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Készült:  Balaton  Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének  2014.  április  2-án,  17.30
órától tartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye:  A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének (3347 Balaton, Köztársaság
tér 5.) tanácskozó terme.

Napirendi pontok:
1. Javaslat  eredményessé  nyilvánításra,  és  nyertes  ajánlattevőre  „Vállalkozási
szerződés keretében Balaton község központjában elhelyezkedő több funkciós közpark
kialakítása I. ütem.” közbeszerzési eljárásban.
Előterjesztő: Polgármester

Balaton, 2014. április 2.

Határozat száma Tárgya
27/2014. (IV.2.) „Vállalkozási szerződés keretében Balaton község központjában

elhelyezkedő  több  funkciós  közpark  kialakítása  I.  ütem.”
közbeszerzési  eljárás eredményessé nyilvánításáról,  és nyertes
ajánlattevő megnevezéséről

    Udzeliné Murányi Enikő    Dr. Fógel Henrietta
polgármester         jegyző

Készült:  Balaton  Község Önkormányzat  Képviselő-testületének  2014.  április  2-án,  17.30
órától tartott rendkívüli nyilvános üléséről.
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Helye: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének (3347 Balaton, Köztársaság
tér 5.) tanácskozó terme.

Jelen vannak:
Udzeliné Murányi Enikő polgármester
Bóta György képviselő
Jurgovics Dénes képviselő
Kós Zsolt képviselő
Pappné Bóta Katalin képviselő
Vass Tiborné képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Fógel Henrietta jegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Kormosné Kovács Anikó köztisztviselő

Udzeliné  Murányi  Enikő  polgármester köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a
testületi  ülés  határozatképes,  felkéri  a  jegyzőkönyv  vezetésére  Kormosné  Kovács  Anikó
köztisztviselőt. Felkéri a képviselőket a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására.

A  képviselő-testület  6  igen  0  nem  0  tartózkodással  elfogadta  a  meghívón  szereplő
napirendeket.

1. napirendi  pont: Javaslat  eredményessé  nyilvánításra,  és  nyertes  ajánlattevőre
„Vállalkozási  szerződés  keretében  Balaton  község központjában  elhelyezkedő  több
funkciós közpark kialakítása I. ütem.” közbeszerzési eljárásban.

Udzeliné  Murányi  Enikő:  Tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy a  mai  napon  megtörtént  a
beérkezett  ajánlatok bírálata  a Bíráló Bizottság részéről.  Megtekintésre bocsájtja  a bírálati
lapokat,  és  a  bírálati  jegyzőkönyvet.  Azért  volt  szükség  arra,  hogy  még  a  mai  napon
összeüljünk  a  közbeszerzési  eljárás  ügyében,  hogy  minél  gyorsabban  megtörténhessen  a
szerződéskötés,  és  megkezdődhessenek  a  munkálatok.  Javasolja,  hogy a  Bíráló  Bizottság
döntését fogadja el a testület, nyilvánítsa eredményessé az eljárást, és nyertes ajánlattevőként
a  legkedvezőbb  ajánlatot  benyújtó  DTRT  Vízépítő  Kft.  ajánlatát  nyilvánítsa  az  eljárás
nyertesévé, 23.631.208 FT + Áfa ajánlati áron.

Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra kéri a képviselőket a javaslat
elfogadásával kapcsolatban.

A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (IV.2.) önkormányzati
határozata „Vállalkozási szerződés keretében Balaton község központjában

elhelyezkedő több funkciós közpark kialakítása I. ütem.” közbeszerzési eljárás
eredményessé nyilvánításáról, és nyertes ajánlattevő megnevezéséről

Balaton  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy döntött,  hogy a  „Vállalkozási
szerződés  keretében  Balaton  község  központjában  elhelyezkedő  több  funkciós  közpark
kialakítása I. ütem” tárgyban lefolytatott, közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánította.
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Balaton  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy döntött,  hogy a  „Vállalkozási
szerződés  keretében  Balaton  község  központjában  elhelyezkedő  több  funkciós  közpark
kialakítása  I.  ütem” tárgyban  lefolytatott,  közbeszerzési  eljárásban  a  DTRT Vízépítő  Kft.
ajánlatát nyilvánította az eljárás nyertesévé, 23.631.208 FT + Áfa ajánlati áron.
  
Továbbá felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Felelős: Udzeliné Murányi Enikő polgármester
Határidő: Értelemszerűen

Egyéb kérdés, indítvány nem érkezett, a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

       Udzeliné Murányi Enikő                                               Dr. Fógel Henrietta
     polgármester                                               jegyző
                                      

      Kormosné Kovács Anikó
jegyzőkönyvvezető
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