Jegyzőkönyv
Készult a TEREMTOKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület Elnökségi tilésén
2013. máj.2-án
Helye: 2463 Tordas, Petőfi u. 6.
Jelen vannak: Botta Veronika
Németh Tünde
Sarmásy ZoÍtánné
Sz. Hegedűs Mónika
Veres Andrea

Meghívottak: Takács Edina
Szilika Iván Emőke
Nótáros Éva
Tóth István

Levezetó elnök: Botta Veronika
Jegyzőkönyv v ezető : Sármásy Zoltánné
Jegyzokönyv hitelesítő: Sz. Hegedűs Mónika
Botta Veronika üdvözli a megjelenteket,'és megállapítja, hogy azu|ésbatátozatképes. Ezek után
ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pontok
1

) Új kozbeszerzési eljárás indítása a ,,Vállaikozási szerzodés keretében Tordas, Petőfi u. 6.
szám alatti 92 hrsz.-ű ingatlanon meglévő Teremtőkert a|kotőhaz bővítése és felújítása''
tárgyában,2. szétmukózbeszerzési eljárás címén.Előterjesztő: Botta Veronika

2.) Az eljrárásba bevont személyek, aBírá|ő Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása
3.) Egyebek

A napirendi pontokat

a j elenl

óvők

e

gybehan gző an elfo gadj ák

l. napirendi pont:
Az Egyesület elnöke ísmerteti a Leader páIyazatta| támogatást nyert ,,Teremtőkert Alkotóház

bővítése és felújítása,, címu projekttel kapcsolatos új közbeszerzési,eljáráS körülményeit. Elmondja,
hogy az első számú közbeszerzési eljárás eredmén1telenségeután új eljárást kellett előkészíteni.
Javas latot te sz uj közb e szerués i elj árás inditás át a.

Az elnökség

5 egyhangu szavazattal ( 5 igen) elfogadja

a ,'Vállalkozást szetződés keretében

Tordas, Petőfi u. 6. szám a|atl\92 hrsz.-ú ingatlanon meglévő Teremtőkert alkotóház bóvítése és
fe|ujítása,, tárgyában,2. szőmuközbeszerzési eljárás megindítását2}l3. május 20-ai dátummal.
Egyúttal jőváhagyjaazi$Kozbeszerzési ldőütemtervet.20]3/ 3. sz. határozat

2.

napirendi pont:

Az elnökségtagai javaslatokat tesznek

a közbeszerzési e|járásba bevont személyek kilétére.
Megvitatás utánaz elnökség egybehangzoan(5 igen ) elfogadja, hogy aközbeszerzési feladatok
e||átását szakmailag az eln<ikségben lévő Veres Andrea közbeszerzési referens végzi.Igy az
eljárásba külső szewezet bevonása nem sztikséges.
Az elnökség tagjai javaslatokat tesznek akozbeszerzési eljárásba bevont Birá|o Bizottsági tagok' és
elnök kilétére. Megvitatás után 5 egybehangző szavazattal elfogadják:
Nótiíros Eva - pénzügyi szakember - szavaző tag
Tóth István - építőmérnök- szavaző tag
Takács Edina - szavaző tag
Veres Andrea - közbeszerzési referens - megfigyelő tag
Szilika-Iván Emőke - megfigye|ő tag
személyétaBírá|ő Bizottságba. A jelöltek amegbízást elfogadják.
A Bíráló Bizottság elnökének egyhangúlagTakács Edinát vá|asztjék, aki a felkéréstelfogadja.

Egyéb kérdés'javaslat ajelenlévők részéről nem volt.
A levezető elnök megköszönte a tagok munkáját és az ülést berekesztette.

Kelt: Tordas, 2013. 05.02.
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Sz. Hegetltis Mónika s.k.
j egyzőkönyv hitelesítő

JELENLETI IV
Készült a TEREMTőKERT Kulturális és MűvészetiA|kotó Egyesület
Elnökségi ü|ésén
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