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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a 2018.október 19-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.  
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:  Gyói Gábor polgármester 
   Csongrádi Ferencné képviselő 
   Szitó Lajos Zoltánné képviselő 

Tényi Imre alpolgármester 
Vágner István képviselő 

   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
Czucziné Keresztes Anita jegyző 
Solymosi Zoltán Titesz vezető 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi 
 
Braxa Józsefné és Kakulya Károly képviselők az ülésről távol maradtak. 
 
Gyói Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülésen 5 fő 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 számú „ Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Tiszasason” tárgyú projekthez tartozó II. körös nyílt közbeszerzési eljárás véglegesítése, az 
eljárás lezárása döntéshozatallal 
           Előadó: Gyói Gábor polgármester 
    Solymosi Zoltán Titesz vezető 
 
A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
119/2018.(X.19.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. október 19-i rendkívüli 
képviselő-testületi ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirenddel elfogadta. 
 
A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
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I.Napirend 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 számú „ Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Tiszasason” tárgyú projekthez tartozó II. körös nyílt közbeszerzési eljárás véglegesítése, 
az eljárás lezárása döntéshozatallal 
 Előadó: Gyói Gábor polgármester 
   Solymosi Zoltán Titesz vezető 
 
Solymosi Zoltán 
A szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason tárgyú projekthez tartozó II. körös nyílt 
közbeszerzési eljárás kihirdetéséről van szó. Mint mindenki tudja, hogy a pályázat 
közbeszerzési eljárása két körösen történt, az első körben kihirdetett nyertes ajánlattevőkkel a 
szerződések megkötésre kerültek. Az első körös közbeszerzési eljárásban hét ajánlati rész 
vonatkozásában nem tudtunk eredményt hirdetni, ezért került sor a második körös 
közbeszerzési eljárás kiírására. A beérkezett ajánlatok értékelése megtörtént, a bíráló bizottság 
áttanulmányozta az anyagot, mely alapján döntési javaslatot terjeszt be a képviselő-testület elé. 
Ennek megfelelően elmondhatjuk, hogy a második körös közbeszerzési eljárás sikeresen 
lezajlott, valamennyi ajánlati rész vonatkozásában eredményt tudunk hirdetni, a következők 
alapján: 

- Konyha épületgépészeti eszközei: Cső-Press Építőipari Kft Kunszentmárton érvényes 
ajánlata nettó 2.242.915,-Ft 

- Intézményi bútorok, berendezési tárgyak: Péter-fa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
Mezőberény érvényes ajánlata nettó 4.075.000,-Ft 

- Egészségügyi eszközök: Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest érvényes 
ajánlata nettó 1.013.400,-Ft 

- Elektrotechnikai eszközök: Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest 
érvényes ajánlata nettó 1.675.400,-Ft 

- Irodai felszerelési tárgyak: Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest 
érvényes ajánlata nettó 136.000,-Ft 

- Gépjármű beszerzés: KB Autoteam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Kiskunhalas 
érvényes ajánlata nettó 3.216.964,-Ft azzal a megjegyzéssel, hogy a vállalási ár 
magasabb, mint az elnyert támogatás. Itt az önkormányzatnak 67.358,-ÍFt + ÁFA önerőt 
kellene biztosítania 

- Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra: ADDICO Ipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft Kecskemét érvényes ajánlata nettó 370.930,-Ft. 

 
Vágner István 
Csak annyi észrevételem lenne, hogy hamarabb kellene tájékoztatást kapnunk. 
 
Gyói Gábor 
Sajnos a közbeszerzési szabályok, és határidők betartása fontos, így sokszor nekünk is azonnal 
cselekednünk kell. 
 
