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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján megtartott 

rendkívüli zárt üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

 

 

Napirend tárgya: 
2. Tárgy: Az „Energetikai felújítás Ócsa, Polgármesteri Hivatal” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapítása  

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Kánai Gergely   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

Puskás Imre   igen 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

130/2016. (VI. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Energetikai felújítás Ócsa, 

Polgármesteri Hivatal” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében - a Bíráló Bizottság döntési 

javaslatára alapozottan – a Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft. (6000 

Kecskemét, Kiskőrösi út 12.) ajánlattevőt a szerződés teljesítésére alkalmasnak, és ajánlatát 

érvényesnek minősíti. 

Határidő: --- 

Felelős:     --- 
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Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Kánai Gergely   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

Puskás Imre   igen 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

131/2016. (VI. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Energetikai felújítás Ócsa, 

Polgármesteri Hivatal” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében - a Bíráló Bizottság döntési 

javaslatára alapozottan – a GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. (6050 Lajosmizse, Dózsa 

Gy. út 219.) ajánlattevőt a szerződés teljesítésére alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek 

minősíti. 

Határidő: --- 

Felelős:     --- 

 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Kánai Gergely   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

Puskás Imre   igen 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

132/2016. (VI. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Energetikai felújítás Ócsa, 

Polgármesteri Hivatal” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében - a Bíráló Bizottság döntési 

javaslatára alapozottan – a PATINA Építő Zrt. (2373 Dabas, Kölcsey út 6/A.) ajánlattevőt a 

szerződés teljesítésére alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 

Határidő: --- 

Felelős:     --- 
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Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Kánai Gergely   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

Puskás Imre   igen 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

133/2016. (VI. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az „Energetikai felújítás Ócsa, Polgármesteri Hivatal” tárgyú közbeszerzési 

eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

2.) a közbeszerzési eljárás nyerteseként a GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. (6050 

Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219.) ajánlattevőt hirdeti ki, mivel az ajánlattevő érvényes 

ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert az írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény 

kihirdetésre) és a szerződés megkötésére. 

Határidő: 1.)-2.) ---, 3.) azonnal és 2016. június 29. 

Felelős:     1.)-2.)---, 3.) polgármester 

 

Napirend tárgya: 
3. Tárgy: Az „Energetikai felújítás Ócsa, Halászy Károly Általános Iskola” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Kánai Gergely   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

Puskás Imre   igen 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 
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134/2016. (VI. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Energetikai felújítás Ócsa, Halászy 

Károly Általános Iskola” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében - a Bíráló Bizottság döntési 

javaslatára alapozottan – a HDR Bau Kft. (8617 Kőröshegy, Dózsa Gy. út 32.) ajánlattevőt a 

szerződés teljesítésére alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 

Határidő: --- 

Felelős:     --- 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Kánai Gergely   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

Puskás Imre   igen 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

135/2016. (VI. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Energetikai felújítás Ócsa, Halászy 

Károly Általános Iskola” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében - a Bíráló Bizottság döntési 

javaslatára alapozottan – a KINAMÉ Kft.(2360 Gyál, Toldi utca 45.) és HIDI-TOP Kft. 

(2360 Gyál, Madách u. 2.) közös ajánlattevőket a szerződés teljesítésére alkalmasnak, és 

ajánlatukat érvényesnek minősíti. 

Határidő: --- 

Felelős:     --- 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Kánai Gergely   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

Puskás Imre   igen 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

136/2016. (VI. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Energetikai felújítás Ócsa, Halászy 

Károly Általános Iskola” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében - a Bíráló Bizottság döntési 
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javaslatára alapozottan – a Paralel Gépész Stúdió Kft. (2040 Budaörs, Építők útja 2-4.) 

ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján, 

mivel Ajánlattevő nem tett eleget ajánlatkérő hiánypótlási felhívásának, ezért az ajánlata nem 

felel meg az ajánlattételi felhívás, és az ajánlattételi dokumentáció előírt tartalmi feltételeinek, 

valamint a jogszabály rendelkezéseinek. 

Határidő: --- 

Felelős:     --- 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Kánai Gergely   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

Puskás Imre   igen 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

 

137/2016. (VI. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) az „Energetikai felújítás Ócsa, Halászy Károly Általános Iskola” tárgyú 

közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

2.) a közbeszerzési eljárás nyerteseként a KINAMÉ Kft. (2360 Gyál, Toldi utca 45.) 

