
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 

megtartott soron kívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében (5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.) 

 

Jelen vannak: Boldog István polgármester 

   Keresztes Péter Pál képviselő 

   Kecskés Mihályné képviselő 

   Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

 

                       Dr. Szűcs Attila jegyző 

     Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 4 fő képviselő az 

ülésen jelen van,  Vágner Olivér igazoltan van távol,  a képviselő-testület határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Kecskés Mihályné képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: a képviselő-testületi ülés összehívása telefonon történt, a 

napirend a következő:  

 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés „Kétpói piac kialakítása” tárgyában zajló hirdetmény nélküli közbeszerzési 

eljárás során érkezett ajánlat elbírálásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 11/2014.(II.26.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. február 26. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 
 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés „Kétpói piac kialakítása” tárgyában zajló hirdetmény nélküli közbeszerzési 

eljárás során érkezett ajánlat elbírálásáról 

 



Boldog István polgármester: az Ond Vezér úton egy fedett piaccsarnokot kívánunk 

kialakítani, kiszolgáló épülettel és parkolót. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2014.(II.26.) önkormányzati határozata 

 

„Kétpói piac kialakítása” tárgyában zajló hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 

során érkezett ajánlat elbírálásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az 

alábbi határozatot hozza: 

 

Kétpó Község Önkormányzata hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárást kezdeményezett a „Kétpói piac kialakítása” tárgyában. 

 

Az eljárást kezdeményező ajánlati felhívást és ajánlati dokumentációt az Ajánlatkérő nevében 

eljáró szervezet 2014. január 17-én küldte meg az Ajánlatkérő által kijelölt 3 Ajánlattevő 

részére. 

Az ajánlati szakaszban kiegészítő tájékoztatásra nem került sor.  

Az ajánlattételi határidő 2014. február 18-án, 14.00 órakor lejárt. Az ajánlattételi határidő 

lejártáig 2 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. 

 

A hiánypótlásra rendelkezésre bocsátott határidő lejártáig a VISZ-FUVAR Kft. nem tett eleget 

hiánypótlási kötelezettségének, nem csatolta be pótlólagosan sem a 310/2011. (XII.23.) sz. 

Kormányrendelet 16. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti referenciaigazolást. Az eljárás 

során tehát nem igazolta műszaki-szakmai alkalmasságát megfelelően, ezért ajánlata a Kbt 74. 

§ (1) d) pontja alapján érvénytelen. 

A Szalay – BAU Kft. ajánlata így formailag és tartalmilag is megfelel a kiírás 

dokumentumaiban támasztott követelményeknek, ezért ajánlatuk érvényesnek tekinthető. 

Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az eljárást kezdeményező ajánlattételi felhívásban az 

eljárás eredményének megállapítására egyetlen szempontot, a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást határozta meg, a nyertes ajánlattevők sorrendje a következő: 

 

 

1.Ajánlattevő neve: Szalay – BAU Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 9012 Győr, Garam János út 2/1. 

Ajánlati ár: 49 038 045.-Ft  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

 

 

 

 



Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

4. Szalay – BAU Kft.(9012 Győr, Garam János út 2/1.) 

 

 

Boldog István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy még  játszótér felújításra 

is pályáztunk, valamint a Szalay-BAU Kft. az óvoda tetőfelújítása után még egy fedett 

tornácot is kialakít, a talaj pedig gumiborítást kap. Az óvoda udvaron lévő babaházon a 

cserepet pedig saját költségén lecseréli. 

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

/ Boldog István /      kmf.             / Dr. Szűcs Attila / 

  polgármester                         jegyző 

 

 

 

 

 

/ Virágné Lukács Gabriella/               / Kecskés Mihályné  / 

       képviselő                           képviselő 

 

 

 

 

 

 


