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Iktsz.: SPO/7/2018 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Sajópálfala Község Képviselő-testületének 2018. július 19-én 1100 órakor tartott 

rendkívüli ülésén. 

 

Helye: Sajópálfala Községháza Díszterme 

 

Jelen vannak: Fekete Zoltán polgármester, Izsó János alpolgármester, Stefura Ibolya 

képviselő, Takács Zsuzsa képviselő és Kázsmér Veronika képviselő. 

 

Tanácskozási joggal részt vett az ülés egész tartamán: Molnárné Cseh Mária jegyző. 

 

Fekete Zoltán polgármester üdvözölte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a Képviselő-

testület 5 tagja közül 5 tag jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Izsó János képviselőt és Kázsmér Veronika képviselőt jelölte ki, 

amit a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el: 

 

Az ülés Napirendje: 

1. Polgármester által tett bejelentések, indítványok, javaslatok. 

Előterjesztő: Fekete Zoltán polgármester 

 

 

 

 

 

 

Fekete Zoltán polgármester: Tájékoztatta a képviselő- testületi tagokat, a Polgármesteri 

Hivatal és Faluház energetikai korszerűsítése Sajópálfalán” (Projekt száma: TOP-3.2.1-15-

BO1-2016-00052) vonatkozásában közbeszerzési eljárást lezáró döntésről. 

 
Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv I. 
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amely készült 2018. év július hó 18. napján 1600 órai kezdettel a Sajópálfala Község Önkormányzata – 

mint ajánlatkérő – hivatalos helyiségében (3714 Sajópálfala, Szabadság utca 26.) ajánlatkérő által kiírt 

és megindított „Polgármesteri Hivatal és Faluház energetikai korszerűsítése Sajópálfalán” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok bírálatához.  

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2018. évi július hó 17-én 13:00 óráig 4 db, azaz négy darab 

ajánlatot nyújtottak be.  

 

I. RÉSZ: BENYÚJTOTT AJÁNLATOK 

 

I. Az ajánlattevő neve: Polgári KFT (3860 Encs, külterület) 

 

Az ajánlat számszerűsíthető adatai, melyek értékelésre kerülnek:  

 

1. Ajánlati ár (nettó HUF+ ÁFA) 42.559.756,- HUF + 

ÁFA 

2. Kötelező jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás időszaka (egész 

hónapokban): 4 hónap 

3. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata 

(egész hónapokban): 20 hónap 

 

II.  Az ajánlattevő neve: Képes és Társa Építőipari Kft. (3780 Edelény, Vörösmarty út 59.) 

 

Az ajánlat számszerűsíthető adatai, melyek értékelésre kerülnek: 

 

1. Ajánlati ár (nettó HUF+ ÁFA) 40.865.044,- HUF + 

ÁFA 

2. Kötelező jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás időszaka (egész 

hónapokban): 24 hónap 

3. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata 

(egész hónapokban): 48 hónap 

 

 
III.  Az ajánlattevő neve: Takács és Társa Kft. (3526 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15.) 

 

Az ajánlat számszerűsíthető adatai, melyek értékelésre kerülnek: 

 

1. Ajánlati ár (nettó HUF+ ÁFA) 35.907.993,- HUF + 

ÁFA 

2. Kötelező jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás időszaka (egész 

hónapokban): 12 hónap 

3. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata 

(egész hónapokban): 50 hónap 

 
IV.  Az ajánlattevő neve: Toptimber-Road Kft. (3873 Garadna, 044/1..) 

Az ajánlat számszerűsíthető adatai, melyek értékelésre kerülnek: 
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1. Ajánlati ár (nettó HUF+ ÁFA) 42.559.756,- HUF + 

ÁFA 

2. Kötelező jótállási időn (12 hónap) túl vállalt jótállás időszaka (egész 

hónapokban): 6 hónap 

3. A teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata 

(egész hónapokban): 0 hónap 

 

A Bíráló Bizottság a formai és teljességi értékelés során az alábbi megállapításokat teszi: 

 

II. RÉSZ: FEDEZET 

 

A Bíráló Bizottság megvizsgálja, hogy elégséges fedezet áll-e rendelkezésre. 

A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 27.750.000,- Ft. 

 

A Bíráló Bizottság megállapítja, hogy a beérkezett ajánlatok közül egyik esetben sem elégséges a 

fedezet.  

Az eltérés jelentős, még a becsült értékhez képest is.  

Ezáltal a közbeszerzési eljárás eredményessége csak akkor lesz megállapítható, amennyiben a 

döntéshozó rendelkezik a fedezet kiegészítéséről.    

 

Amennyiben a Képviselő-testület a fedezet kiegészítéséről nem rendelkezik, úgy az eljárás 

eredménytelenségét a Kbt. 75.§ (2) bek. b) pontjára tekintettel meg kell állapítania. 

 

 

III. RÉSZ: INTÉZKEDÉSI JAVASLAT 

 

Tekintettel a fedezet hiányára, a Bíráló Bizottság a Kbt. 70. § (1) bekezdésére tekintettel megvárja a 

döntéshozó döntését, és csak azt követően folytatja a bírálati eljárást, amennyiben a fedezet 

kiegészítésről döntés születik.  

 

Kmf. 

 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Körtvélyesi Gyuláné sk. Gnándt Szilárd sk. 

 a Bíráló Bizottság pénzügyi szakértelemmel a Bíráló Bizottság közbeszerzés tárgya  

 rendelkező tagja szerinti szakértelemmel rendelkező tagja 

 

 

_______________________________ 

Dr. Czimre Zsuzsanna sk. 

a Bíráló Bizottság közbeszerzési és jogi szakértelemmel  

rendelkező tagja 

 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatott fogadta el: 

 

Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

37 /2018.(VII.19.) önkormányzati rendelete 
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Tárgy: „Polgármesteri Hivatal és Faluház energetikai korszerűsítése Sajópálfalán” 

(Projekt száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00052) vonatkozásában közbeszerzési 

eljárást lezáró döntésről 

 

 

Sajópálfala Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta, és a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleménye alapján az alábbi döntést hozta név 

szerinti szavazással, Fekete Zoltán polgármester és Izsó János alpolgármester és Kázsmér 

Veronika és Stefura Ibolya és Takács Zsuzsa képviselők egyhangú szavazatával: 

 

Sajópálfala Község Önkormányzata által „Polgármesteri Hivatal és Faluház energetikai 

korszerűsítése Sajópálfalán” elnevezéssel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése szerint indított 

közbeszerzési eljárásban a Képviselő Testület a közbeszerzési eljárást Kbt. 75.§ (2) bek. b) 

pontjára tekintettel eredménytelennek nyilvánítja.   

 

 

határidő: Kbt. szerint 

felelős: polgármester 

 
 

 

Fekete Zoltán polgármester: Miután egyéb napirend, bejelentés nem volt, az ülést 1200 

órakor bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

MOLNÁRNÉ CSEH MÁRIA S.K.     FEKETE ZOLTÁN S.K 

jegyző         polgármester 

 

 

 

IZSÓ JÁNOS S.K  KÁZSMÉR VERONIKA S.K 

jegyzőkönyv hitelesítők 