és a HIDI-TOP Kft. (2360 Gyál, Madách u. 2.) közös ajánlattevőket hirdeti ki, mivel 

a közös ajánlattevők érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert az írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény 

kihirdetésre) és a szerződés megkötésére. 

Határidő: 1.)-2.) ---, 3.) azonnal és 2016. június 29. 

Felelős:     1.)-2.)---, 3.) polgármester 
 

 

Napirend tárgya: 

4. Tárgy: A „Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén” 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Kánai Gergely   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

Puskás Imre   igen 
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A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

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

határozatot hozta: 

138/2016. (VI. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása 

Ócsa város közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett alábbi 

ajánlatokat a Bíráló Bizottság Írásbeli szakvéleményére és döntési javaslatára alapozottan az 

alábbi ajánlatot érvénytelennek minősíti:   

 

JUNIOR VENDÉGLÁTÓ ZRT. ajánlata a Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város 

közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési eljárásban érvénytelen. 

 

Érvénytelenség indoklása: 

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát követően az alábbi hiányosságokat állapította meg: 

 

Ajánlat hiánypótolható hiányosságai: 

1.) A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az Ajánlattevő csupán arról köteles 

nyilatkozni ajánlatában, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 

teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 

adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági 

követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást 

megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények 

tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására 

vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles 

benyújtani.  

a.) P2. gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményre (is) 

kiterjedően ajánlattevő azonban nem nyújtott be nyilatkozatot arról, hogy az 

általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. (Részletes 

nyilatkozatot az ajánlatban nem kell benyújtania.) 

b.) M1. műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelményre (is) 

kiterjedően ajánlattevő azonban nem nyújtott be nyilatkozatot arról, hogy az 

általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő 

benyújtott referencia nyilatkozatot, mely azonban nem tartalmazza a napi ebéd 

adagszámot, mely az M1. pont előírásaira tekintettel megadandó. 

c.) M2-M3. műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelményre (is) 

kiterjedően ajánlattevő azonban nem nyújtott be nyilatkozatot arról, hogy az 

általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. (Igazolásokat az 

ajánlatban nem kell benyújtania.) 

2.) Vállalkozási szerződés-tervezet kitöltve 

3.) Nem nyilatkozott arról, mely szerint vállalja, hogy a szerződés hatálya alatti 

teljesítésének alapja a becsatolt vagy azzal egyenértékű mintaétrend lesz, amelyek 

a megajánlott árak mellett a gyakorlatban is megvalósíthatók. /Előírás: 

Ajánlattételi dokumentáció, 7. sz. melléklet: Kiegészítések az eljárást megindító 

hirdetményhez, VI.3.12) További információk 23. pontja./ 

 

Ajánlat nem hiánypótolható hiányosságai: 

4.) Mintaétrend, dietetikai anyagok (a dokumentáció 27. pontjában foglalt 

tartalommal) teljes egészében hiányoznak, azaz A szolgáltatás (mintaétrend) 
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dietetikai szempontoknak való megfelelése, minősége értékelési részszempontra 

nem tett ajánlatot, ezen részszempont vonatkozásában semmilyen adat nem áll 

rendelkezésre az ajánlatban. Az értékelés alapjául szolgála adatok, így az étlapok, 

nyersanyag kiszabatok nem hiánypótolhatóak. (Kbt. 71. § (8) bek. b. pontjába 

ütközik) 

 

Ajánlattevő hiánypótlást nem nyújtott be. 

 

Az ajánlat a fentiekre tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján egyéb 

módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

Határidő: azonnal 

Felelős:     --- 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Kánai Gergely   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

Puskás Imre   igen 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

139/2016. (VI. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság Írásbeli 

szakvéleményére és döntési javaslatára alapozottan az alábbi ajánlatot érvényesnek minősíti: 

TS GASTRO KFT. ajánlata érvényes, a „Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város 

közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési eljárásban megfelelő módon igazolta a 

pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmasságát, nem tartozik a kizáró okok hatálya 

alá, s az ajánlat megfelel az ajánlattétel tartalmi feltételeinek. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     --- 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Kánai Gergely   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

Puskás Imre   igen 
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A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

140/2016. (VI. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) a „Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén” (TED 

2016/S 090-160415) tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Az 

eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki: 

 

Neve TS Gastro Kft. 

