat által beadott - „Kispesti Pszicho Centrum” című KMOP-4.5.2/B-2f-2009-0002 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése.” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatot adó Progress-B ’90 Zrt. (1203 Budapest, Emília u. 15.); a Főv-2 Zrt. (1139 Budapest, Hajdú u. 46.); a Gesztelyi Zrt. (1158 Budapest, Ady Endre u. 40.) a Gomép Kft. (6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219.); a Forrásház Konzorcium Konzorcium vezető,  HÉROSZ Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12.) Konzorcium tag: Polar –IMMO Kft. (1107 Budapest, Fertő u. 1/A.) ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, mivel az ajánlattevők jogilag, gazdaságilag és pénzügyileg, valamint szakmailag alkalmasak a feladat teljesítésére, velük szemben kizáró okok nem állnak fenn.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
525/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Vállalkozási szerződés keretében a Budapest, XIX. ker. Dobó Katica u. 18. sz. alatti volt óvoda épület tetőtér irányú bővítésére, átalakítására a Kispesti Önkormányzat által beadott - „Kispesti Pszicho Centrum” című KMOP-4.5.2/B-2f-2009-0002 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése.” tárgyú eljárásban nyertes ajánlattevőként az érvényes ajánlatot, összességében legelőnyösebb ajánlatot (956 pontot elérő) adó ajánlattevőt: Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. (1139 Budapest, Hajdú u. 46.) jelöli meg a nettó 279.641.127,-Ft ajánlati árral.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
526/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés keretében a Budapest, XIX. ker. Dobó Katica u. 18. sz. alatti volt óvoda épület tetőtér irányú bővítésére, átalakítására a Kispesti Önkormányzat által beadott - „Kispesti Pszicho Centrum” című KMOP-4.5.2/B-2f-2009-0002 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése.” tárgyú eljárásban a nyertes ajánlatot követő – második helyezett ajánlattevőként - az érvényes ajánlatot adó, összességében 941,4 pontot elérő Progress-B ’90 Zrt. –t (1203 Budapest, Emília u. 15.) jelöli meg, összesen nettó 276.000.000,-Ft ajánlati árral.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


H A T Á R O Z A T
527/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Vállalkozási szerződés keretében a Budapest, XIX. ker. Dobó Katica u. 18. sz. alatti volt óvoda épület tetőtér irányú bővítésére, átalakítására a Kispesti Önkormányzat által beadott - „Kispesti Pszicho Centrum” című KMOP-4.5.2/B-2f-2009-0002 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése.” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás eredményes.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


H A T Á R O Z A T
528/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ajánlatokról készült összegezés aláírására.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)



A NAPIREND TIZENÖTÖDIK PONTJA
Külső tanácsadó által lebonyolított Megbízási szerződés, tárgya: építési műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítása „Kispesti Pszicho Centrum” című KMOP-4.5.2/B-21-2009-0002 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban döntéshozatal


H A T Á R O Z A T
529/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Megbízási szerződés, tárgya: építési műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítása „Kispesti Pszicho Centrum” című KMOP-4.5.2/B-2f-2009-0002 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok figyelembevételével.” - tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatot adó Újlak Mérnökiroda Kft. (1035 Budapest, Hunor u. 20/b.), és a Mérnökműhely Kft. (7843 Tésenfa, Ódombi u. 1.) ajánlattevők ajánlata érvényes, mivel az ajánlattevők jogilag, gazdaságilag és pénzügyileg, valamint szakmailag alkalmasak a feladat teljesítésére, velük szemben kizáró okok nem állnak fenn.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


H A T Á R O Z A T
530/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Megbízási szerződés, tárgya: építési műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítása „Kispesti Pszicho Centrum” című KMOP-4.5.2/B-2f-2009-0002 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok figyelembevételével.” - tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás nyerteseként az érvényes ajánlatot és ajánlatkérő részére kedvező, legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adó Mérnökműhely Kft.-t  (7843 Tésenfa, Ódombi u. 1.) jelöli meg nettó 5 000 000 Ft ajánlati árral.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)