Gyói Gábor 
Az eljárás eredményhirdetéséhez név szerinti szavazást rendelek el, melynek lebonyolítására a 
jegyzőt kérem fel: 
 
Czucziné Keresztes Anita jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét és kéri 
szavazatukat: 
Csongrádi Ferencné -igen 
Gyói Gábor – igen 
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Szitó Lajos Zoltánné - igen 
Tényi Imre – igen 
Vágner István - igen 
Gyói Gábor polgármester kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét: 
 
Ezután a képviselő-testület név szerinti szavazással, 5 igen ( egyhangú ) szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 120 /2018. ( X.19.) számú határozata 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Tiszasason” megnevezésű projekt „ Konyha épületgépészeti eszközei ” tárgyú, a Kbt. 113.§ 
(1) alapján szabályozott nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről. 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 
azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt 
„Konyha épületgépészeti eszközei” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, a 
Bírálóbizottság 2018. október 18.-i keltezésű javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 
1. Megállapítja, hogy a Cső-Press Építőipari Kft. ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági 
valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat 
megfelel az ajánlattételi és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  69. § (4)  bekezdése szerint teljes körben 
igazolta, ajánlatkérő számára a legjobb ár/érték arányú ajánlatot nyújtotta. Az elvégzett bírálat 
alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként megállapítható, hogy nem áll 
a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES. 
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
3. Cső-Press Építőipari Kft. (5440 Kunszentmárton, Vörösmarty út 27.,adószáma:14380422-2-16) 
ajánlattevőt - mint az értékelési szempontok szerinti értékelés eredményeként a legkedvezőbb 
érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt – a Kbt. 77.§ (4) bekezdése alapján nyertesként hirdeti ki. 
4. Az egyösszegű nettó ajánlati ár: 2.242.915.- Ft. A vállalási ár részbeni fedezete az elnyert 
támogatás 1.286.915,-Ft nagyságrendben.A Képviselő-testület vállalja a nettó 956.000,-Ft + 
ÁFA mértékű önerő biztosítását a 2018.évi költségvetése terhére. Az önerő vonatkozásában  a 
lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeire  tekintettel az elnyert támogatási összeg 
vonatkozásában költségátcsoportosítást kezdeményez Támogatási Szerződés módosítással, 
melynek eredményeként a nettó 956.000,-Ft + ÁFA önerő elszámolhatóvá válhat. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős:      Gyói Gábor polgármester 
Határidő:  2018. október 31. 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület 
    - Gyói Gábor polgármester 
    - Czucziné Keresztes Anita  jegyző 
    - Cső-Press Építőipari Kft. 5440. Kunszentmárton, Vörösmarty út 27.  
    - Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
                          - JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
               - Irattár 
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Czucziné Keresztes Anita jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét és kéri 
szavazatukat: 
Csongrádi Ferencné -igen 
Gyói Gábor – igen 
 
 
Szitó Lajos Zoltánné - igen 
Tényi Imre – igen 
Vágner István - igen 
 
Gyói Gábor polgármester kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét: 
 
Ezután a képviselő-testület név szerinti szavazással, 5 igen ( egyhangú ) szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 121 /2018. ( X.19.) számú határozata 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Tiszasason” megnevezésű projekt „ Intézményi bútorok, berendezési tárgyak” tárgyú, a 
Kbt. 113.§ (1) alapján szabályozott nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről. 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 
azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt 
„Intézményi bútorok, berendezési tárgyak” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, a 
Bírálóbizottság 2018. október 18.-i keltezésű javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 
1. Megállapítja, hogy a Péter-fa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. ajánlattevő jogi, pénzügyi, 
gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott 
ajánlat megfelel az ajánlattételi és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
alkalmasságát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  69. § (4)  bekezdése szerint 
teljes körben igazolta, ajánlatkérő számára a legjobb ár/érték arányú ajánlatot nyújtotta. Az 
elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként 
megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES. 
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
3. Péter-fa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (5650 Mezőberény, V. kerület 109., 
adószáma:21584707-2-04) ajánlattevőt - mint az értékelési szempontok szerinti értékelés 
eredményeként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt – a Kbt. 77.§ (4) bekezdése 
alapján nyertesként hirdeti ki. 
4. Az egyösszegű nettó ajánlati ár:  4.075.000.- Ft. A vállalási ár fedezete az elnyert támogatás. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős:      Gyói Gábor polgármester 
Határidő:  2018. október 31. 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület 
    - Gyói Gábor polgármester 
    - Czucziné Keresztes Anita  jegyző 
    - Péter-fa Bt.  5650. Mezőberény, V. kerület 109. 
    - Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
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                          - JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
               - Irattár 
 
