Képviselőtestülete
8417 Csetény, Rákóczi u. 30.
Ikt.sz.:
CS-0095- /2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. augusztus 26-án 16 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat
8417 Csetény, Rákóczi u. 30.
Jelen vannak:
Nagy Attila
Kovács Lajos
Rakovics Mátyás
Gavacs Zsolt Kálmán

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Müller József

jegyző

Igazoltan távol:
Albert Mihály
Varga József Endre

képviselő
képviselő

Nagy Attila polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait és a megjelenteket. A mai
rendkívüli ülésünk telefonon került összehívásra. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
mert a 7 fő megválasztott képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van.
Nagy Attila polgármester: A napirendként javaslom:
1./ Az új mikrobusz beszerzése tárgyában megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatos
döntés
Előadó: Nagy Attila polgármester
Kinek van még javaslata? Ha nincs kérem fogadjuk el a napi rendi pontokat.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül, elfogadta a rendkívüli ülésre a fenti
napirendi pontot.
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1./ Az új mikrobusz beszerzése tárgyában megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatos
döntés

Előadó: Nagy Attila polgármester
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatom a képviselő testületet, hogy az „Új mikrobusz
beszerzése tárgyában” ajánlattételi felhívás megküldésével megindított hirdetmény közzététele
nélküli nyílt közbeszerzési eljárás során egy ajánlat érkezett az ajánlat postabontása 2015.
08. 25. 11 órakor megtörtént. A bíráló bizottság az ajánlatot az alábbiak szerint formailag
alkalmasnak találta. Az ajánlattévő adatai:
Ajánlattévő neve:
Ring –Autó Kft.
Ajánlattévő címe, székhelye:
8200 Veszprém Észak-keleti útgyűrű 18.
Ajánlati ár:
12.663.550 Ft
Tájékoztatom továbbá a testületet, hogy a pályázat során 10 millió forint áll
rendelkezésünkre, amelyet kapunk. Az ajánlati ár és a 10 millió forint különbözetét (2.663.550
Ft) önrészként kell a költségvetésünkből biztosítani. Amennyiben egyetértetek az
ajánlattévővel, fogadjátok el a következő határozatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
131/2015. (VIII.26) képviselő-testületi
határozat:
Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) a 2015.08.07. napján ajánlattételi felhívás
megküldése útján megindított, „Új mikrobusz
beszerzése” tárgyú, a Kbt. 122/A. §-a szerinti
hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési
eljárásban az alábbi ajánlattevő ajánlatát a
bírálóbizottsági szakvéleményben rögzítettek szerint
érvényesnek minősíti:
Ajánlattevő azonosító adatai:
a) Ajánlattevő neve: Ring-Autó Autójavító,
Forgalmazó, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
b) Ajánlattevő címe (székhelye): 8200 Veszprém, Északkeleti útgyűrű 18.
Ajánlati ár: 12.663.550.- Ft
2) a 2015.08.07. napján ajánlattételi felhívás
megküldése útján megindított, „Új mikrobusz
beszerzése” tárgyú, a Kbt. 122/A. §-a szerinti
hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja és nyertes
2

ajánlattevőként az alábbi ajánlattevő kerül
megjelölésre, az alábbi ajánlati árral:
Ajánlattevő neve és címe: Ring-Autó Autójavító,
Forgalmazó, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 18.)
Ajánlati ár: 12.663.550.- Ft
3) figyelemmel arra, hogy egy érvényes ajánlatot
nyújtottak be, a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt
nem kell megjelölni az összegezésben.
4) felhatalmazza az eljárásba bevont hivatalos
közbeszerzési tanácsadót, hogy az eljárásról készült,
fenti tartalmú összegezést küldje meg az ajánlattevő
részére 2015.08.27. napján.
5) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel az adásvételi szerződést aláírja,
2015.09.14. napjáig
Határidő: 2015.09.14. a szerződés aláírása
Felelős: Nagy Attila polgármester..

Nagy Attila polgármester: Ha nincs több kérdés, hozzászólás, akkor 16 óra 20 perckor az
ülést bezárom.
k.m.f.
Nagy Attila
polgármester
Rakovics Mátyás
jkv. hitelesítő

Müller József
jegyző
Kovács Lajos
jkv. hitelesítő
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