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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

7/2010.  
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2010. június 17-én 1900 órai kezdettel megtartott – telefonon összehívott - rendkívüli képviselő-

testületi ülésről 

Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Balázs János Ferenc alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dávid Imre képviselő 
 Dudás Gergely képviselő 
 Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
 Hámori Imréné képviselő  
 Loksa János képviselő 
 Torma Andrea körjegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. 
Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tagból 8 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Csehek József képviselő és Dudás Gergely képviselő legyen. A 
javaslatot a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
A képviselő-testület telefonon történt összehívását követően a polgármester által javasolt napirendet a képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 
 
Napirend  
 
1. „A tolmácsi községház épületének komplex akadálymentesítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

nyertes ajánlattevő kiválasztása 
 
 

1. Napirend „A tolmácsi községház épületének komplex akadálymentesítése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás nyertes ajánlattevő kiválasztása 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A képviselő-testület által elfogadott ajánlattételi felhívásnak megfelelően a Közbeszerzési Értesítőben 
meghirdetésre került a faluház akadálymentesítésére vonatkozó egyszerű közbeszerzési eljárást megindító 
ajánlattételi felhívás. Az ajánlattételre nyitva álló határidő alatt – június 8. 10.00 óra - sajnos csak egy vállalkozó 
vásárolta meg az ajánlattételi dokumentációt, és csak egy ajánlat érkezett. Az ajánlattevő neve: Börzsöny 
Kontakt Kft., székhelye: 2657 Tolmács, Tolmácsi u. 16. Június 8-án 10.00 órakor sor került az ajánlat 
felbontására. A benyújtott ajánlat a hiánypótlást követően érvényes volt. Az ajánlatában szereplő nettó (áfa 
nélküli) ár: 8.092.648 Ft. A bírálat további szempontja még a jótállás időtartama, erre vonatkozóan 60 hónapot 
vállalt az ajánlattevő, a vállalt teljesítési határidő pedig 2010. július 31. A Bíráló Bizottság a bontási eljárást 
követően elkészítette a hiánypótlási felhívást, amelyet ajánlattevő részére megküldött. Ezzel egyidejűleg az 
eredményhirdetés elhalasztásáról szóló tájékoztató is megküldésre került az ajánlattevő részére. A hiánypótlási 
határidőn belül a hiánypótlás megérkezett. A Bíráló Bizottság a mai napon 15.00 órakor megtartott bíráló 
bizottsági ülésén az érvénytelenség, kizárás és alkalmatlanság kérdéskörét megvizsgálta. A bíráló bizottság a 
beérkezett ajánlatot érvényesnek minősítette. 
Az ajánlat értékelésekor – melyet a testület által kijelölt bíráló bizottság (Kósa Mónika, Pandula András, Pénzes 
Klára) végzett – mivel csal egy ajánlat érkezett, ez az egy ajánlat a maximális pontszámot kapta meg.  
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A bíráló bizottság – amint azt a kiosztott előterjesztés, illetve a bíráló bizottsági jegyzőkönyv  tartalmazza – a 
Börzsöny Kontakt Kft. ajánlatának elfogadását, és a Börzsöny Kontakt Kft., mint nyertes ajánlattevő kihirdetését 
javasolja. 
A pályázatban a beruházás becsült értéke, és az elnyert pályázati támogatás összege nettó 8.245.650 Ft. Ezzel 
szemben a Börzsöny Kontakt Kft. ajánlata nettó 8.092.648 Ft, tehát 153 ezer forinttal a pályázati támogatás alatti 
ajánlatot kaptunk. Ez azt jelenti, hogy az ajánlott kivitelezési összeg fedezete a pályázati támogatással biztosított 
lesz. 
Javaslom, hogy a képviselő-testület a bíráló bizottság döntési javaslatát elfogadva, a Börzsöny Kontakt Kft-t 
nyilvánítsa nyertes ajánlattevőnek. 
Ezt követően holnap 10.00 órakor kerül sor az eredményhirdetésre, majd a szerződéskötésre a törvény által előírt 
türelmi idő lejárta után, július 9--én kerülhet sor. 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény,kérdés,  más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a ravatalozó bővítésére és a temetői járda kiépítésére pályázatot nyújtsunk be a hazai 
forrású CÉDE pályázati kiírásra, és az önkormányzat vállalja a fejlesztéshez szükséges önerő biztosítását, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

70/2010. (VI.17.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a „A tolmácsi községház 
épületének komplex akadálymentesítése” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban a 
beérkezett ajánlat és a bírálóbizottság javaslata alapján a következő döntést hozza: 

• A képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
• A képviselő-testület megállapítja, hogy a Börzsöny Kontakt Kft. ajánlattevő 

érvényes ajánlatot tett és - figyelemmel az ajánlattéli felhívásban foglalt 
alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra - alkalmas a szerződés 
teljesítésére. 

• A képviselő-testület megállapítja, hogy az összességében legelőnyösebb 
ajánlatot a Börzsöny Kontakt Kft. ajánlattevő nyújtotta be. Erre 
tekintettel Ajánlatkérő a fenti ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyertesének. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás 
eredményhirdetésén a fenti döntésnek megfelelő eredményt kihirdesse, és a 
vállalkozói szerződést megkösse.  
 
Határidő:  2010. június 18., illetve 2010. július 9. 
Felelős:  polgármester 
 
 
 

További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését lezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 

 Csehek József Dudás Gergely 
    képviselő képviselő 


