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1 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
 

„Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése Tolmács Közsgében” 
egyszerű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevő kihirdetése 

 

Tisztelt képviselő-testület! 

 
Tolmács Község Önkormányzata  az „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése 
Tolmács Községben” tárgyban hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárást kezdeményezett. 
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2010. november 29. 10.00-ig 2 
db ajánlatot nyújtottak be. 

I. Az ajánlattevő neve: Börzsöny Kontakt Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 2657 Tolmács, Tolmácsi u. 16. 

 
- ajánlati ár (nettó): 33 031 946 Ft 

II. Az ajánlattevő neve: Quadrát Bau Kft. 
Az ajánlattevő székhelye: 2645 Nagyoroszi, Bajcsy Zs. Út 29. 

 
- ajánlati ár (nettó): 35 333 154 Ft 

 
 

Az ajánlat felbontásáról készített jegyzőkönyvet az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet a bontást 
követően postán és e-mailben is megkülte az ajánlattevők részére. 

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 8. §-ának (3) bekezdésében foglaltak 
szerint Bíráló Bizottságot hozott létre, amely döntési javaslat és írásbeli szakvélemény készítésével segíti 
a döntéshozó döntését. 
A Bíráló Bizottság a bontási eljárást követően elkészítette a hiánypótlási felhívást, amelyet ajánlattevő 
részére megküldött. A hiánypótlást az előírt határidőn belül (2010. december 7. 14.00) a Börzsöny 
Kontakt Kft. benyújtotta. A másik ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást. 
 
A Bíráló Bizottság 2010. december 7. (14.00 óra) megtartott bíráló bizottsági ülésén az érvénytelenség, 
kizárás és alkalmatlanság kérdéskörét megvizsgálta, és kialakította egységes álláspontját. 
A Bíráló Bizottságnak az ajánlatokkal kapcsolatos javaslatait és annak indokait a bíráló bizottsági 
jegyzőkönyv részét képező írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata tartalmazza. 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint döntéshozó részére, a Bíráló Bizottságnak a 
2010. december 7-én kelt bíráló bizottsági jegyzőkönyvben (írásbeli szakvélemény, előzetes döntés, 
döntési javaslat) foglalt javaslatok alapján – azok indokaival együtt – a következő határozat meghozatalát 
javasoljuk: 
 

…./2010. (…….) Képviselő – testületi határozati-javaslat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
kialakítása és működtetése Tolmács Községben” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban a 
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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 a legalacsonyabb összegű ajánlatot a 
Börzsöny Kontakt Kft. ajánlattevő nyújtotta be. Erre tekintettel Ajánlatkérő a 
fenti ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyertesének. 

 
Döntéshozó megbízza Kósa Mónikát, mint az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet 
képviselőjét, hogy a fenti döntéséről a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően tájékoztassa az 
ajánlattevőket. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést megkösse.  
 
Határidő:  szerződéskötés: 2010. december 17. 
Felelős:  polgármester 
 

 
 
A szerződéskötés helyszíne és időpontja:  
 
Tolmács Község Önkormányzata (2657 Tolmács, Sport u. 1.) 
2010. december 17. 
 
 
 
Tolmács, 2010. december 9. 
 
 
 
        Hajnis Ferenc 
         polgármester 


