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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 14. napján 16
45

 

órakor megtartott rendkívüli zárt üléséről. 

 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő  képviselő  

Kánai Gergely  képviselő 

Puskás Imre képviselő 
 

A Képviselő-testület 5 fővel van jelen. Az ülésről távol van dr. Gallai Zoltán, Hantos Péter, 

Kardos Zoltán és Murinainé Murár Emília képviselő.   

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

72/2015. (IV.14.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az „Akadálymentesítési feladatok elvégzése 

Ócsa Város Önkormányzat fenntartásában lévő Napsugár Óvoda területén” című projekthez 

kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése napirendet zárt ülés keretében tárgyalja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     polgármester 

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. 

 

Bukodi Károly igen 

Horváth Tamás igen 

Buza Ernő igen 

Kánai Gergely igen 

Puskás Imre igen 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

73/2015. (IV.14.) ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a KMOP-4.6.1-11-2012-0022 azonosító számon regisztrált „Ócsa Napsugár Óvoda 

bővítése” megjelölésű eljáráshoz kapcsolódó, „Akadálymentesítési feladatok 

elvégzése Ócsa Önkormányzat fenntartásában lévő Napsugár Óvoda területén” 

című projektre vonatkozó közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és 
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eredményét jóváhagyja – a Bírálóbizottság javaslatát elfogadva a mellékelt bírálati 

lapok és bírálati jegyzőkönyv alapján – az alábbiak szerint: 

Nyertes Ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Árkád Épszer Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. II/14.) 

Nevezett ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelelt a vonatkozó ajánlattételi 

felhívásban, illetve dokumentációban meghatározott követelményeknek, továbbá a 

nevezett ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó 

megajánlást. 

Teljes vállalkozó díj (munkadíj): 2.281.156,- Ft + ÁFA 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

Vietlam Investment Kft. (1135 Budapest, Szent László út 48-50.) 

Nevezett ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelelt a vonatkozó ajánlattételi 

felhívásban, illetve dokumentációban meghatározott követelményeknek. 

Teljes vállalkozó díj (munkadíj): 2.314.374,- Ft + ÁFA 

A Bírálóbizottság az alábbi tartalommal javasolja az eljárás eredményéről szóló 

összegezés elfogadását a Döntéshozónak. 

 

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 
 

 

A napirend megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

             Bukodi Károly        Dr. Molnár Csaba 

              polgármester       jegyző 

 

 

 


