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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 
Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25. napján megtartott 

zárt üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Hantos Péter képviselő 

Dr. Gallai Zoltán képviselő 

Kardos Zoltán képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

Puskás Imre képviselő 

 

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

hálózat felújítása és villámvédelem kiépítése című közbeszerzési eljárásban közbenső 

döntés meghozatala a benyújtott ajánlatok értékelése kapcsán 

 Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter    igen 

Kardos Zoltán   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

Puskás Imre   igen 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

125/2016. (V. 25.) 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 Generál Central Építőipari 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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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter    igen 

Kardos Zoltán   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

Puskás Imre   igen 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

126/2016. (V. 25.) 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:     --- 

 

A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter    igen 

Kardos Zoltán   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

Puskás Imre   igen 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

127/2016. (V. 25.) sz. ÖK. Határozat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ócsai Halászy Károly Általános 

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

folyamatban lévő közbeszerzési eljárás során a Patina Építő Zrt. által benyújtott ajánlatát 

érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel a hiánypótlási 

felhívásnak nem tett eleget, így  

- nem csatolta a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében nyilatkozatát, 

- nem oldotta fel az ellentmondást a tartalomjegyzék és a 4. oldalon található nyilatkozat 

között. 

Határidő: --- 

Felelős:     --- 
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A döntéshozatalban 8 fő képviselő vett részt. 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő   igen 

Dr. Gallai Zoltán  igen 

Hantos Péter    igen 

Kardos Zoltán   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

Puskás Imre   igen 

 

 

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

128/2016. (V. 25.) 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 Kbt. 114. § (2) bekezdésére 

tekintettel és a Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a kizáró okok, az alkalmassági 

követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására a 

GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. ajánlattevőt hívja fel. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     --- 

 

 

A napirendek megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 Bukodi Károly        Dr. Molnár Csaba 
             polgármester         jegyző 


