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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

 

Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 4. napján 1730 órakor 

megtartott rendkívüli zárt üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 

 

Jelen vannak:  
Bukodi Károly  polgármester 

Horváth Tamás  alpolgármester 

Buza Ernő képviselő 

Hantos Péter képviselő 

Kardos Zoltán  képviselő 

Kánai Gergely képviselő 

Murinainé Murár Emília képviselő 

 

Hantos Péter és Kánai Gergely képviselő megérkezik a terembe, a képviselő-testület 7 fővel 

van jelen. 

 

2. Tárgy: Az „Ócsa - Önkormányzati épület tetőfelújítási munkái” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapítása 

Előadó: Bukodi Károly polgármester 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt. 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő    igen 

Hantos Péter   igen 

Kardos Zoltán   igen 

Kánai Gergely   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

 

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

határozatot hozta: 

 

111/2017. (V.5.) számú ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ócsa – Önkormányzati épület 

tetőfelújítási munkái” 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:--- 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ócsa – Önkormányzati épület 

tetőfelújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében - a Bíráló Bizottság döntési 

javaslatára alapozottan – a Kinamé Kft. (2360 Gyál, Toldi M. utca 45.) ajánlattevőt a 

szerződés teljesítésére alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt. 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő    igen 

Hantos Péter   igen 

Kardos Zoltán   igen 

Kánai Gergely   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

 

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

határozatot hozta: 

 

112/2017. (V.5.) számú ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ócsa – Önkormányzati épület 

tetőfelújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében - a Bíráló Bizottság döntési 

javaslatára alapozottan – a Kinamé Kft. (2360 Gyál, Toldi M. utca 45.) ajánlattevőt a 

szerződés teljesítésére alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 

 

Határidő: --- 

Felelős:--- 

 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ócsa – Önkormányzati épület 

tetőfelújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében - a Bíráló Bizottság döntési 

javaslatára alapozottan – a HDR-Bau Kft. (8627 Kötcse, Magyar utca 41.) ajánlattevőt a 

szerződés teljesítésére alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 

 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt. 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő    igen 

Hantos Péter   igen 

Kardos Zoltán   igen 

Kánai Gergely   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

 

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

határozatot hozta: 

 

113/2017. (V.5.) számú ÖK. Határozat 
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Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ócsa – Önkormányzati épület 

tetőfelújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében - a Bíráló Bizottság döntési 

javaslatára alapozottan – a HDR-Bau Kft. (8627 Kötcse, Magyar utca 41.) ajánlattevőt a 

szerződés teljesítésére alkalmasnak, és ajánlatát érvényesnek minősíti. 

 

Határidő: --- 

Felelős:--- 

 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ócsa – Önkormányzati épület 

tetőfelújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt. 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő    igen 

Hantos Péter   igen 

Kardos Zoltán   igen 

Kánai Gergely    igen 

Murinainé Murár Emília igen 

 

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

határozatot hozta: 

 

114/2017. (V.5.) számú ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ócsa – Önkormányzati épület 

tetőfelújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 

Határidő: --- 

Felelős:--- 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) 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, továbbá az ajánlattevő a kizáró okok 

tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat – ajánlatában – 

megfelelően benyújtotta. Az ajánlati ár és egyben vállalkozási díj: 36.826.436,- Ft 

+ÁFA, amelynek finanszírozására Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az alábbiak szerint vállal kötelezettséget: 

a) az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 35 %-át 

(12.889.253 Ft + ÁFA) Ócsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 

felújítási kiadások terhére,  

b) az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 35 %-át 

(12.889.253 Ft + ÁFA) Ócsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 

felújítási kiadások terhére, továbbá  
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c) az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 30 %-át 

(11.047.930 Ft + ÁFA) Ócsa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 

felújítási kiadások terhére biztosítja.  

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

kihirdetésre) és az 1.) pontban foglaltak szerinti céggel történő vállalkozási szerződés 

megkötésére és aláírására. 

 

A döntéshozatalban 7 fő képviselő vesz részt. 

Név szerinti szavazás: 

Bukodi Károly   igen 

Horváth Tamás  igen 

Buza Ernő    igen 

Hantos Péter   igen 

Kardos Zoltán   igen 

Kánai Gergely   igen 

Murinainé Murár Emília igen 

 

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

határozatot hozta: 

 

115/2017. (V.5.) számú ÖK. Határozat 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) 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, továbbá az ajánlattevő a kizáró okok 

tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat – ajánlatában – 

megfelelően benyújtotta. Az ajánlati ár és egyben vállalkozási díj: 36.826.436,- Ft 

+ÁFA, amelynek finanszírozására Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az alábbiak szerint vállal kötelezettséget: 

a) az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 35 %-át 

(12.889.253 Ft + ÁFA) Ócsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 

felújítási kiadások terhére,  

b) az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 35 %-át 

(12.889.253 Ft + ÁFA) Ócsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 

felújítási kiadások terhére, továbbá  

c) az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 30 %-át 

(11.047.930 Ft + ÁFA) Ócsa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 

felújítási kiadások terhére biztosítja.  

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

kihirdetésre) és az 1.) pontban foglaltak szerinti céggel történő vállalkozási szerződés 

megkötésére és aláírására. 

 

Határidő: 1.)---, 2.) azonnal 

Felelős: 1.)---, 2.) polgármester 

 

 

A napirend megtárgyalása után a polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 
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 Bukodi Károly           dr. Molnár Csaba 

             polgármester            jegyző 


