Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel: 96/351-011
100-7/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. július 07-én 16. 00 órakor a
Községházán megtartott – RENDKÍVÜLI - képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselők
Tanácskozási joggal megjelent: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző
Dr. Muraközi László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület
határozatképes, mivel minden képviselő megjelent, a rendkívüli ülést megnyitja. A képviselőtestület a polgármester javaslatára Virág Józsefet fogadja el jegyzőkönyv hitelesítőként. A
képviselő-testület a javaslatot egyhangú döntéssel - 7 igen szavazattal- elfogadta.
40/2014.(VII.07.)
A képviselő-testület a napirendet a meghívónak megfelelően elfogadja és jegyzőkönyv
hitelesítőnek Virág József képviselőt megválasztja.
Napirend tárgyalása:
1./ Döntés a KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal kapcsolatos közbeszerzésről
Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző
Jegyző: Ahogyan az előző rendkívüli ülésen is említettük a pályázat még nem jelent meg, de a
tervezete társadalmi egyeztetés alatt megismerhető és letölthető volt. Ebből az anyagból
tudható, hogy előnyben részesítik azt a pályázót, aki már a közbeszerzési eljárást lefolytatva
kivitelezőt is fel tud mutatni. Lezajlott a közbeszerzési eljárás három árajánlat érkezett. Bíráló
Bizottság döntéselőkészítő szakvélemények ismertetése. Javaslom, hogy a legkedvezőbb
érvényes és egyben a legalacsonyabb ellenértékű árajánlatot adó MERKAPT Vállalkozó Kft.
hirdessük ki nyertesnek. A közbeszerzési törvény előírja a név szerinti szavazást, erről külön
névsort csatolunk a jegyzőkönyvhöz.
Polgármester: ABC sorrendben mondom a neveket. Balogh Zsolt: Igen, Bogdán László: igen,
Bőhm Csaba: igen, György János: igen, dr. Muraközi László: igen, Vaskó Zsuzsanna: igen,
Virág József: igen.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú döntéssel - 7 igen szavazattal- elfogadta.
41/2014.(VII.07.) határozat
1. Bőny Község Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-20144.10.0/F pályázatán, melynek címe: Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia
régiókban,”Bőny – háztartási méretű napelemes kiserőművek kivitelezése”címen
közbeszerzési eljárást folytatott le.
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2. A képviselő-testület az alábbi ajánlatokat érvényesnek nyilvánítja:
THERMO ÉPGÉP Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1202 Budapest, Nagykőrösi út
133.
ALTER ENERGIA Kft.., 4031 Debrecen, Kishegyesi út 18.
MERKAPT Vállalkozó Kft.., 1134 Budapest Róbert Károly krt. 90.
3. Érvénytelennek nyilvánított árajánlat nincs.
4. A képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
5. Az eljáráson nyertes ajánlattevő: MERKAPT Vállalkozó Kft., 1134 Budapest, Róbert
Károly krt. 90.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Polgármester: Egyéb kérdés nem lévén, az ülést 16. 25-kor bezárom, köszönöm a mai munkát.

K.m.f.

dr. Muraközi László
polgármester

Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó
jegyző

Hitelesítő:
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