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Jegyzıkönyv 
Gomba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2008. július 14-én 18 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hozott határozat száma: 107/2008. (VII.14.) sz. képviselı-testületi határozat 
 
 



 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 
 

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. július 14-én 18 órai 
kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli ülésérıl. 
 
 
 
Jelen voltak:  jelenléti ív alapján   
 
 
 
Lehota Vilmos 
Üdvözölte az ülésen megjelent képviselıket és a jegyzıt. Megállapította, hogy az ülésen 8 
képviselı megjelent, Tasi Péter és Dr. Zimonyi Károly elızetes bejelentéssel van távol. 
Megállapította, hogy a képviselı-testület ülése határozatképes. Javasolta a meghívóban 
szereplı napirendi pont elfogadását.  
 
Megállapította, hogy Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen 
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül fogadta el a rendkívüli ülés 
meghívójában szereplı egy napirendi pontot.  
 
 NAPIREND: 
 

Javaslat az Egészségház akadálymentesítésének kivitelezési munkáira 
ismételten lebonyolításra kerülı közbeszerzési eljárás lefolytatására  

1.) 

Elıterjesztık: polgármester 
 

Lehota Vilmos 
A napirend vitáját megelızıen elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a 101/2008. (VI.26.) sz. 
képviselı-testületi határozatban kapott felhatalmazás alapján a mai napon megtárgyalta a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítója által készített elıterjesztést, és határozatában úgy foglalt 
állást, hogy „Az Önkormányzat tulajdonát képezı Szemık Balázs tér 1. szám alatti (8/4) hrsz-
ú Egészségház akadálymentesítésének kivitelezése” tárgyában a közbeszerzésekrıl szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 299. § (1) bekezdésének a) pontja alapján 
hirdetmény közzététele nélkül indult egyszerő közbeszerzési eljárást a Kbt. 92. § b) és c) 
pontja alapján eredménytelennek nyilvánította, mert az ajánlattevık kizárólag érvénytelen 
ajánlatokat nyújtottak be, és az összességében legelınyösebb ajánlatot tevı sem tett –az 
ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel- megfelelı ajánlatot.  
Tájékoztatta a képviselıket továbbá, hogy a Budapesti Mérnök Együttmőködés Kft ajánlatát a 
Kbt. 88. § (1) bek. e) és f) pontja alapján, míg a T &T ThermoBau Kft ajánlatát a Kbt. 88. § 
(1) bek. e) pontja alapján minısítette érvénytelennek a bizottság.  
 
Ismertette a már  lefolytatott közbeszerzési eljárás során készült bontási jegyzıkönyvet és 
annak tartalmát. Tájékoztatta a képviselı-testületet az egészségház felújítására tekintettel 
alkalmazásra kerülı fordított ÁFA szabályairól. 



Ismertette a képviselı-testület elé kerülı ajánlattételi felhívás elızı felhíváshoz mért tartalmai 
módosításait, melyeket olyan mőszaki tartalomcsökkentésben jelölt meg, mely még nem 
veszélyezteti a projekt tartalmi megvalósulását. Ilyen módosítás a fa nyílászárók helyett a 
mőanyag nyílászárók, illetve a burkolatok tenderleírása, melyben félreérthetı volt 1-1 
megnevezés, ami alapján a korábbi ajánlatokat magasabb áron árazták be. Úgy gondolják, 
hogy 1,5-2 millió forintos nagyságrenddel ezek alapján csökkenthetı az ajánlati összeg, mely 
jobban közelíti az önkormányzat rendelkezésre álló pénzügyi fedezetét. 
 
Javaslatot tett a képviselı-testületnek, hogy a határozati javaslatnak megfelelıen kerüljön a 
közbeszerzési eljárás újra kiírásra. Újra a 3 már ajánlattételre felkért cég kerüljön az 
ajánlattételi felhívással megkeresésre. A benyújtási határidı, a bontás, az eredményhirdetés, 
és  a szerzıdéskötés napjaként a pénteki nap, azaz 2008. július 18. kerülne meghatározásra az 
ajánlattételi felhívásban.  
 
