
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2009. november 09. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozat:

217/2009. (XI.09.) számú határozat     
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J e g y z ő k ö n y v

Készült Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 09. napján 18 
órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  nyilvános üléséről.

Jelen voltak: jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte  az  ülésen  megjelent  képviselőket,  külön  köszöntötte  a  jegyzőt  és  a  Topil  Bt. 
részéről megjelent Földesiné Töpper Ilona közbeszerzési tanácsadót. Megállapította, hogy 9 
képviselő megjelent, a Képviselő-testület ülése határozatképes. 

Ismertette,  hogy  a  képviselő-testületi  ülés  összehívását  a  „Gomba  Község  úthálózatának 
felújítása, fejlesztése„tárgyú (KÉ-20960/2009), egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása indokolta.

Gomba Község Önkormányzata 2009. október 12-én a Közbeszerzési Értesítő 119. számában 
egyszerű  (keretmegállapodásos)  közbeszerzési  eljárás  megindítása  érdekében  ajánlattételi 
felhívást tett közzé a község úthálózatának felújítása, fejlesztése érdekében.

Az  ajánlattételi  felhívásban  meghatározott  ajánlattételi  határidő  lejártáig  három  ajánlatot 
nyújtottak be.
Ajánlattevők:

1. HE-DO Kft.      3260 Pálosvörösmart, Hagyóka u. 1.
2. Penta Kft.          2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
3. COLAS Út Zrt.    3300 Eger, Deák F. u. 49.

Az  ajánlatkérő  valamennyi  ajánlattevőnek  egyidejűleg  megküldött  levében  lehetőséget 
biztosított a hiányosságok pótlására.
Az ajánlattevők a hiánypótlási felhívásnak eleget téve, határidőn belül benyújtották irataikat.

A  Bíráló  Bizottság  javaslatát  a  képviselők  megkapták.  Kérdezte  a  hozzászólásokat, 
véleményeket.

Földesiné Töpper Ilona
A beérkezett ajánlatokkal kapcsolatban  ismertette, hogy 

• a Penta Általános Építőipari Kft. az előírtak szerint nyújtotta be ajánlatát, azonban az 
ajánlatában szereplő egységárakkal számítva az útfelújítás tervezett szakaszaira nincs 
elegendő fedezet,

• a HE-DO Kft. indoklása, - melyet az alacsonynak ítélt ajánlati elemekre vonatkozóan 
tett – számításokkal, adatokkal alátámasztott egységárelemzéseket tartalmazott.

• a  COLAS Út  Építőipari  Zrt.  ajánlata  érvénytelen  a  Kbt.  88.  §  (1)  bek.  f.)  pontja 
alapján,  mivel  egyéb  módon  nem  felel  meg  az  ajánlati  felhívásban  és 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
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Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem lévén az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot  tette  fel 
szavazásra. Kérte, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     217/2009. /XI.09./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

1.  Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
döntött, hogy elfogadja a „Gomba Község úthálózatának felújítása, 
fejlesztése„ (KÉ-20960/2009) tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás 
eredményére  adott  Bíráló  Bizottsági  javaslatot,  mely  alapján  az 
eljárás eredményes.

1.2.  A   HE-DO  Kft.  (3260  Pálosvörösmart,  Hagyóka  utca  1.  ) 
ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

1.3.  A  Penta  Kft.  (2100  Gödöllő,  Kenyérgyári  út  1/E.  )  ajánlata 
érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére.

1.4.  A   COLAS  Út  Zrt.  (  3300  Eger,  Deák  F.  u.  49.  )  ajánlata 
érvénytelen a Kbt. 88. § (1) bek. f) pontja alapján.

1.5. A Képviselő-testület döntése alapján az ajánlatkérő számára az 
összességében  legelőnyösebb  érvényes  ajánlatot  a  HE-DO  Kft. 
(3260 Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1. ) tette 1946,08 pontszámmal. 

2.  A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  2009. 
november  10-én  11.00  órakor  tartandó  eredményhirdetési  eljárás 
alkalmával a HE-DO Kft-t hirdesse ki nyertes ajánlattevőnek. 

3.  A Képviselő-testület  megbízza a polgármestert,  hogy az eljárás 
eredményéről  szóló  tájékoztató  Közbeszerzési  Értesítőben  történő 
megjelentetéséről gondoskodjon.

Határidő:  értelemszerűen
Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 18.22 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
         jegyző   polgármester
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