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J e g y z ő k ö n y v : 
 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 18. napján 16 óra 

30 perckor megtartott rendkívüli zárt üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Dr. Gallai Zoltán  képviselő 

Hantos Péter  képviselő 

Kardos Zoltán  képviselő  

Murinainé Murár Emília  képviselő 

Puskás Imre képviselő 
 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

49/2015. (III. 18.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy a KMOP-3.3.3-13-2013-0010 azonosító 

számon regisztrált „Napelemes rendszer kialakítása a Bolyai János Gimnázium és 

Kereskedelmi Szakközépiskolában című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 

eredményhirdetése című napirendet zárt ülés keretében tárgyalja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     ----  

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

50/2015. (III. 18.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában 

tetőfelújítás tárgyú építés-kivitelezési munkák elvégzése” című projekthez kapcsolódó 

közbeszerzés kiírás eredményhirdetése napirendet zárt ülés keretében tárgyalja.  

Határidő: azonnal 

Felelős:     ----  

 

 

Napirend tárgya: 

1./ Tárgy: A KMOP-3.3.3-13-2013-0010 azonosító számon regisztrált „Napelemes 

rendszer kialakítása a Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi 

Szakközépiskolában című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 

eredményhirdetése 

Előadó: Bukodi Károly polgármester  
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A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett rész 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter    igen 

Kardos Zoltán   igen 

Murinainé Murár Emília  igen 

Puskás Imre   igen 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással 7 igen (egyhangú) 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

51/2015. (III. 18.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a KMOP-3.3.3-13-

2013-0010 azonosító számon regisztrált „Napelemes rendszer kialakítása a Bolyai János 

Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskolában” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési 

eljárás során benyújtott legalacsonyabb érvényes ajánlat mértéke is 1.336,- Ft + ÁFA 

összeggel magasabb az ajánlattételi felhívásban meghatározott becsült érték és a 

rendelkezésre álló fedezetnél, ezért a szükséges 1.336,- Ft + ÁFA összeget saját forrásból – 

Ócsa Város Önkormányzat  2015. évi  költségvetésében tervezett beruházási kiadások terhére 

– elkülöníti, és azt rendelkezésre bocsátja. 

Határidő: azonnal  

Felelős:     ----- 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett rész 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter    igen 

Kardos Zoltán   igen 

Murinainé Murár Emília  igen 

Puskás Imre   igen 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással 7 igen (egyhangú) 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

52/2015. (III. 18.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a KMOP-3.3.3-13-2013-0010 azonosító számon regisztrált „Napelemes rendszer 

kialakítása a Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskolában” 

című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményét jóváhagyja – a 

Bírálóbizottság javaslatát elfogadva a mellékelt bírálati lapok alapján – az alábbiak 

szerint: 
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Nyertes Ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

LANZO Kábelszerelési és Épületgépészeti Kft. (2243 Kóka, Nagykátai út 19.) 

Nevezett ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelelt a vonatkozó ajánlattételi 

felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott követelményeknek, továbbá 

a nevezett ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó 

megajánlást. 

Teljes vállalkozó díj (munkadíj): 32.401.336,- Ft + ÁFA 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatos intézkedések 

megtételére, illetve a vállalkozói szerződés megkötésére. 

Határidő: 1.) azonnal,    2.)  azonnal és folyamatos 

Felelős: 1.)  ----,          2.) polgármester 

 

 

Napirend tárgya: 

2./ Tárgy: A Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában tetőfelújítás tárgyú építés-

kivitelezési munkák elvégzése” című projekthez kapcsolódó közbeszerzés 

kiírás eredményhirdetése 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett rész 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter    igen 

Kardos Zoltán   igen 

Murinainé Murár Emília  igen 

Puskás Imre   igen 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással 7 igen (egyhangú) 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

53/2015. (III. 18.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a közbeszerzési eljárás tekintetében 

döntéshozatalra jogosult szervezet – a közbeszerzési eljárás során megtartott tárgyalást, 

valamint az ajánlati kötöttséggel terhelt végleges ajánlatok vizsgálatát követően – a 

Bírálóbizottság által előterjesztett döntési javaslattal egyezően megállapítja, hogy a „Nefelejcs 

Napközi Otthonos Óvodában tetőfelújítás” tárgyú építés-kivitelezési munkák elvégzése 

közbeszerzési eljárásban az alábbi mindkettő ajánlattevő által benyújtott ajánlata érvényes: 

 

Ajánlattevő neve: Hidi-Top Kft. 

Székhelye:  2360 Gyál, Madách utca 2. 
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Nettó ajánlati ár (HUF)  57.995.257,- Ft. 

 

Ajánlattevő neve: Kinamé Kft. 

Székhelye:  2360 Gyál, Toldi M. u. 45. 

Nettó ajánlati ár (HUF)  54.265.135,- Ft. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:     ----- 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett rész 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen  

Dr.Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter    igen 

Kardos Zoltán   igen 

Murinainé Murár Emília  igen 

Puskás Imre   igen 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással 7 igen (egyhangú) 

szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

54/2015. (III. 18.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a közbeszerzési eljárás tekintetében 

döntéshozatalra jogosult szervezet – a közbeszerzési eljárás során megtartott tárgyalást 

követően – a Bírálóbizottság által előterjesztett döntési javaslattal egyezően megállapítja, 

hogy a „Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában tetőfelújítás” tárgyú építés-kivitelezési 

munkák elvégzése közbeszerzési eljárás eredményes volt.  

Határidő:  azonnal  

Felelős:      ----- 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett rész 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen  

Dr.Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter    igen 

Kardos Zoltán   igen 

Murinainé Murár Emília  igen 

Puskás Imre   igen 
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55/2015. (III. 18.) számú határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,  

 

1.) mint a közbeszerzési eljárás tekintetében döntéshozatalra jogosult szervezet – a 

közbeszerzési eljárás során megtartott tárgyalást követően – a Bírálóbizottság által 

előterjesztett döntési javaslattal egyezően a „Nefelejcs Napközi Otthonos 

Óvodában tetőfelújítás” tárgyú építés-kivitelezési munkák elvégzése közbeszerzési 

eljárás nyertesének az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki: 

 

Ajánlattevő neve: Kinamé Kft. 

Székhelye:  2360 Gyál, Toldi M. u. 45. 

Nettó ajánlati ár (HUF)  
54.265.135 . 

 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pontban foglalt feladat végrehajtásához 

kötődő vállalkozói szerződés aláírására.  

 

Határidő: 1.) azonnal 2.) azonnal és folyamatos 

Felelős:     1.)  ----,      2.)  polgármester 

 

Több kérdés, észrevétel nem volt, ezért a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly      Dr. Molnár Csaba 

            polgármester        jegyző 

 

 


