
Monostorapáti község Önkormányzata  Képviselő-testülete  

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Szám: M/40-4/2018. 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 5-én /csütörtök/ 

18 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános  üléséről.  

 

Helye:  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme 

 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

 

Jelen vannak: 

 

Takács Péter polgármester  

Vigh Elemér alpolgármester 

Gulyás Erzsébet képviselő  

Molnár Andrea képviselő 

Soós Gyula képviselő  

  

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

Varga János  képviselő   

 Széll Pál képviselő  

 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

Takács Lászlóné jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Takács Lászlóné jegyző   

 

 

Takács Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti 

ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 5 képviselő  jelen 

van . Ismertette a napirendi pontot és javasolta  annak felfogadását 

 Képviselő-testület  egyhangúlag, 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta az 

alábbi:  

 

 

N a p i r e n d e t :  1./ Orvosi rendelő bővítésére, felújítására benyújtott ajánlatok elbírálása 

 

Előadó: Takács Péter polgármester 

N a p i r e n d :  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy az orvosi  rendelő bővítésére, felújítására, 

ajánlattételi felhívást  küldtek ki műszaki ellenőr megbízása,  tájékoztató tábla készítése   és 

közbeszerzési szakértő alkalmazása céljából. 
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Műszaki ellenőri feladatok ellátására 3 ajánlatot továbbítottak. Alábbi ajánlatok érkeztek: 

Ajánlattevő neve: Szalai Építész Iroda Kft.  

Székhelye:        9700 Szombathely, Körmendi u.40. 

Ajánlati ár:  nettó 850.000.-ft.+ 27 %-os áfa bruttó 1.079.500-ft.    

 

Ajánlattevő neve: KONÉP MÉRNÖK Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft.  

Székhelye:        8900 Zalaegerszeg, Bethlen Gábor u.2. 

Ajánlati ár:       nettó  920.000.-ft. + áfa bruttó   1.168.400.-ft. 

 

Ajánlattevő neve: Maár Építész Iroda Kft.  

Székhelye:       7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 17. 

 Ajánlati ár:       nettó 640.000.-ft. + 27 %-os Áfa bruttó:  812.000.-ft.  

 

Legkedvezőbb ajánlatot a Maár Építész Iroda Kft. 7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 17. 

adta, ezért javasolta Őket megbízni a feladat ellátásával. Kérte a határozat tervezet 

elfogadását. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

meghozta  az alábbi: 

 

23/2018.(IV.5.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-16-

2016-VE1-2017-00003 azonosítási számú, A MONOSTORAPÁTI „471” hrsz-ú 

(Monostorapáti, Petőfi u. 123. sz. alatti) „Monostorapáti Egészségház  

bővítésének, felújításának, akadálymentesítésének, valamint 

eszközfejlesztésnek támogatása „ című projekt műszaki ellenőri, szakértői 

feladatok ellátása ügyében     benyújtott árajánlatok alapján az alábbi döntést 

hozta:  

 

                       Képviselő-testület megállapította, hogy 

 

                        Ajánlattevő neve: Szalai Építész Iroda Kft.  

Székhelye:        9700 Szombathely, Körmendi u.4   

 

Ajánlattevő neve: KONÉP MÉRNÖK Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft.  

Székhelye:        8900 Zalaegerszeg, Bethlen Gábor u.2. 

 

 

Ajánlattevő neve: Maár Építész Iroda Kft.  

Székhelye:       7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 17. 

  

 ajánlata érvényes, mivel ajánlata megfelel az ajánlatkérési  felhívásban    

                       foglaltaknak.  

  

                       Ajánlatkérés  nyertese  Maár Építész Iroda Kft.7362 Vásárosdombó, Szabadság  

                       tér 17.mivel  a  legalacsonyabb összegű   ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot  

                       nyújtotta be, bruttó  812.000.-ft. a műszaki ellenőri, szakértői feladatok  

                       ellátásának költsége.  
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                       Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás eredményét  

hirdesse ki.  

Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert,  hogy az ajánlat-értékelési 

jegyzőkönyvet, és bontási jegyzőkönyvet  küldje meg az ajánlattevőknek. 

Szerződés kösse meg  a Maár Építész Iroda Kft.7362 Vásárosdombó, 

Szabadság tér 17.  céggel.  

 

Felelős:  Takács Péter    polgármester 

 

                        Határidő: 2018. április 9.  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a kommunikációs munkarész „C” típusú 

tájékoztató tábla  elkészítéséhez szintén 3 ajánlatot kértek, és küldtek be: 

 

Ajánlattevő neve: Kölcsey Nyomda Kft.  

Székhelye:        8300 Tapolca, Batsányi u.1. 

Ajánlati ár:  nettó 8000.-ft.+ 27 %-os áfa bruttó  10.160-ft.    

 

Ajánlattevő neve: BIVIO COLOR Kft.  

Székhelye:        8300 Tapolca, Wesselényi u.2/1. 

Ajánlati ár:       nettó  10.000.-ft. + áfa bruttó   12.700.-ft. 

 

Ajánlattevő neve: KHG PRINT Kft. 

Székhelye:        8300 Raposka, Fő u.5. 

Ajánlati ár:        nettó 11.000.-ft. + áfa bruttó 13.970.-ft.  