Czucziné Keresztes Anita jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét és kéri 
szavazatukat: 
Csongrádi Ferencné -igen 
Gyói Gábor – igen 
Szitó Lajos Zoltánné - igen 
Tényi Imre – igen 
Vágner István - igen 
 
Gyói Gábor polgármester kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét: 
 
Ezután a képviselő-testület név szerinti szavazással, 5 igen ( egyhangú ) szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 122 /2018. ( X.19.) számú határozata 
 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Tiszasason” megnevezésű projekt „ Egészségügyi eszközök” tárgyú, a Kbt. 113.§ (1) 
alapján szabályozott nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről. 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 
azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt 
„Egészségügyi eszközök” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, a Bírálóbizottság 
2018. október 18.-i keltezésű javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 
1. Megállapítja, hogy a Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő jogi, 
pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa 
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
alkalmasságát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  69. § (4)  bekezdése szerint 
teljes körben igazolta, ajánlatkérő számára a legjobb ár/érték arányú ajánlatot nyújtotta. Az 
elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként 
megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES. 
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
3. Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1162. Budapest, Rákosi út 172., 
adószáma:13556587-2-42) ajánlattevőt - mint az értékelési szempontok szerinti értékelés 
eredményeként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt – a Kbt. 77.§ (4) bekezdése 
alapján nyertesként hirdeti ki. 
4. Az egyösszegű nettó ajánlati ár:  1.013.400.- Ft. A vállalási ár fedezete az elnyert támogatás. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős:      Gyói Gábor polgármester 
Határidő:  2018. október 31. 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület 
    - Gyói Gábor polgármester 
    - Czucziné Keresztes Anita  jegyző 
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    - Smart Info Kft. 1162. Budapest, Rákosi út 172. 
    - Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
                          - JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
               - Irattár 
 
Czucziné Keresztes Anita jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét és kéri 
szavazatukat: 
Csongrádi Ferencné -igen 
Gyói Gábor – igen 
Szitó Lajos Zoltánné - igen 
Tényi Imre – igen 
Vágner István - igen 
 
Gyói Gábor polgármester kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét: 
 
Ezután a képviselő-testület név szerinti szavazással, 5 igen ( egyhangú ) szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 123 /2018. ( X.19.) számú határozata 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Tiszasason” megnevezésű projekt „ Elektrotechnikai eszközök” tárgyú, a Kbt. 113.§ (1) 
alapján szabályozott nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről. 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 
azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt 
„Elektrotechnikai eszközök” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, a Bírálóbizottság 
2018. október 18.-i keltezésű javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 
1. Megállapítja, hogy a Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő jogi, 
pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa 
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
alkalmasságát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  69. § (4)  bekezdése szerint 
teljes körben igazolta, ajánlatkérő számára a legjobb ár/érték arányú ajánlatot nyújtotta. Az 
elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként 
megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES. 
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
3. Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1162. Budapest, Rákosi út 172., 
adószáma:13556587-2-42) ajánlattevőt - mint az értékelési szempontok szerinti értékelés 
eredményeként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt – a Kbt. 77.§ (4) bekezdése 
alapján nyertesként hirdeti ki. 
4. Az egyösszegű nettó ajánlati ár:  1.675.400.- Ft. A vállalási ár fedezete az elnyert támogatás. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős:      Gyói Gábor polgármester 
Határidő:  2018. október 31. 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület 
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    - Gyói Gábor polgármester 
    - Czucziné Keresztes Anita  jegyző 
    - Smart Info Kft. 1162. Budapest, Rákosi út 172. 
    - Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
                          - JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
               - Irattár 
 
Czucziné Keresztes Anita jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét és kéri 
szavazatukat: 
Csongrádi Ferencné -igen 
Gyói Gábor – igen 
Szitó Lajos Zoltánné - igen 
Tényi Imre – igen 
Vágner István - igen 
 
Gyói Gábor polgármester kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét: 
 
