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Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. január 14.



Készült:

Az ülés helye:

Jelen vannak:

Távol :

Meghívottak:

Az ülést vezeti:

Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 14. napján

16.30 órától megtartott rendkívüli üléséről

Községháza — Tanácskozóterem, 3163 Karancsság, Kossuth út 64,

Oláh Nándorné polgármester

Győri Orsolya alpolgármester

Berki András képviselő

Kiss Róbertné képviselő

Szilvási István képviselő

Vidéki Attila képviselő

Mangó István képviselő

Schirling István jegyző

Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselö—tes-

tület 6 tagja jelen van, a képviselő—testület határozatképes, az ülést megnyitotta.

Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért került sor, mert az lgazgyöngy Biztos Kezdet

Gyerekházzal kapcsolatban beérkeztek az ajánlatok, illetve a TOP pályázattal kapcsolatban szeretné

tájékoztatni a képviselö—testületet.

Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását. A jegyzőkönyv hitelesítő Berki András képviselő.

Napirend:

1. lgazgyöngy Biztos Kezdet Gyerekház — tájékoztatás ajánlatokról

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

2. TOP-pályázat - tájékoztatás

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.



1. lgazgyöngy Biztos Kezdet Gyerekház — tájékoztatás ajánlatokról

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester tájékoztatta a képviselő—testületet, hogy az ,,lgazgyöngy Biztos Kezdet

Gyerekház", című EFOP—2.1.2-16-2019-00136 azonosító számú projekt helyszínének felújítására az

ajánlatok beérkeztek a három cégtől, melyek:

— Delta Therm Kft. 3181 Karancsalja, Bartók Béla út 35.

— Nógrád-,,Kas" Kft., 3100 Salgótarján, Nagymező út 11/a.

— Safi Art Kft. 3100 Salgótarján, Görbe út 61.

Az ajánlatok beérkezését követően az ajánlatok bontásáról és értékeléséről 2019. december 21 -én bon-

tási jegyzőkönyv készült.

A Nógrád—,,Kas" Kft. és a Safi Art Kft. ajánlatai az előírtaknak megfelelően, határidőre kerültek benyúj—

tásra, a Delta Therm Kft. ajánlata határidőn túl érkezett. A Bizottság a határidőben benyújtott ajánlatokat

felbontotta.

Az ajánlatok felbontását követően formai ellenőrzést végzett a Bizottság, melynek alapján megállapí—

totta, hogy a Nógrád-,,Kas" Kft. és a Safi Art Kft. ajánlati csomagjában az ajánlattevők egyike sem nyi—

latkozott a szerződéstervezet elfogadásáról, így az ajánlatok érvénytelenek.

Miután megállapítást nyert, hogy egy érvényes ajánlat nem érkezett, újabb ajánlattételi felhívást szük-

séges lebonyolítani.

Oláh Nándorné polgármester javasolta az ajánlattételi felhívás eredménytelennek nyilvánítását.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2020. (l. 14.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ,,lgazgyöngy Biztos Kezdet

Gyerekház", című EFOP-2.1.2-16-2019-00136 azonosító számú projekt helyszínének felújí-

tására vonatkozó, a Delta Therm Kft—nek, a Nógrád-,,Kas" Kft-nek és a Safi Art Kft-nek meg-

küldött ajánlattételi felhívást eredménytelennek nyilvánítja, mivel határidőben benyújtott

érvényes ajánlat nem érkezett.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester javasolta az ajánlattételi felhívás alábbi három új ajánlattevőnek történő

megküldését:

TlLl-GlTTl Kft. 1141 Budapest, Szugló utca 82.

SUNRISE TRADE Kft.1027 Budapest Bem József u. 6 fszt.

TATTER Építő és Kereskedelmi Kft. 3162 Ságújfalu, Kossuth út 92.

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2020. (l. 14.) önkormányzati határozata

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ,,lgazgyöngy Biztos Kezdet

Gyerekház", című EFOP-2.1.2-16-2019-00136 azonosító számú projekt helyszínének felújí-

tására vonatkozóan az alábbi cégeket kéri fel ajánlattételre:

TILl-GlTTl Kft. 1141 Budapest, Szugló utca 82.

SUNRISE TRADE Kft.1027 Budapest Bem József u. 6 fszt.

TATTER Építő és Kereskedelmi Kft. 3162 Ságújfalu, Kossuth út 92.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlattétellel kapcsolatos ügyinté-

zesre.

Határidő: 2020. január 15.

Felelős: Oláh Nándorné polgármester, Győriné Mojzes Anikó projektmenedzser



2. TOP-pályázat - tájékoztatás

Előterjesztő: Oláh Nándorné polgármester

Oláh Nándorné polgármester felkérésére a jegyző részletesen tájékoztatta a képviselő—testületet a TOP-

3.2.1—16-NG1-2017—00038 számú, Karancsság önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése

című pályázatról és az elmúlt időszakban tett intézkedésekről.

Elmondta, hogy a fejlesztés során Karancsság Község Önkormányzatánál a községháza és az orvosi

rendelő kerül korszerűsítésre. Ennek keretében az épületek külső hőszigetelése valósul meg, illetve a

községháza vonatkozásában nyílászáró-cserére, fűtés-korszerűsítésre és napelemek felszerelésére

kerül sor.

A fejlesztés megvalósításához az Önkormányzat összességében 56.630.121 Ft vissza nem térítendő

támogatást nyert el 100%—os támogatási intenzitás mellett a TOP—3.2.1-16-NG1—2017-00038 azonosító

számú pályázat keretében. A megvalósításra közbeszerzési eljárást követően megkötött szerződés

alapján 2020. szeptember 30-ig kell, hogy sor kerüljön.

Mivel más észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 17.35 órakor bezárta.
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Berki András

jegyzőkönyv hitelesítő

 


