
Jegyzőkönyv 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésén 2011. 03. 10-én. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

 

  Bai Lászlóné, Dendel Barnabás, K. Nagy László képviselők 

 

  Hegedűs Erika megbízott jegyző 

 

             Soós Tamásné jegyzőkönyvvezető 

 

Nagy László polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. 

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő testületi 

tag közül 6 fő jelen  van. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyére. Javaslata alapján a képviselő-testület a 

jegyzőkönyv hitelesítőjeként egyhangúlag Bai Lászlóné   képviselőt  és Csicsek Zoltán 

alpolgármestert jelöli ki.   

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Óvodai közbeszerzési eljárás eredmény hirdetés elfogadása 

 

1. napirendi pont tárgyalása:  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: Ismerteti a Közbeszerzés Bíráló Bizottság ülésén történteket az „Új 

óvoda és bölcsőde építése Bőcsön” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  és 1 tartózkodás mellett meghozta a 

következő határozatot: 

 

159/2011.(III.10.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: „Új óvoda és bölcsőde építése Bőcsön” tárgyú KÉ-3484/2011 számú a Kbt. VI. fejezet 

szerint lebonyolított nyílt közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása 

 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete  

 eredményesnek hirdeti ki az „Új óvoda és bölcsőde építése Bőcsön” tárgyú KÉ-

3484/2011 számú a Kbt. VI. fejezet szerint lebonyolított nyílt közbeszerzési eljárást, 

 az „Új óvoda és bölcsőde építése Bőcsön” tárgyú KÉ-3484/2011 számú a Kbt. VI. 

fejezet szerint lebonyolított nyílt közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő 

Az ajánlattevő neve: ADEPTUS-H Zrt 

Az ajánlattevő székhelye: 3525 Miskolc, Szepessy Pál u. 3. 

Ajánlati ár (nettó) Ft: 233.850.000  

Jótállási idő év: 5  



 az „Új óvoda és bölcsőde építése Bőcsön” tárgyú KÉ-3484/2011 számú a Kbt. VI. 

fejezet szerint lebonyolított nyílt közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlatot követő 

legkedvezőbb ajánlatot tevő 

Az ajánlattevő neve: STRABAG-MML Kft 

Az ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest Daróczi u. 30. 

Ajánlati ár (nettó) Ft: 235.943.867 

Jótállási idő év: 5  

 felhatalmazza Nagy László polgármestert, hogy ADEPTUS-H Zrt (3525 Miskolc, 

Szepessy Pál u. 3.) nyertes ajánlattevővel kösse meg a Vállalkozási szerződést, 

 felhatalmazza Nagy László polgármestert, amennyiben a nyertes ajánlattevő a 

Vállalkozási szerződés megkötése előtt visszalép a szerződéskötéstől, akkor a 

nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevővel, a STRABAG-MML Kft 

(1113 Budapest Daróczi u. 30.) kösse meg a Vállalkozási szerződést, 

 az „Új óvoda és bölcsőde építése Bőcsön” tárgyú KÉ-3484/2011 számú a Kbt. VI. 

fejezet szerint lebonyolított nyílt közbeszerzési eljárásban érvénytelennek nyilvánítja 

az alábbi ajánlattevők ajánlatát 

— Az ajánlattevő neve: RK Bőcs Konzorcium  

Az ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza Tünde u. 12.  

Ajánlattevő nem nyújtotta be a hiánypótlás dokumentumait, így az ajánlat a Kbt. 

83. § (7) szakasza szerint lett értékelve. Az ajánlat a Kbt. 88. § (1) f) pontja 

szerint (egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek) 

érvénytelen. 

— Az ajánlattevő neve: Imola Konstrukt Kft - WIKTORI Kft közös ajánlattevők 
Az ajánlattevő székhelye: 3300 Eger Kossuth L. u. 6/a - 3400 Mezőkövesd, Dohány u. 

5. 

Ajánlatkérő ajánlati felhívásában előírta, hogy ajánlattevőnek igazoltan 

rendelkeznie kell a beruházás előfinanszírozását biztosító, legalább 100 millió 

forint pénzeszközzel, elkülönített letét, vagy visszavonhatatlan hitelígérvény 

formájában, amelyet az alkalmasság egyik minimum feltételéül is szabott. 

Ajánlattevő 50.000.000 Ft tartalmú visszavonhatatlan banki hiteligérvényt 

csatolt ajánlatához. A közös ajánlattevők nem tettek eleget ajánlatkérő által 

előírt minimumfeltételének. Az ajánlat a Kbt. 88. § (1) e) szakasza szerint (az 

ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan 

igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 

alkalmassági követelményeknek) érvénytelen. 

 

 

A képviselő-testület ülésén egyéb bejelentés, előterjesztés nem volt, Nagy László polgármester az 

ülést bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 Nagy László     Hegedűs Erika 



 polgármester     mb.jegyző 

 

 

 

 Bai Lászlóné       Csicsek Zoltán 

 képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő             alpolgármester,  jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