Ezután a képviselő-testület név szerinti szavazással, 5 igen ( egyhangú ) szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 124 /2018. ( X.19.) számú határozata 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Tiszasason” megnevezésű projekt „ Irodai felszerelési tárgyak” tárgyú, a Kbt. 113.§ (1) 
alapján szabályozott nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről. 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 
azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt 
„Irodai felszerelési tárgyak” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, a Bírálóbizottság 
2018. október 18.-i keltezésű javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 
1. Megállapítja, hogy a Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő jogi, 
pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa 
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
alkalmasságát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  69. § (4)  bekezdése szerint 
teljes körben igazolta, ajánlatkérő számára a legjobb ár/érték arányú ajánlatot nyújtotta. Az 
elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként 
megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES. 
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
3. Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1162. Budapest, Rákosi út 172., 
adószáma:13556587-2-42) ajánlattevőt - mint az értékelési szempontok szerinti értékelés 
eredményeként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt – a Kbt. 77.§ (4) bekezdése 
alapján nyertesként hirdeti ki. 
4. Az egyösszegű nettó ajánlati ár:  136.000.- Ft. A vállalási ár fedezete az elnyert támogatás. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős:      Gyói Gábor polgármester 
Határidő:  2018. október 31. 
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Erről értesül:  - Képviselő-testület 
    - Gyói Gábor polgármester 
    - Czucziné Keresztes Anita  jegyző 
    - Smart Info Kft. 1162. Budapest, Rákosi út 172. 
    - Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
                          - JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
               - Irattár 
 
Czucziné Keresztes Anita jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét és kéri 
szavazatukat: 
Csongrádi Ferencné -igen 
Gyói Gábor – igen 
Szitó Lajos Zoltánné - igen 
Tényi Imre – igen 
Vágner István – igen 
 
  
Gyói Gábor polgármester kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét: 
 
Ezután a képviselő-testület név szerinti szavazással, 5 igen ( egyhangú ) szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 125 /2018. ( X.19.) számú határozata 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Tiszasason” megnevezésű projekt „ Gépjármű beszerzés ” tárgyú, a Kbt. 113.§ (1) alapján 
szabályozott nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről. 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 
azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt 
„Gépjármű beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, a Bírálóbizottság 2018. 
október 18.-i keltezésű javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 
1. Megállapítja, hogy a KB Autoteam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő jogi, 
pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa 
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
alkalmasságát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  69. § (4)  bekezdése szerint 
teljes körben igazolta, ajánlatkérő számára a legjobb ár/érték arányú ajánlatot nyújtotta. Az 
elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként megállapítható, 
hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES. 
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
3. KB Autoteam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Keceli út 19-23., 
adószáma:11428204-2-03) ajánlattevőt - mint az értékelési szempontok szerinti értékelés 
eredményeként a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt – a Kbt. 77.§ (4) bekezdése 
alapján nyertesként hirdeti ki. 
4. Az egyösszegű nettó ajánlati ár:  3.216.964.- Ft. A vállalási ár részbeni fedezete az elnyert 
támogatás 3.149.606.-Ft nagyságrendben. A Képviselő-testület vállalja az összességében nettó 
67.358.- Ft +Áfa mértékű önerő biztosítását a 2018. évi költségvetése terhére. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 



11 
 

 

 
Felelős:      Gyói Gábor polgármester 
Határidő:  2018. október 31. 
Erről értesül:  - Képviselő-testület 
    - Gyói Gábor polgármester 
    - Czucziné Keresztes Anita  jegyző 
    - KB Autoteam Kft. 6400. Kiskunhalas, Keceli út 19-23. 
    - Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
                          - JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
               - Irattár 
 
Czucziné Keresztes Anita jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét és kéri 
szavazatukat: 
Csongrádi Ferencné -igen 
Gyói Gábor – igen 
Szitó Lajos Zoltánné - igen 
Tényi Imre – igen 
Vágner István - igen 
 
Gyói Gábor polgármester kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét: 
 