H A T Á R O Z A T
531/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Megbízási szerződés, tárgya: építési műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítása „Kispesti Pszicho Centrum” című KMOP-4.5.2/B-2f-2009-0002 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok figyelembevételével.” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlatot követő – második helyezettként - ajánlattevőként - az érvényes ajánlatot tevő, második legkedvezőbb ajánlati árat (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást) adó Újlak Mérnökiroda Kft.-t (1035 Budapest, Hunor u. 20/b.) jelöli meg nettó 5.550.000,-Ft ajánlati árral.
(A testület a határozatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
532/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Megbízási szerződés, tárgya: építési műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítása „Kispesti Pszicho Centrum” című KMOP-4.5.2/B-2f-2009-0002 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok figyelembevételével.” - tárgyú egyszerű közbeszerzés eljárás eredményes.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
533/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármesterét az ajánlatokról készült összegezés aláírására.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


A NAPIREND TIZENHATODIK PONTJA
Külső tanácsadó által bonyolított „Vállalkozási Szerződés keretében a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. Gondozási Központ (Budapest, XIX. ker. Corvin krt. 32.) kiviteli tervdokumentáció alapján felújítási, kivitelezési munkái, akadálymentesítése megvalósítása a KMOP-4.5.1-09-2009-0019 kódszámú, I. sz. Gondozási Központjának fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú egyszerű eljárásban döntéshozatal

H A T Á R O Z A T
534/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Vállalkozási szerződés keretében a Budapest Főváros XIX ker. Kispest Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat 1 sz. Gondozási Központ (1192 Budapest XIX. Ker. Corvin krt. 32. hrsz 160432.) épületfelújítási kivitelezés munkálatainak elvégzése, akadálymentesítéssel, a: KMOP-4.5.1-09-2009-0019 kódszámú, Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. Gondozási Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatot adó GENÉPSZER, Generál Építő és Szerelőipari Kft. (2760 Nagykáta, Hosszú u. 30/a.); Nógrádtrade Plus Kft. (2651 Rétság, Pusztaszántói út 2.); és az EGGI Építő- és Szolgáltató Kft. (2112 Veresegyház, Petőfi u. 3/a.) ajánlattevők ajánlatát az alábbi részletezettség szerint érvénytelennek nyilvánítja, mivel az ajánlattevők jogilag, gazdaságilag és pénzügyileg, valamint szakmailag nem alkalmasak a feladat teljesítésére, velük szemben kizáró okok állnak fenn.
GENÉPSZER, Generál Építő és Szerelőipari Kft. (2760 Nagykáta, Hosszú u. 30/a.)
Az ajánlat a Kbt. 88.§ (1) bekezdés e) és f) pontja alapján érvénytelen, mert nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak. 
	Az Ajánlattevő nem csatolta nyilatkozatát a Kbt. 305. § (5) bekezdésben foglaltak elfogadásáról az Ajánlattételi felhívás V.7.7) pontja szerint.

Ajánlattevő nem csatolta nyilatkozatát a Kbt. 72. §-ára az Ajánlattételi felhívás V.7.14) pontja szerint.
Az Ajánlattevő nem csatolta nyilatkozatát arról, hogy az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM rendeletben foglaltaknak eleget tesz a felújítás vonatkozásában (Ajánlattételi felhívás V.7.16) pont)
A társaság ügyvezetője nem látta el valamennyi az ajánlatban általa aláírandó nyilatkozatot, igazolást eredeti aláírásával, kézjegyével, valamint a tartalommal bíró oldalakat eredeti szignójával. 
Ajánlattevő nem csatolta az ajánlat 113. oldalán bemutatott szakember eredeti szakmai önéletrajzát, kiemelve azon munkák felsorolását, melynek vezetését végezte.
Az ajánlattételi felhívás III.2.3. pontja alapján az ajánlattevő nem csatolta az ISO 14001, vagy a Kbt. 68. § (5) bekezdésének rendelkezése szerinti, azzal egyenértékű tanúsítványok egyszerű másolatát, vagy egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékainak egyszerű másolatát. 
Az ajánlattevő nem csatolta a 2007. évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérlegét.
Az ajánlattevő nem mutatta be, hogy rendelkezik legalább 3 éves építési gyakorlattal rendelkező 1 fő építész felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel, és nem csatolta a felhívás III.2.3. pontjában és a dokumentációban előírt igazolásait, eredeti önéletrajzát.
	Az ajánlattevő a Kbt. 87. § alapján feltett felvilágosítás kérésre az előírt határidőn belül nem adott választ.
Nógrádtrade Plus Kft. (2651 Rétság, Pusztaszántói út 2.)
Az ajánlat a Kbt. 88.§ (1) bekezdés e) és f) pontja alapján érvénytelen, mert nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak. 
	Az Ajánlattevő nem csatolta nyilatkozatát a Kbt. 305. § (5) bekezdésben foglaltak elfogadásáról az Ajánlattételi felhívás V.7.7) pontja szerint.

