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10. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: 2014. március 25. napján 17 óra 50 perces kezdettel megtartott Képviselő-testület  

rendkívüli üléséről.  
 
 
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester 
                        Dr. Katona Ernő alpolgármester 
                        Dr. Szájbely Ernő képviselő 

Girasek Károly képviselő 
Jávorka János képviselő 
Majnik László képviselő 
Dr. Varga Tibor jegyző 
Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 6 
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Girasek Károly, valamint Majnik László képviselő urakat kérem fel. A javaslatot 6 egyöntetű 
igen szavazattal jelenlévők elfogadták.  
 
Egy napirend tárgyalását javasolom, nevesül „Rétság város önkormányzati kezelésű út- és 
járdahálózatának, közterületeinek felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása. 
 
Kérem, aki a napirend tárgyalásával egyetért, szavazzon. Megállapítom, hogy 6 egyöntetű 
igen szavazattal a napirendre tett javaslatot a Képviselő-testület elfogadta, és az alábbiak 
szerint tárgyalta.  
 

1./ „Rétság város önkormányzati kezelésű út- és 
járdahálózatának, közterületeinek felújítási munkái” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása 

         Előterjesztő: Bulejka András KBB elnöke 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A napirendet a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
tárgyalta, felkérem elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A PVB a mai nap folyamán 8 jelenlévő bizottsági taggal 
határozatképesen ülésezett. A Képviselő-testület pályázatot írt ki az önkormányzati kezelésű 
út- és járdahálózatának, közterületeinek felújítási munkáira. A közbeszerzési szakértő három 
vállalkozást szólított meg. Határidőn belül mindhárom vállalkozás az ajánlatát benyújtotta. A 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság ma tartott ülésén megvizsgálta az ajánlatokról szóló 
szakértői jelentést. Mindhárom ajánlat érvényes, műszakilag azonos tartalmú. A kiválasztás 
szempontjaként a vállalási árat jelölték meg, ez alapján javasolják a Váci Útépítő Kft. 
ajánlatának az elfogadását, a kiadott határozati javaslat szerint. A bizottság is 8 egyöntetű 
igen szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a bizottságok javaslatával, a kiadott 
határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát.  

 
66/2014. (III.25.) sz. Kt. határozata: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Rétság város 
önkormányzati kezelésű út-és járdahálózatának, közterületeinek felújítási munkái” 
közbeszerzési eljárás folyamán benyújtott ajánlatokról készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig (2014.03.10.10:00), 
a felhívásban megadott helyszínre (lezártan), 3 ajánlat érkezett az alábbi ajánlattevőktől: 

- AQUA-PILON Kft. (2600 Vác, Piarista u. 8.) ajánlati ár (nettó) 114.291.146 Ft, 
- BITUNOVA Kft. (1117 Budapest, Gábor D. u. 2.) ajánlati ár (nettó): 115.191.413 Ft, 
- Váci Útépítő Kft. (2600 Vác, Rákóczi út 20.) ajánlati ár (nettó): 96.330.707 Ft. 

 
Ajánlatkérő számára a szerződés teljesítéséhez rendelkezésére álló anyagi fedezet összege 
bruttó 130.000.000 forint. 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltak szerint létrehozott 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság elvégezte az ajánlatok ellenőrzését és értékelését.  
A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság szakvéleményét és döntési javaslatát 
is elfogadva megállapítja, hogy érvénytelen ajánlat nem volt. 
A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság szakvéleményét és döntési javaslatát 
is elfogadva megállapítja, hogy mindhárom ajánlattevő ajánlata érvényes (ajánlattevők 
alkalmasak a szerződés teljesítésére is). 
 
Az eljárás nyertese: Váci Útépítő Kft. (2600 Vác, Rákóczi út 20.), legalacsonyabb összegű, nettó 
96.330.707 Ft összegű árajánlatával. 

  

A Képviselő-testület felkéri az eljárás lebonyolításával megbízott Márkus és Társai Kft. 
képviselőjét, hogy a fentieknek megfelelően készítse el az eljárás eredményéről készítendő 
összegezést, a Kbt. előírásai szerint küldje meg azt az ajánlattevők részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy az ajánlattételi 
dokumentációban jóváhagyott szerződést a Váci Útépítő Kft-vel a törvényes határidő 
betartása mellett aláírja.  
 
Határidő: határozat megküldésére 2014. április 3., majd szöveg szerint 
Felelős: határozat megküldésére Vargáné Fodor Rita 
             szerződés aláírásáért Mezőfi Zoltán polgármester  
 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, a rendkívüli ülést 18 
órakor bezárom.  
 

Kmft.  
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                        dr. Varga Tibor 
polgármester                                                                                               jegyző 
 
 
Girasek Károly                                                                                     Majnik László 
     jkv.hit.                                                                                                   jkv.hit. 


