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J e g y z ő k ö n y v : 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 7. napján 12.45 

órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: 

Bukodi Károly polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 

Bukodi Jánosné képviselő 

Buza Ernő képviselő 

Dönti Károly  képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

 

Jelenlévő szakértők: 

Tóth Róbert  KÁR-MENTOR Bt. képviselője 

Horváth Zoltán  főépítész 

 

A Képviselő-testület 6 fővel van jelen. Az ülésről távol maradt: Inczeffy Szabolcs, Kardos 

Zoltán és Török László képviselő. 

 

 

Bukodi Károly polgármester az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Az ülésről távol maradt: Inczeffy Szabolcs, 

Kardos Zoltán és Török László képviselő. Távolmaradásukat előzetesen jelezték. A kiküldött 

meghívó szerint egy napirendjük van.  

 

N a p i r e n d : 

 
1./ Tárgy:   Döntés a  KMOP-4.6.1-11-2012-0022 jelű Nevelési intézmények fejlesztési c. 

pályázat keretén belül „Ócsa Napsugár Óvoda Bővítése” című projekt 

kivitelező személyének kiválasztásáról  

      Előadó:    Bukodi Károly polgármester 

 

Bukodi Károly polgármester:  az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes. Az ülésről távol maradt: Inczeffy Szabolcs, 

Kardos Zoltán és Török László képviselő. Távolmaradásukat előzetesen jelezték. A kiküldött 

meghívó szerinti egy napirendjük van. Annak indoklására, hogy miért volt szükség a mai 

napon erre a második rendkívüli ülésre, átadja a szót Tóth Róbert szakértő úrnak. 

 

Tóth Róbert közbeszerzési szakértő: Az ajánlatkérőnek az volt a kérése, hogy amennyiben 

lehetséges az óvodabővítési munkálatokat június 1-el szeretné elkezdeni. Ehhez kellett 

igazítani azt az időszakot, ami alatt ki tudják választani a kivitelezőt. A közbeszerzési törvény 

alapján folytatták le az eljárást, melynek ismerteti a menetét.  Az alap az volt, hogy egy évnél 

nem régebbi árazott költségvetést kell készíteniük, mely 147 mFt összegű volt.  Ebből látható, 

hogy 150 mFt alatt nem lehet megépíteni.  Három ajánlattevőt hívtak meg ajánlattételre. A 

legolcsóbb ajánlat 163 mFt-al érkezett, a legmagasabb ajánlat 177 mFt.  Közölték az 

ajánlattevőkkel, hogy 150 mFt feletti ajánlattételek esetén eredménytelen a pályázat.  A 

kivitelezők 3-4 %-ot engedményt ajánlottak fel. Ez kevés lett volna, de a kivitelezők  olyan 

műszaki javaslatokat terjesztettek elő a tárgyalás során, mellyel csökkenteni lehet az épület 

bekerülési költségét. Ezeket a Tervező és a Bizottság átnézte és eldöntötte, hogy mi 
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elfogadható belőlük.  Ennek megfelelően új árazott költségvetést készített a Tervező, melyek 

kiküldésre kerültek az ajánlattevőknek, hogy mai napra új ajánlatot tudjanak tenni.  Mind 

három ajánlat beérkezett. A GOMÉP Kft. ajánlata 148.936.000,-Ft, Generál Centrál Építőipari 

Kft-é 165 mFt, Patina Építő Kft-é pedig 154.900.000,- Ft.  Az eljárás érvényes, mert érkezett 

egy olyan ajánlat, ami 150 mFt alatt van.  Javasolják, hogy csak az első helyezettet kell 

kihirdetni győztesként, mert az azt követő már a 150 mFt felett lenne és így törvénytelenül 

járnának el.  

 

Bukodi Károly polgármester: Ez is indokolta rendkívüli ülést, nemcsak a munkálatok 

kezdésére vonatkozó június 3-i szoros határidő. Mivel kérdés nem érkezett, ismerteti a 

határozati javaslatot és szavazást kér. 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 2 tartózkodó szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

117/2013./V.7./ ÖK. határozat 

Ócsa Város Önkormányzata a KMOP-4.6.1-11-2012-0022 jelű Nevelési intézmények 

fejlesztése c. pályázat keretén belül „Ócsa Napsugár Óvoda Bővítése” című projekt 

kiviteli munkálatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról 

 

1. Ócsa Város Önkormányzata a KMOP-4.6.1-11-2012-0022 jelű Nevelési intézmények 

fejlesztése c. pályázat keretén belül „Ócsa Napsugár Óvoda Bővítése” című projekt kiviteli 

munkálatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének – mint az összességében 

legelőnyösebb ajánlatot tevőt – az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki: 

Nyertes ajánlattevő a következő: 

Ajánlattevő neve: GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219. 

Levelezési cím: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219. 

Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 148.936.771.-Ft 

Nyertes ajánlatot követő ajánlattevőt nem hirdet.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére a nyertes 

ajánlattevő GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft-vel. 

 

Határidő: 1. Azonnal   2. A szerződéskötés tervezett időpontja 2013. május 17.   

Felelős:    1.  -    2. Polgármester 

 

 

A napirend megtárgyalása után a Polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

      Bukodi Károly       dr.Szabó György 

      polgármester        jegyző 