Az Ajánlattevő nem csatolta a 2009. évi eredménykimutatását egyszerű másolatban az Ajánlattételi felhívás III.2.2) pontja szerint, valamint nem csatolta a 2007., 2008. és 2009.évi beszámolók kiegészítő mellékleteit.
	Az Ajánlattevő nem csatolta az ajánlati dokumentáció 11. számú mellékletét.
Az ajánlat 46. oldalán becsatolt nyilatkozatról hiányzik az ügyvezető aláírása, valamint a 70., 71. oldalról a szignó. 
Az ajánlattevő nem csatolta az építész szakember eredeti szándéknyilatkozatát a rendelkezésre állásról, melyben vállalja, hogy a tárgyi eljárás teljesítése során az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre fog állni.
Az ajánlattevő nem csatolta az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű, a pénzügyi intézmény által kiállított nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell: a számlanyitás időpontját, azt, hogy az ügyfél számláján a nyilatkozattételt megelőző 1 éven belül sorban állás előfordult-e, ha igen mikor és mennyi ideig és hogy a fizetési kötelezettségeinek eleget tesz-e. (Ajánlattételi felhívás III.2.2. pont)
Az ajánlattételi felhívás III.2.2. pontja alapján az ajánlattevő nem csatolta a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján a biztosító által kiállított érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolását, az érvényességet igazoló befizetési másolattal vagy egyéb okirattal másolatban, melyből megállapítható, hogy rendelkezik minimum 10 millió Ft káresemény nagyságú, biztosító által kiállított a szerződés időtartama alatt érvényes felelősségbiztosítással.
Az ajánlattevő nem nyújtotta be a becsatolt ISO tanúsítvány érvényességének igazolására a felügyeleti auditot.

EGGI Építő- és Szolgáltató Kft. (2112 Veresegyház, Petőfi u. 3/a.)
Ajánlatának árazott költségvetése hiányos, nem tartalmazza az alábbi tételeket, így az ajánlata a Kbt. 88.§ (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen.
	Az ajánlat 170. oldalán szereplő árazott költségvetésből kimaradt az árazatlan költségvetésben szereplő 8. tétel: 42-002-17 csúszásmentes greslap burkolat 30x30 cm 33 m2.

Az ajánlat 171 oldalán szereplő árazott költségvetésből kimaradt az árazatlan költségvetésben szereplő 18. tétel: 42-052-2-0190002 Csempe burkolathoz élvédő műanyag 70 m, valamint az asztalos kiírásból a 4. tétel 44-000-9 küszöbök bontása 4 db.
Az ajánlat 181. oldalán szereplő árazott költségvetésből kimaradt az árazatlan költségvetésben szereplő 45. lakatos 45-004-11 tétel. Kerti pihenő körüli kerítés faoszlopokkal tűzihorg. Rögzítő elemekkel. 17 m2
Az ajánlat 182. oldalán szereplő árazott költségvetésben a tételszám és a szöveges meghatározás módosításra került. A beárazott költségvetésben a 47-008-138 tételszám és Taktilis jel aszfalt burkolathoz Tac Guide R3 25 m szerepel, míg az árazatlan költségvetési kiírásban a 27. tétel: 47-008-134-es Taktilis jel VIACOLOR burkolathoz Tac Guide R3  25 m szerepel.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
535/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Vállalkozási szerződés keretében a Budapest Főváros XIX ker. Kispest Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat 1 sz. Gondozási Központ (1192 Budapest XIX. Ker. Corvin krt. 32. hrsz 160432.) épületfelújítási kivitelezés munkálatainak elvégzése, akadálymentesítéssel, a: KMOP-4.5.1-09-2009-0019 kódszámú, Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. Gondozási Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatot adó Polar-Immo Kft. (1107 Budapest, Fertő utca 1/A.) és a TARNA INVEST KFT. (1112 Budapest, Rákó út 51. III/51.) ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, mivel az ajánlattevők jogilag, gazdaságilag és pénzügyileg, valamint szakmailag alkalmasak a feladat teljesítésére, velük szemben kizáró okok nem állnak fenn.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
536/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Vállalkozási szerződés keretében a Budapest Főváros XIX ker. Kispest Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat 1 sz. Gondozási Központ (1192 Budapest XIX. Ker. Corvin krt. 32. hrsz 160432.) épületfelújítási kivitelezés munkálatainak elvégzése, akadálymentesítéssel, a: KMOP-4.5.1-09-2009-0019 kódszámú, Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. Gondozási Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú eljárásban nyertes ajánlattevőként az érvényes ajánlatot, összességében legelőnyösebb ajánlatot (178,46 pontot elérő) adó ajánlattevőt: TARNA INVEST KFT. (1112 Budapest, Rákó út 51. III/51.) jelöli meg a nettó 21 338 020 Ft ajánlati áron.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)