Székhely címe 2730 Albertirsa, Pesti út 65. 

 

Ajánlat:  

a) Nettó ajánlati ár / nap (egy teljes étkezési napra számítva): 

 

Intézmények összesített adatai 

INTÉZMÉNY ÉTKEZÉS 

1. NAPI 

ADAGSZÁM 

(DB) 

2. 

NYERSANY

AG NORMA 

(NETTÓ, 

FT/ADAG) 

3. 

ELŐÁLLÍTÁSI 

EGYSÉGÁR* 

(NETTÓ 

HUF/ADAG) 

4. NETTÓ 

ADAGÁR 

(HUF) 

/2.+ 3./ 

5. NETTÓ 

AJÁNLATI ÁR 

/ NAP (HUF) 

/1. X 4./ 

Bölcsőde 

Reggeli 24 100 60 160 3840 

Tízórai 24 50 30 80 1920 

Ebéd 24 190 130 320 7680 

Uzsonna 24 50 30 80 1920 

Óvoda 

Tízórai 303 62 68 130 39390 

Ebéd 303 294 96 390 118170 

Uzsonna 303 62 68 130 39390 

Általános 

Iskola (alsó 

és felső 

tagozat) 

 

Tízórai 340 81 59 140 47600 

Ebéd 461 328 132 460 212060 

Uzsonna 340 81 59 140 47600 

Gimnázium 

Diák 

étkeztetés 

Ebéd 150 
340 

160 

500 75000 

Felnőtt 

(dolgozók) 
Ebéd 71 

350 
200 

550 39050 

Szociális 

étkezők 
Ebéd 47 

340 
160 

500 23500 

Összesen: ------------- -------- ----------- ------------ ------------ 657120 
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*Az előállítási egységár nem tartalmazza a nyersanyag norma díjat. 

 

b) A szolgáltatás (mintaétrend) dietetikai szempontoknak való megfelelése, minősége 

az ajánlatban a 33-117. oldalakon benyújtásra került.  

c) Helyben lakók foglalkoztatásának vállalása: 10 fő (a teljesítés időtartama alatt) 

d) Vis maior konyha megléte rendkívüli helyzet esetére 30 km-es távolságon belül: 

Igen / Nem 

Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat érte el a legmagasabb értékelési 

pontszámot, így a legjobb ár-érték arányú ajánlat. 

 

2.) a tárgyi szolgáltatás megrendelés vonatkozásában a szükséges pénzügyi forrást a 

mindenkori tárgyévi költségvetés terhére biztosítja. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény kihirdetésre) 

és a szerződés megkötésére. 

Határidő: 1.) azonnal, 2.) azonnal és folyamatos, 3.) azonnal és 2016. június 30. 

Felelős:      1.)-2.) --, 3.) polgármester 

 

Napirend tárgya: 
5. Tárgy: „Az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola régi épületében az elektromos 

hálózat felújítása és villámvédelem kiépítése” című közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Kánai Gergely   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

Puskás Imre   igen 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

141/2016. (VI. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Ócsai Halászy Károly 

Általános Iskola régi épületében az elektromos hálózat felújítása és villámvédelem kiépítése” 

tárgyában folyamatban lévő közbeszerzési eljárás során a GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. 

által benyújtott ajánlata érvényes és egyben megfelelő, mivel ajánlata megfelel az ajánlattételi 

felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

Határidő: --- 

Felelős:     --- 
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Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Kánai Gergely   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

Puskás Imre   igen 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt. 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

142/2016. (VI. 20.) sz. ÖK. Határozat 

Általános Iskola régi épületében az elektromos hálózat felújítása és villámvédelem kiépítése” 

tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, mivel a rendelkezésére álló anyagi 

fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb 

ajánlatot tett ajánlattevővel és nem tudja biztosítani a rendelkezésre álló fedezet összegének 

megemelését anélkül, hogy az ne veszélyeztesse Ócsa Város Önkormányzatának likviditását. 

Határidő: --- 

Felelős:     --- 

 

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Bukodi Károly             Dr. Molnár Csaba 
            polgármester              jegyző 


