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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 21. 

 

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.21.) Kt. számú  

Határozati-javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ „Csónakház közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

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

 
129/2019. (VIII.21.) Kt. számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ „Csónakház közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala 

 

Felelős: képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

1./ Csónakház közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala 

Előadó: Bencze István polgármester  

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

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban érdemi hozzászólás nem hangzott el, Bencze István 

polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot:  
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…/2019. (VIII.21.) Kt. számú 

Határozati javaslat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „DÖMSÖD - VÍZITÚRA 

MEGÁLLÓHELY FELÚJÍTÁSA” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést 

hozza. 
 

A közbeszerzési eljárásban a módosított ajánlattételi határidő 2019. május hó 08. napja 

11:00 óra volt, amelyre az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot: 

 

1. Merito Trend Kft. (2340 Kiskunlacháza, Dömsödi út 23.) 

2. Nasi Bau Kft. (2344 Dömsöd, Felsősziget út 13/a.) 

 

A Bírálóbizottság döntés-előkészítő javaslatának figyelembevételével az eljárás 

eredményessége vonatkozásában az alábbi eljárást lezáró határozatot hozza meg a 

Képviselő-testület: 

 

1) a NASI BAU Kft. (székhely: 2344 Dömsöd, Felsősziget út 13/A.) valamint a 

MERITO TREND Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2340 Kiskunlacháza, 

Dömsödi út 23.) ajánlata érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint, mivel 

hiánypótlás keretében nem nyújtották be a meghatározott dokumentumokat, igazolásokat, 

így ajánlatuk nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; 

2) a közbeszerzési eljárást eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, 

mivel az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 

 

A Képviselő-testület egyben elrendeli az eredményhirdetésnek írásbeli összegezés 

formájában történő megküldését ajánlattevőknek.  

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

Szavazásban résztvevők száma: 7 fő 

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

 
130/2019. (VIII.21.) Kt. számú 

Határozat 

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „DÖMSÖD - VÍZITÚRA 

MEGÁLLÓHELY FELÚJÍTÁSA” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést 

hozza. 
 

A közbeszerzési eljárásban a módosított ajánlattételi határidő 2019. május hó 08. napja 

11:00 óra volt, amelyre az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot: 

 

3. Merito Trend Kft. (2340 Kiskunlacháza, Dömsödi út 23.) 

4. Nasi Bau Kft. (2344 Dömsöd, Felsősziget út 13/a.) 

 

A Bírálóbizottság döntés-előkészítő javaslatának figyelembevételével az eljárás 

eredményessége vonatkozásában az alábbi eljárást lezáró határozatot hozza meg a 

Képviselő-testület: 
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3) a NASI BAU Kft. (székhely: 2344 Dömsöd, Felsősziget út 13/A.) valamint a 

MERITO TREND Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2340 Kiskunlacháza, 

Dömsödi út 23.) ajánlata érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint, mivel 

hiánypótlás keretében nem nyújtották be a meghatározott dokumentumokat, igazolásokat, 

így ajánlatuk nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; 

4) a közbeszerzési eljárást eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, 

mivel az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 

 

A Képviselő-testület egyben elrendeli az eredményhirdetésnek írásbeli összegezés 

formájában történő megküldését ajánlattevőknek.  

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: azonnal 

 

 

Az ülésen több napirendi pont nem lévén, Bencze István polgármester megköszönte a 

megjelenést, az ülést bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Bencze István      dr. Bencze Zoltán 

                    polgármester          jegyző 