H A T Á R O Z A T
537/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés keretében a Budapest Főváros XIX ker. Kispest Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat 1 sz. Gondozási Központ (1192 Budapest XIX. Ker. Corvin krt. 32. hrsz 160432.) épületfelújítási kivitelezés munkálatainak elvégzése, akadálymentesítéssel, a: KMOP-4.5.1-09-2009-0019 kódszámú, Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. Gondozási Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú eljárásban a nyertes ajánlatot követő – második helyezett ajánlattevőként - az érvényes ajánlatot adó, összességében 161,55 pontot elérő Polar-Immo Kft. –t (1107 Budapest, Fertő utca 1/A.) jelöli meg, összesen nettó 24.728.226 Ft ajánlati árral.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)
H A T Á R O Z A T
538/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Vállalkozási szerződés keretében a Budapest Főváros XIX ker. Kispest Önkormányzat Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat 1 sz. Gondozási Központ (1192 Budapest XIX. Ker. Corvin krt. 32. hrsz 160432.) épületfelújítási kivitelezés munkálatainak elvégzése, akadálymentesítéssel, a: KMOP-4.5.1-09-2009-0019 kódszámú, Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat I. sz. Gondozási Központ fejlesztése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú egyszerű közbeszerzés eljárás eredményes.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


H A T Á R O Z A T
539/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ajánlatokról készült összegezés aláírására.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


A NAPIREND TIZENHETEDIK PONTJA
Bérleti szerződés keretén belül 1 db teljes test denzitométer bérlése, telepítése, a telepítés során az érintett helyiség szükségszerű kialakítása (átalakítása) tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban döntéshozatal

H A T Á R O Z A T
540/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „1 db teljes-test vizsgáló csontdenzitométer bérlése, telepítése, sikeres próbaüzemet követően az eszköz üzembe helyezése, a telepítés során az érintett helyiségek szükségszerű kialakítása (átalakítása); az átalakítással és telepítéssel kapcsolatosan felmerülő költség és ráfordítás a dokumentáció szerinti műszaki tartalommal Bérleti szerződés keretében.” - tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban ajánlatot adó INNOMED Medical Zrt. (1146 Budapest, Szabó J. u. 12.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen, mivel a hiánypótlási kötelezettségüknek határidőben nem tettek eleget. 
Ajánlatkérő hiánypótlásban felszólította ajánlattevőt, melyet az alábbiak szerint nem teljesített:
Ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az előző üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámoló másolatát nem csatolta,
Ajánlattevő nem csatolta a pozitív visszaigazolású referencialevelet a Kbt.68. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.
Ajánlattevő nem csatolta a megajánlott termékek magyarországi forgalomba hozatalához szükséges engedély vagy CE megfelelőségi tanúsítvány vagy ezzel egyenértékű tanúsítványt.
Ajánlattevő nem csatolta a megajánlott termékek forgalmazására vonatkozóan a jogosultságát igazoló okirat egy példányát.
Ajánlattevő nem csatolt a megajánlott termékről és tartozékairól műszaki leírást, fotót (vagy mindkettőt tartalmazó prospektust), melyből a termék dokumentációban meghatározott követelményeknek való megfelelősége megállapítható. A prospektust magyar nyelven kellett volna csatolni.
Ajánlattevő nem csatolta a Bérleti szerződés-tervezetet kitöltve és cégszerűen aláírva.
Ajánlattevő nem csatolta az ajánlati dokumentáció szerint a kitöltött, beárazott költségvetést.
Ajánlattevő nem csatolta az ajánlatában szereplő cégkivonatokban szereplő önálló aláírásra jogosultak aláírási címpéldányát – Szakács Zoltán aláírási címpéldányának kivételével.
Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok értékelése alapján az Ajánlattevőtől kérte, hogy a Kbt. 86. § alapján nyilatkozzon, hogy mely objektív indokok alapozzák meg az általa vállalt nettó ajánlati ár (Bérleti díj összege a teljes futamidő alatt): Ft. 794 400 Ft. összegű ellenszolgáltatást, amely a becsült értékhez és a másik ajánlathoz viszonyítva kirívóan eltér.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)