Ezután a képviselő-testület név szerinti szavazással, 5 igen ( egyhangú ) szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 126 /2018. ( X.19.) számú határozata 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Tiszasason” megnevezésű projekt „Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra” tárgyú, a 
Kbt. 113.§ (1) alapján szabályozott nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről. 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00005 
azonosító számú ,,Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tiszasason” megnevezésű projekt 
„Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, a 
Bírálóbizottság 2018. október 18.-i keltezésű javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 
1. Megállapítja, hogy az ADDICO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő jogi, 
pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa 
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
alkalmasságát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  69. § (4)  bekezdése szerint 
teljes körben igazolta, ajánlatkérő számára a legjobb ár/érték arányú ajánlatot nyújtotta. Az 
elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelel. A kizáró okok ellenőrzése eredményeként 
megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES. 
2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
3. ADDICO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6000. Kecskemét, Halasi út 14., adószáma: 
22647003-2-03) ajánlattevőt - mint az értékelési szempontok szerinti értékelés eredményeként a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő ajánlattevőt – a Kbt. 77.§ (4) bekezdése alapján nyertesként 
hirdeti ki. 
4. Az egyösszegű nettó ajánlati ár:  370.930.- Ft. A vállalási ár fedezete az elnyert támogatás. 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Felelős:      Gyói Gábor polgármester 
Határidő:  2018. október 31. 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület 
    - Gyói Gábor polgármester 
    - Czucziné Keresztes Anita  jegyző 
    - ADDICO Kft.  6000. Kecskemét, Halasi út 14. 
    - Bakos László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
                          - JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
               - Irattár 
 
Solymosi Zoltán 
A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projektünkkel kapcsolatban kell döntést hozni a 
II.körös felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátásával kapcsolatban. 
A közbeszerzési eljárás eredményes volt, érvényes ajánlatot az alábbiak tettek: 

-   Bakos László Ev. (5231. Fegyvernek, Szent E. út 101.   ajánlatát érvényesnek 
nyilvánítja.   ( Ajánlati ár:  bruttó   565.150.-Ft ) 

-   Ladányi Zsófia (5322. Tiszaszentimre, Ív út 14.   ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.                        
( Ajánlati ár:  bruttó   600.000.-Ft ) 

-  Kár-Mentor Bt. (5000. Szolnok, Arany János u.20. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.                        
( Ajánlati ár:  bruttó   635.000.-Ft ) 

 
Az elmondottak alapján Bakos László adta a legkedvezőbb ajánlatot. 
 
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 127 / 2018. ( X. 19. ) számú határozata 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú „Tiszasasi Óvoda épületének korszerűsítése, 
energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt II. körös felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátásáról a beszerzési eljárás lezárása 
döntéshozatallal. 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1./ a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00009 számú „Tiszasasi Óvoda épületének 
korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése” tárgyú projekt II. körös 
közbeszerzési szaktanácsadói feladatainak ellátására vonatkozó beszerzési eljárást 
érvényesnek nyilvánítja.                          

            2./ Bakos László Ev. (5231. Fegyvernek, Szent E. út 101., adószám: 60056306-2-36) 
                 ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.                        ( Ajánlati ár:  bruttó   565.150.-Ft ) 
            3./ Ladányi Zsófia (5322. Tiszaszentimre, Ív út 14., lajstromszám: 00130)  
                 ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.                        ( Ajánlati ár:  bruttó   600.000.-Ft ) 
            4./ Kár-Mentor Bt. (5000. Szolnok, Arany János u.20., adószám: 20889047-3-16) 
                 ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.                        ( Ajánlati ár:  bruttó   635.000.-Ft ) 
            5./ Bakos László Ev. (5231. Fegyvernek, Szent E. út 101., adószám: 60056306-2-36) 
                 nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja. 
            6./ felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, a  
                 nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére. 
Felelős:    Gyói Gábor – polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
A határozatról értesül: 
          -  Gyói Gábor polgármester - Helyben 
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          -  Czucziné Keresztes Anita jegyző - Helyben 
          -  Képviselő-testület tagjai – Helyben 
          -  Bakos László Ev. – 5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 101. 
          -  Ladányi Zsófia – 5322. Tiszaszentimre, Ív út 14. 
          -  Kár-Mentor Bt. – 5000. Szolnok, Arany János u. 20. 
          -  Irattár 
 
 
 

Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

……………………………     ……………………………. 
        Gyói Gábor       Czucziné Keresztes Anita 
       polgármester       jegyző 
 
 