 

Javasolta a Kölcsey Nyomda Kft.  8300 Tapolca, Batsányi u.1.sz. megbízni a tábla 

elkészítésével. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta az alábbi: 

 

24/2018.(IV.5.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t   

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-16-

2016-VE1-2017-00003 azonosítási számú, A MONOSTORAPÁTI „471” hrsz-ú 

(Monostorapáti, Petőfi u. 123. sz. alatti) „Monostorapáti Egészségház  

bővítésének, felújításának, akadálymentesítésének, valamint 

eszközfejlesztésnek támogatása „ című projekt  kommunikációs 

munkarész „C” típusú tájékoztató tábla  elkészítéséhez   benyújtott 

árajánlatok alapján az alábbi döntést hozta:  

 

                       Képviselő-testület megállapította, hogy 

 

                       Ajánlattevő neve:  Kölcsey Nyomda Kft.  

Székhelye:        8300 Tapolca, Batsányi u.1 
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Ajánlattevő neve: BIVIO COLOR Kft.  

Székhelye:        8300 Tapolca, Wesselényi u.2/1. 

 

Ajánlattevő neve: KHG PRINT Kft. 

Székhelye:        8300 Raposka, Fő u.5 

 

 

                       ajánlata érvényes, mivel ajánlata megfelel az ajánlatkérési  felhívásban    

                       foglaltaknak.  

  

                       Ajánlatkérés  nyertese  Kölcsei Nyomda Kft. 82300 Tapolca, Batsányi u.1.  

                       mivel  a  legalacsonyabb összegű   ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot  

                       nyújtotta be, bruttó 10.160.-ft. kommunikációs munkarész „C” típusú  

                       tájékoztató tábla  elkészítésének a költsége.  

                       Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás eredményét  

                       hirdesse ki.  

Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert,  hogy az ajánlat-értékelési 

jegyzőkönyvet, és bontási jegyzőkönyvet  küldje meg az ajánlattevőknek. A 

munkát rendelje meg a Kölcsey Nyomda Kft.-től.   

 

Felelős:  Takács Péter    polgármester 

 

                        Határidő: 2018. április 9.  

 

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a közbeszerzési szakértői tevékenység ellátására 

szintén 3 ajánlatot küldtek ki. Beérkezett ajánlatok az alábbiak: 

Ajánlattevő neve: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. 

Székhelye:        1067 Budapest, Teréz krt. 19. III/32. 

Ajánlati ár:  nettó 377.953.-ft.+ 27 %-os áfa bruttó  480.000-ft.    

 

Ajánlattevő neve: dr.Zoric Ildikó.  

Székhelye:        7800 Siklós, Felszabadulás u.38/A. 

Ajánlati ár:       nettó  409.450-ft. + áfa bruttó   520.000-ft. 

 

Ajánlattevő neve: Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.  

Székhelye:        7090 Tamási, Vas Gereben utca 1.  

Ajánlati ár:        nettó 324.000.-ft. + áfa bruttó 411.480.-ft.  

 

Kedvezőbb ajánlatot a Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. 7090 Tamási, Vas 

Gereben utca 1. adta, ezért javasolta Őket megbízni a feladat ellátásával. 

 

Kérte a határozat tervezet elfogadását. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta az alábbi: 
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25/2018.(IV.5.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-16-

2016-VE1-2017-00003 azonosítási számú, A MONOSTORAPÁTI „471” hrsz-ú 

(Monostorapáti, Petőfi u. 123. sz. alatti) „Monostorapáti Egészségház  

bővítésének, felújításának, akadálymentesítésének, valamint 

eszközfejlesztésnek támogatása „ című projekt  közbeszerzési szakértői 

tevékenység ellátására  benyújtott árajánlatok alapján az alábbi döntést hozta:  

 

                       Képviselő-testület megállapította, hogy 

 

                        Ajánlattevő neve: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. 

Székhelye:        1067 Budapest, Teréz krt. 19. III/32. 

 

Ajánlattevő neve: dr.Zoric Ildikó.  

Székhelye:        7800 Siklós, Felszabadulás u.38/A. 

 

Ajánlattevő neve: Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.  

Székhelye:        7090 Tamási, Vas Gereben utca 1.  

 

                        

                        ajánlata érvényes, mivel ajánlata megfelel az ajánlatkérési  felhívásban    

                       foglaltaknak.  

  

                       Ajánlatkérés  nyertese a Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.   

                       7090 Tamási,  Vas Gereben u.1. mivel a  legalacsonyabb összegű          

                       ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot nyújtotta be, bruttó 411.480.-ft. a 

                       közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége.  

 Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás eredményét  

                       hirdesse ki.  

Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert,  hogy az ajánlat-értékelési 

jegyzőkönyvet, és bontási jegyzőkönyvet  küldje meg az ajánlattevőknek. 

Szerződést kösse meg a Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.   

 

Felelős:  Takács Péter    polgármester 

 

                        Határidő: 2018. április 9.  

Takács Péter polgármester elmondta, hogy a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó 

ajánlatok jövő héten érkeznek be.  

Kérte a képviselőket akinek közérdekű bejelentése, javaslata van tegye meg. 

Gulyás Erzsébet képviselő érdeklődött, hogy a Jókai utcai vízelvezető árok mikor lesz 

elkészítve, több alkalommal felvetetette a problémát. Megkeresték az ott lakók, és 

panaszolták, hogy a lakásuk pincéjébe  víz van, és  szivattyúzni kell. A szennyvíz 

beruházáskor az árok mélységébe beavatkoztak, ezért nem folyik el a víz. 
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Takács Péter polgármester elmondta, hogy a nyár folyamán megoldják a csapadékvíz 

elvezetést.    

Megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 18,20 órakor bezárta. 

 

      k.m.f. 

 

 

  Takács Péter      Takács Lászlóné 

  polgármester             jegyző 