H A T Á R O Z A T
541/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „1 db teljes-test vizsgáló csontdenzitométer bérlése, telepítése, sikeres próbaüzemet követően az eszköz üzembe helyezése, a telepítés során az érintett helyiségek szükségszerű kialakítása (átalakítása); az átalakítással és telepítéssel kapcsolatosan felmerülő költség és ráfordítás a dokumentáció szerinti műszaki tartalommal Bérleti szerződés keretében.” - tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatot adó Régió Holding Kft (3300 Eger, Menház u. 52/B.) és GREEN – SOUND Kft. (1112 Budapest, Nevegy köz 3.) és a TRIKOMIX Kft. (1202 Budapest, Nagykőrösi út 135. fsz. 4.) közös ajánlattevők ajánlata érvényes, mivel az ajánlattevő jogilag, gazdaságilag és pénzügyileg, valamint szakmailag alkalmas a feladat teljesítésére, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


H A T Á R O Z A T
542/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „1 db teljes-test vizsgáló csontdenzitométer bérlése, telepítése, sikeres próbaüzemet követően az eszköz üzembe helyezése, a telepítés során az érintett helyiségek szükségszerű kialakítása (átalakítása); az átalakítással és telepítéssel kapcsolatosan felmerülő költség és ráfordítás a dokumentáció szerinti műszaki tartalommal Bérleti szerződés keretében.” - tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az érvényes ajánlatot és összességében legelőnyösebb ajánlatot adó, 950 pontot elérő Régió Holding Kft (3300 Eger, Menház u. 52/B.) és GREEN – SOUND Kft. (1112 Budapest, Nevegy köz 3.) és a TRIKOMIX Kft. (1202 Budapest, Nagykőrösi út 135. fsz. 4.) közös ajánlattevőket jelöli meg a teljes futamidő alatti bérleti díj összesen nettó 33 961 680 Ft ajánlati árral.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


H A T Á R O Z A T
543/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „1 db teljes-test vizsgáló csontdenzitométer bérlése, telepítése, sikeres próbaüzemet követően az eszköz üzembe helyezése, a telepítés során az érintett helyiségek szükségszerű kialakítása (átalakítása); az átalakítással és telepítéssel kapcsolatosan felmerülő költség és ráfordítás a dokumentáció szerinti műszaki tartalommal Bérleti szerződés keretében.” - tárgyú egyszerű közbeszerzés eljárás eredményes.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


H A T Á R O Z A T
544/2010.(XI.12.) Ökt. h.
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ajánlatokról készült összegezés aláírására.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)









A NAPIREND TIZENNYOLCADIK PONTJA
A 162.647 hrsz-ú  ingatlan tárgyában a GAMMA Kft-vel kötött adásvételi szerződés teljesítése

H A T Á R O Z A T
545/2010.(XI.12.) Ökt. h.
A képviselő-testület az önkormányzat és a GAMMA Real Estate Ingatlanfejlesztő és -hasznosító Kft. (1056 Budapest, Váci utca 81.) között 2007. augusztus 16. napján a Budapest XIX. kerületi 162647 hrsz. alatt felvett ingatlan vonatkozásában létrejött adásvételi szerződéssel kapcsolatban a 427/2010.(VII.20.) és 428/2010.(VII.20.) számú határozatával létrejött egyeztető bizottság új tagjaként Gerháth Csaba (LMP) és Lázár Tamár (JOBBIK) képviselőket és dr. Kovács Bence alpolgármestert jelöli ki.
(A testület a határozatot 18 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.)


A napirend 19. és 20. pontjai zárt ülés keretében kerülnek megtárgyalásra.


kmf.






Mihály András sk.		Gajda Péter sk.			dr. Istvánfi Sándor sk.
            korelnök                           polgármester			                jegyző





A jegyzőkönyvi kivonat az eredetivel szó szerint megegyezik, hiteles.

Budapest, 2010. november 18.




dr. Istvánfi Sándor
jegyző


