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Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 
szeptember 11-én 17.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi  ülésén. 
 
Ülés helye: Balatonfűzfő Városháza, 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. (Kisterem) 
 
Jelen vannak: Iványi András polgármester, Öveges János képviselő, Szabó Péter 
képviselő, Fodor Márton képviselő, Dr.Kun-Gazda Melinda képviselő, 
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző, 
Hiányzik: Gyarmati Katalin  képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő  
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László jegyző 
 
Napirend:       

1. „Szentkirályszabadjai Általános Iskola és Óvoda energetikai 
korszerűsítése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban, közbeszerzési 
eljárást lezáró döntés meghozatala  

 
Iványi András polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Szántód László jegyzőt, 
Megállapította, hogy a testület 5 fővel határozatképes. Ismertette a napirendet. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Szabó Péter Dr.Kun-Gazda Melinda képviselőket. 
Az ismertetett napirenddel és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület 
egyhangúlag – 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül – egyetértett. 
 

1. napirend – „Szentkirályszabadjai Általános Iskola és Óvoda energetikai 
korszerűsítése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban, közbeszerzési 
eljárást lezáró döntés meghozatala 

 
Iványi András polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, az energetikai pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési eljárást az Illés Levente Ügyvédi Iroda lebonyolította és az 
eljárás végén a beérkezett ajánlatok alapján elkészült a döntéshozatali javaslat. 
Ez alapján kijelenthető, hogy az eljárás eredményes volt, 3 db ajánlat került benyújtásra. 
A benyújtott ajánlatok közül 2 db érvényesnek minősült, 1 db érvénytelennek. Az 
érvénytelen ajánlatot a BNF Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta be, aki a Kbt. 74.§(1) e) 
pontja értelmében egyéb módon nem felelt meg az ajánlati , ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban valamint jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő a 
hiánypótlás során sem tett eleget a megfelelő tartalmú dokumentumok benyújtására. 
A két érvényes ajánlattevő közül az eljárás értékelését követően a Kovács Bau Kft tette a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot. 
Az eljárást bonyolító valamint a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kovács Bau Kft-t 
javasolják megjelölni az eljárás nyerteseként. A nyertes ajánlati ár: 76.566.288,-Ft +Áfa, 
azaz bruttó 97.239.186,-Ft. A második érvényes ajánlatot tevő Mészáros Kft nettő ajánlati 
ára 82.146.402,-Ft +ÁFA, , azaz bruttó 104.325.931,-Ft volt. A Bíráló Bizottság javaslatára 
tekintettel javaslom, hogy az eljárást lezáró döntéshozatal során az érvényes ajánlatot 
benyújtó Kovács Bau kft-t jelöljük meg az eljárás nyerteseként. 






	Jegyzőkönyv