Tóth Sándor 
megkérdezte, hogy milyen ajánlatokat kell újra beadni az ajánlattételre felkért cégeknek. 
 
Lehota Vilmos  
válaszában elmondta, hogy a teljes ajánlatot le kell újra adni, és hiánypótlásra ebben az 
eljárásban a javaslat szerint már nem lesz lehetıség. Egyben kérik az ajánlatot minden 
melléklettel felszerelve. A korábbi ajánlathoz képest csak a mőszaki tartalom változik, s csak 
ennek az átdolgozása szükséges. 
 
Tóth Sándor 
megkérdezte, hogy a bírálat során már csak a beruházás összege lesz a döntı? 
 
Lehota Vilmos 
elmondta, hogy nem csak a kivitelezés költségét értékelik, hanem az elbírálás során ugyanaz a 
szempontrendszer fog érvényesülni, mely az elızı eljárás során. 70 %-ban a pénz dönt, 15 %-
ban a kezdési, és újabb 15 %-ban a befejezési idıpont lesz pontozva. A bontási 
jegyzıkönyvbıl ismertette a korábban benyújtott ajánlattételek kezdési és befejezési 
idıpontjait. 
 
Tóth Sándor 
megkérdezte, hogy a harmadikként felkért Tisztem Kft-rıl milyen információval rendelkezik 
a polgármester. 
 
Lehota Vilmos 
elmondta, hogy sajátos oka van annak, hogy a Tisztem Kft ajánlatát nem ismerik. Nem tudta a 
képviselıjük, hogy Monoron van vasúti aluljáró, s így egy sorompó miatt az ajánlattételi 10 
órás határidıt követıen 10 óra 15 perckor ért ide, s akkor már –szigorúan betartva az 
ajánlattételi határidıt- nem vették el az ajánlatot. Elkésett a leadással, s aki legalább a 
felolvasólapot nem adja le határidıre, azt nem tudják teljes körő hiánypótlásra kötelezni. Így a 
Tisztem Kft ajánlatának adatairól nincs információ. 
 
Kérte a Képviselı-testületet, amennyiben még kérdés merül fel,  azt tegyék fel, 
észrevételeiket mondják el. Megállapította, hogy a napirendhez kapcsolódóan több kérdés 
nem volt, s a határozati javaslatot tette fel szavazásra. A szavazást követıen megállapította, 
hogy 
 



 
 
 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

107/2008. /VII.14./ sz. Önkormányzati képviselı-testületi 
H a t á r o z a t 

 
Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
az Egészségház akadálymentes átalakítására megnyert pályázat 
segítségével történı kivitelezés lehetıségeit és az alábbi döntést hozta: 
 

1. A képviselı-testület elfogadja a kivitelezési munkákra 
összeállított ajánlattételi felhívást a meghívásos pályázatban az 
alábbiak meghívásával: 
- T&T ThermoBau Kft (1043 Budapest, Dugonics u. 11.) 
- Budapesti Mérnök Együttmőködés Kft (1056 Budapest, 

Váci u. 78-80.) 
- Tisztem Kft (1221 Budapest, Leányka u. 28.) 

2. Az ajánlatok elbírálására a képviselı-testület az Ügyrendi 
Bizottságot bízza meg.  

3. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy az 
Ügyrendi Bizottság által kiválasztott ajánlattevıvel a 
kivitelezési szerzıdést aláírja. 

 
 
Határidı:  értelemszerően 
Felelıs:  Lehota Vilmos polgármester 
    

 
 
Lehota Vilmos 
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek türelmét és az ülést 18.28  h-kor bezárta. 
 
 
 
 
 
    Kósa Erzsébet Anikó   Lehota Vilmos 
                 jegyzı      polgármester 
 
 

 

 
 
 
 
 


