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* * *

Szabó Ádám polgármester
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 jelenlévő taggal határozatképes, az ülést
megnyitotta.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek a kiküldött meghívóhoz képest a napirendre
vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, hogy aki a napirendet elfogadja,
igennel szavazzon!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2018. (IV. 11.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. április 11-i rendkívüli
ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a „Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai fejlesztése
Kerekharaszton” című projekt megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyú
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről
Előterjesztő, előadó: Szabó Ádám polgármester

***

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A „POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS ÓVODA ENERGETIKAI
FEJLESZTÉSE KEREKHARASZTON” CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL
KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester
Szabó Ádám polgármester
A bíráló bizottság megtartotta az ülését és megtette javaslatait a képviselő-testület felé. A
pénzügyi forrás rendelkezésre áll.
dr. Szikszai Márta jegyző
A közbeszerzésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően név szerinti szavazást kell
tartani, amelyet a jegyző vezet le. A képviselők ABC rendben szavaznak, a polgármester
utoljára szavaz.
Kérte a képviselőket, hogy nevük elhangzását követően mondják be szavazataikat az első
határozati javaslat tekintetében.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2018. (IV. 11.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/2018. (II. 28.) számú
határozata alapján indult, „Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai fejlesztése
Kerekharaszton” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a HASZA Kft. (székhely: 1158 Budapest, Hősök útja 5/c.) ajánlattevőnek az 1. részre benyújtott
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra,
hogy az ajánlat nem felel meg teljes mértékben a közbeszerzési dokumentumokban előírt
valamennyi feltételnek.
Határidő
Felelős

: 2018. április 13. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás
megküldésére)
: Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

dr. Szikszai Márta jegyző
Kérte a képviselőket, hogy nevük elhangzását követően mondják be szavazataikat a
második határozati javaslat tekintetében.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2018. (IV. 11.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/2018. (II. 28.) számú
határozata alapján indult, „Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai fejlesztése
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Kerekharaszton” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a HASZA Kft. (székhely: 1158 Budapest, Hősök útja 5/c.) ajánlattevőnek a 2. részre benyújtott
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra,
hogy az ajánlat nem felel meg teljes mértékben a közbeszerzési dokumentumokban előírt
valamennyi feltételnek.
Határidő
Felelős

: 2018. április 13. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás
megküldésére)
: Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

dr. Szikszai Márta jegyző
Kérte a képviselőket, hogy nevük elhangzását követően mondják be szavazataikat a
harmadik határozati javaslat tekintetében.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2018. (IV. 11.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/2018. (II. 28.) számú
határozata alapján indult, „Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai fejlesztése
Kerekharaszton” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési
eljárás 1. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Moviád-Energy Kft. (székhely: 1152
Budapest, Nyaraló u. 7.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő
érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési
eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. §
(2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz
25.562.607.-Ft + ÁFA összesített ajánlati árat, illetve a teljesítésbe bevonásra kerülő 1 fő
építésvezető szakember esetében 48 hónapos szakmai tapasztalatot tartalmazó ajánlatot.
Határidő
Felelős

: 2018. április 13. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás
megküldésére)
: Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

dr. Szikszai Márta jegyző
Kérte a képviselőket, hogy nevük elhangzását követően mondják be szavazataikat a
negyedik határozati javaslat tekintetében.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2018. (IV. 11.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/2018. (II. 28.) számú
határozata alapján indult, „Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai fejlesztése
Kerekharaszton” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési
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eljárás 1. része tekintetében második helyezett ajánlattevőnek az MCN IMMO
CONSULTING Kft. (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich u. 294.) ajánlattevőt nyilvánítja,
tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyigazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata
tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a második legjobb árérték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz 26.939.630.-Ft + ÁFA összesített ajánlati árat,
illetve a teljesítésbe bevonásra kerülő 1 fő építésvezető szakember esetében 48 hónapos
szakmai tapasztalatot tartalmazó ajánlatot.
Határidő
Felelős

: 2018. április 13. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás
megküldésére)
: Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

dr. Szikszai Márta jegyző
Kérte a képviselőket, hogy nevük elhangzását követően mondják be szavazataikat az ötödik
határozati javaslat tekintetében.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2018. (IV. 11.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/2018. (II. 28.) számú
határozata alapján indult, „Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai fejlesztése
Kerekharaszton” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési
eljárás 2. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Moviád-Energy Kft. (székhely: 1152
Budapest, Nyaraló u. 7.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő
érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési
eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. §
(2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz
18.981.243.-Ft + ÁFA összesített ajánlati árat, illetve a teljesítésbe bevonásra kerülő 1 fő
építésvezető szakember esetében 48 hónapos szakmai tapasztalatot tartalmazó ajánlatot.
Határidő
Felelős

: 2018. április 13. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás
megküldésére)
: Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

dr. Szikszai Márta jegyző
Kérte a képviselőket, hogy nevük elhangzását követően mondják be szavazataikat a hatodik
határozati javaslat tekintetében.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2018. (IV. 11.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/2018. (II. 28.) számú
határozata alapján indult, „Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai fejlesztése
Kerekharaszton” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési
eljárás 2. része tekintetében második helyezett ajánlattevőnek az MCN IMMO
CONSULTING Kft. (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich u. 294.) ajánlattevőt nyilvánítja,
tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyigazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata
tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a második legjobb árérték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz 20.263.466.-Ft + ÁFA összesített ajánlati árat,
illetve a teljesítésbe bevonásra kerülő 1 fő építésvezető szakember esetében 48 hónapos
szakmai tapasztalatot tartalmazó ajánlatot.
Határidő
Felelős

: 2018. április 13. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás
megküldésére)
: Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

A név szerinti szavazásokról készült külön jegyzőkönyvek a jegyzőkönyv
1. sz. mellékletét
képezik.

Szabó Ádám polgármester
Megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést
befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

DR. SZIKSZAI MÁRTA

SZABÓ ÁDÁM
polgármester

jegyző
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