JEGYZŐKÖNYV

Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2005. június 28-án, a
Polgármesteri Hivatal „A” épületi tanácskozó termében.

Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila alpolgármester, Balogh Béla,
Hajdú András, Murvai Lászlóné, Nagy Tiborné, Pató Zoltán, Sas Zoltán, Sigmond Zsolt,
Székely Attila, Dr. Tóth János képviselők.

Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Volcz Zoltánné főtanácsos

Távolmaradását
nem jelezte: Hodruszky Lajos alpolgármester, Garamszegi Sándor, Garádi István, Spaits
Miklós, Szabadi László, dr. Török Gábor képviselő.

A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.

Gyenes Levente polgármester: Megállapítja, hogy a rendkívüli testületi ülés határozatképes,
11 képviselő van jelen, az ülést megnyitja. Aki a kiküldött napirendeket elfogadja, az
kézfeltartással jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselők 11 igen szavazattal a napirendeket egyhangúlag elfogadták.

Napirendek tárgyalása:

1. napirendi pont:
Döntés a kisforgalmú utak kétrétegű bitumenemulziós burkolására kiírt közbeszerzési
pályázatra beadott ajánlatokról.
Gyenes Levente polgármester: Megkéri Mezey Attila alpolgármester urat, hogy ismertese a
beérkezett ajánlatok alapján a bírálóbizottság javaslatát.
Mezey Attila alpolgármester: Az egyszerű meghívásos közbeszerzési pályázatra 4 cégnek
küldtek ki meghívót, ebből 3 ajánlat érkezett.
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Gyömrő Város TÜF Kht.: bruttó ajánlati ár 43.746.250,- Ft
KÖT-ZÚZ Kft.: bruttó ajánlati ár
47.478.600,- Ft
STRAVIA Kft. bruttó ajánlati ár
50.522.100,- Ft
A fenti árajánlatok alapján a bírálóbizottság a Gyömrő Városi TÜF Kht-t nyilvánítja
nyertesnek, mivel az egyszerű meghívásos közbeszerzési pályázat egyetlen feltétele, hogy a
legolcsóbb ajánlattevőt kell győztesnek nyilvánítani.
Gyenes Levente polgármester: Aki a bírálóbizottság javaslatát elfogadja, miszerint a TÜF
Kht. legyen a pályázat győztese, az kézfeltartással jelezze.
214/2005. (06.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
döntött arról, hogy a kisforgalmú utak belterületi útjainak
kétrétegű bitumenemulziós burkolására kiírt egyszerű meghívásos
közbeszerzési pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A beérkezett ajánlatok közül a Gyömrő Városi Település
Üzemeltető és Fejlesztő Kht-t nyilvánítja nyertesnek.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt hirdesse ki és a
nyertes pályázóval a kivitelezésre szóló szerződést kösse meg
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

(Megérkezett Garamszegi Sándor, jelenlévő képviselők száma 12 fő.)

2. napirendi pont:
Döntés a Fekete István Általános Iskola tetőtér beépítésére kiírt közbeszerzési
pályázatra beadott ajánlatokról.
Gyenes Levente polgármester: Felkéri Mezey Attila alpolgármester urat, hogy a beérkezett
ajánlatok alapján ismertesse a bírálóbizottság ajánlatát.

Mezey Attila alpolgármester: Az egyszerű meghívásos közbeszerzési pályázati eljárást 5 cég
részére küldték meg, ebből 4 ajánlat érkezett vissza.
BATA 2001 Kft.: bruttó ajánlati ár
31.000.000,- Ft
DUD-ÁSZ Kft.: bruttó ajánlati ár
28.300.000,- Ft
General-Progressíve Kft.: bruttó ajánlati ár
25.400.000,- Ft
Tóth-Z Kft. bruttó ajánlati ár
27.500.000,- Ft
Az eljárás feltétele alapján a bírálóbizottság a General-Progressíve Kft-t nyilvánítja
győztesnek. A bizottság javaslata, hogy a testület állapítson meg sorrendisége, mely szerint
első a General-Progressíve Kft., a második pedig a Tóth-Z Kft. Hatalmazza fel a
polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a kivitelezésre szóló szerződést kösse meg.
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Gyenes Levente polgármester: Aki a fentiekkel egyetért, az kézfeltartással jelezze.

215/2005. (06.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
döntött arról, hogy a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola tetőtér
beépítésére kiírt egyszerű meghívásos közbeszerzési pályázati
eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A beérkezett ajánlatok alapján a General-Progressive Kft-t
nyilvánítja nyertesnek, második helyezettként a
Tóth-Z Kft-t jelöli meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményt hirdesse ki és a
nyertes pályázóval a kivitelezésre szóló szerződést kösse meg
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

K.m.f.

Gyenes Levente
polgármester

Dr. Tóth János
Ügyrendi és Jogi Biz. elnöke
jegyzőkönyv hitelesítő

Varga Ernő
jegyző

