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A Képviselő testület név szerinti szavazással dönt:
Mondok József polgármester:
igen
Bozóky Imre alpolgármester:
igen
Tetézi Attila képviselő:
igen
Szabó József képviselő:
igen
Végh Tamás képviselő:
igen
Kutas Tibor képviselő:
igen
Bérces Lajos képviselő:
igen
Sörösné Boldoczki Tímea képviselő:igen
8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
19/2019.(03.11.) számú:
Eljárást lezáró döntés Esély otthon - Ingatlanok átalakítása közbeszerzési eljárásban
Határozat
Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint ajánlatkérő döntésre jogosult
képviselője az Izsák Város Önkormányzata (6070 Izsák, Szabadság tér 1.) által az Esély
otthon - Ingatlanok átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában (rész
elnevezése: Izsák - Ingatlanok átalakítása) az EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosítószámú
projekt keretében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
115. § (1) bekezdése alapján megindított nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi eljárás
lezáró döntést hozza:
- Jelen eljárásban alkalmazott értékelési szempont a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempont a szerint. A Kőműves- Kivitelező Beruházó és Szolgáltató Kft. (6070. 6070
Izsák Kossuth Utca 32.) ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legmagasabb
összpontszámot, így az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek
tekinthető.
Fentiekre tekintettel az ajánlatkérő a Kőműves- Kivitelező Beruházó és Szolgáltató
Kft. (6070. 6070 Izsák Kossuth Utca 32.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás
nyerteseként és vele a szerződést megköti, tekintettel arra, hogy:
-

az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek megfelel,
az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a
kizáró okok hatálya alatt,
az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető,
az 1. rész vonatkozásában jelenleg fennálló fedezethiány nem akadálya a
szerződéskötésnek.

A SIGNUM ALFA TEAM Kft. (1047 Budapest Fóti Út 56), valamint az Adacsvilla
Kft. (6097 Kunadacs Bem Utca 2.) ajánlattevők ajánlata a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,
az eljárás tekintetében ajánlatuk érvényesnek tekinthető.
Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pótlólagos fedezet biztosításáról az
alábbiak szerint dönt:
- Az EFOP-1.2.11-16-2017-00015 projekt keretében belső költségeinek
átcsoportosításával 12.949.170 Ft összegben a szakmai program megvalósítása
és a képzés lebonyolítása költséghelyről az építési kivitelezési költséghelyre.
- Izsák Város Önkormányzatán 2019 évi költségvetéséből a Sárfehér Napok
rendezési költségeiből 23.663.266 Ft-ot az EFOP-1.2.11-16-2017-00015
projekt építési kivitelezési költséghelyre saját erő címén.

A közbeszerzési eljárást a fentiek szerint eredményessé nyilvánítja.
Határidő: 2019. március 13.
Felelős: Mondok József polgármester
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