JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülésén, 2010.
szeptember 9-én, a Polgármesteri Hivatal „A” épületi tanácskozó termében.
Jelen vannak:

Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos, Mezey Attila
alpolgármester. Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Hajdú András, Kanyó
József, Kossuth László, Murvai Lászlóné, Pató Zoltán, Simon László, Spaits
Miklós, Szabó László Dezső, Székely Attila képviselő.

Távolmaradását előre
nem jelezte:
Balogh Béla, Lepés Imre, Szilágyi Árpád képviselő
Hivatal részéről
megjelent:
Varga Ernő jegyző
Béres Rita aljegyző
Volcz Zoltánné testületi irodavezető
Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
testület határozatképes, 14 képviselő van jelen, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti.
Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a
kiküldött napirendi pontokat.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont:
Döntés, az „elektronikus oktatási tananyagok (keretrendszer, számítógép felhasználói
készségek, nyelvoktatás, kompetencia-fejlesztés) szállítása” tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárás eredményéről, nyertes hirdetéséről.
Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás?
Mezey Attila alpolgármester: Ismételten elnézést kér a rendkívüli testületi ülés összehívása
miatt. Megint Norvég alapú pályázatról van szó. Az eljárás lefolytatása megtörtént, a cég azt
mondta, hogy minden rendben van, de a VÁTI nem fogadta el. Ezt a döntést megreklamálta
az önkormányzat, amit két modul esetében elfogadott a VÁTI, de a többi esetében nem. Az
önkormányzatnak igazából az 1. modulra van szüksége. A VÁTI az újabb döntésében
jóváhagyta az 1. és 3. modulokat, a 2. és 4. modulokra pedig új eljárást írtak ki.
Gyenes Levente polgármester: A munkaterv módosítása után október 1-jén tartanak egy
rendes testületi ülést. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon.

235/2010. (09. 09.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Norvég Finanszírozási Alap: „elektronikus oktatási tananyagok (keretrendszer,
számítógép felhasználói készségek, nyelvoktatás, kompetencia-fejlesztés) szállítása” tárgyában
kiírt közbeszerzési eljárást az 1. és a 3. részek tekintetében eredményesnek, a 2. rész
vonatkozásában a Kbt. 92/A.§ (2) bekezdése alapján – mivel a részre két ajánlat érkezett,
melyből az egyik érvénytelen – , a 4. rész vonatkozásában a Kbt. 92/A.§ (1) bekezdése alapján–
mivel a részre csak egyetlen ajánlat érkezett - eredménytelennek nyilvánítja, az eljárás
nyerteséül az eredményes részek esetében az
ALOHA Informatika Kft.-t jelöli meg.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eredményt hirdesse ki, a mellékletben
szereplő tartalmú összegzést ajánlattevők részére kézbesítse, és a pályázat
nyertesével a szerződést az 1. és 3. részek vonatkozásában kösse meg, továbbá az eredménytelen
2. és 4. részek mielőbbi megvalósítására a jogszabályok által biztosított keretek között
legkedvezőbb közbeszerzési eljárást válassza ki és folytassa le.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
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