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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.)  

Ülés ideje: 2019. augusztus 14. 

 

Az ülésre meghívottak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor 

Dezső alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs 

János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán jegyző, Zsoldos Gáborné 

gazdasági vezető.  

 

Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Lázár József, 

Korona Sándor, Muzs János, Szabó Andrea, Szűcs Julianna képviselők, dr. Bencze Zoltán 

jegyző. 

 

Bencze István polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 9 

képviselőből 6 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tett 

az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot.  

 
…/2019. (VIII.14.) Kt. számú  

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ „Vállalkozói szerződés keretében Dömsödön Egészségügyi Központ építése – 

meglévő épület bontása, kiviteli terv elkészítése és kivitelezése” – közbeszerzési 

eljárásban közbenső döntés meghozatala.  

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 

 
127/2019. (VIII.14.) Kt. számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ „Vállalkozói szerződés keretében Dömsödön Egészségügyi Központ építése – 

meglévő épület bontása, kiviteli terv elkészítése és kivitelezése” – közbeszerzési 

eljárásban közbenső döntés meghozatala.  

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 
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1./ „Vállalkozási szerződés keretében Dömsödön Egészségügyi Központ építése – 

meglévő épület bontása, kiviteli terv elkészítése és kivitelezése” – közbeszerzési 

eljárásban közbenső döntés meghozatala 

Előadó: Bencze István polgármester  

(Írásbeli előterjesztés – 3. sz. melléklet – jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester 

szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

 
…/2019. (VIII.14.) Kt. számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés 

keretében Dömsödön Egészségügyi Központ építése – meglévő épület bontása, 

kiviteli terv elkészítése és kivitelezése” (1137) elnevezésű közbeszerzési eljárás 

ajánlatkérőjeként, a benyújtott ajánlatok Kbt. 69. § (1)-(3) bekezdés szerinti 

bírálatát követően a Bíráló Bizottság határozati javaslata alapján, az abban 

foglaltakkal egyetértve az alábbi közbenső döntést hozza: 

- Az EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság ajánlattevő 1. és 2. részben benyújtott ajánlata vonatkozásában 

megállapítom, hogy az mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 

ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért 

az 1. és a 2. részben benyújtott ajánlata a nyilatkozati szakaszban érvényes, és a 

legjobb ár-érték arány értékelési szempontnak megfelelően ajánlata a 

legkedvezőbb. 

- A KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság ajánlattevő 1. és 2. részben benyújtott ajánlata vonatkozásában 

megállapítom, hogy az sem az 1., sem a 2. részben nem felelt meg mindenben a 

vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 

előírtaknak, erre tekintettel az 1. és a 2. részben benyújtott ajánlata – az 

érvénytelenséget nem eredményező formai hiány kivételével – a nyilatkozati 

szakaszban a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, és a Kbt. 69.§ 

(3) bekezdése alapján a továbbiakban nem kerül értékelésre. 

- Az EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság ajánlattevő 1. és 2. részben benyújtott ajánlata vonatkozásában 

megállapítom azt, hogy a benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó 

jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak a 

nyilatkozati szakaszban, illetve hogy a legjobb ár-érték arány értékelési 

szempontnak megfelelően annak ajánlata a legkedvezőbb, a Kbt. 69. §-a, valamint 

a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján felhívható, erre figyelemmel felhívom az 

alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, 

az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatainak benyújtására az 1. 

és 2. részben. 
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Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

A Képviselő-testület egyhangú – 7 igen – szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
128/2019. (VIII.14.) Kt. számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés 

keretében Dömsödön Egészségügyi Központ építése – meglévő épület bontása, 

kiviteli terv elkészítése és kivitelezése” (1137) elnevezésű közbeszerzési eljárás 

ajánlatkérőjeként, a benyújtott ajánlatok Kbt. 69. § (1)-(3) bekezdés szerinti 

bírálatát követően a Bíráló Bizottság határozati javaslata alapján, az abban 

foglaltakkal egyetértve az alábbi közbenső döntést hozza: 

- Az EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság ajánlattevő 1. és 2. részben benyújtott ajánlata vonatkozásában 

megállapítom, hogy az mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 

ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért 

az 1. és a 2. részben benyújtott ajánlata a nyilatkozati szakaszban érvényes, és a 

legjobb ár-érték arány értékelési szempontnak megfelelően ajánlata a 

legkedvezőbb. 

- A KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság ajánlattevő 1. és 2. részben benyújtott ajánlata vonatkozásában 

megállapítom, hogy az sem az 1., sem a 2. részben nem felelt meg mindenben a 

vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 

előírtaknak, erre tekintettel az 1. és a 2. részben benyújtott ajánlata – az 

érvénytelenséget nem eredményező formai hiány kivételével – a nyilatkozati 

szakaszban a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, és a Kbt. 69.§ 

(3) bekezdése alapján a továbbiakban nem kerül értékelésre. 

- Az EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság ajánlattevő 1. és 2. részben benyújtott ajánlata vonatkozásában 

megállapítom azt, hogy a benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó 

jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak a 

nyilatkozati szakaszban, illetve hogy a legjobb ár-érték arány értékelési 

szempontnak megfelelően annak ajánlata a legkedvezőbb, a Kbt. 69. §-a, valamint 

a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján felhívható, erre figyelemmel felhívom az 

alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, 

az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatainak benyújtására az 1. 

és 2. részben. 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 
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Több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a megjelenést, az 

ülést bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Bencze István      dr. Bencze Zoltán 

                   polgármester      jegyző 


