
Monostorapáti község Önkormányzata 

Polgármesterétől 

8296  Monostorapáti , Petőfi u. 123.    

Tel. 87/437-060. 

 

Száma: M/39-8/2020. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2020. október 

08-án (csütörtök) 13 órakor megtartott  rendkívüli nyilvános üléséről    

 

Helye:  Polgármester Irodája Monostorapáti, Petőfi u. 123.   

 

Jelen vannak:  

   Takács Péter            polgármester 

   Bati Istvánné            képviselő 

                         Szipőcs Nikolett           képviselő 

 Törökné Giczi Anikó          képviselő 

    

 

Távol van:       Vígh Elemér                       alpolgármester 

   Pócza Balázs             képviselő 

 Varga János             képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott:      

 

   dr. Varga András                 jegyző 

   

  

 Jegyzőkönyvvezető: 

 

   dr. Varga András  

 

Takács Péter polgármester üdvözölte a jegyzőt, a képviselő-testület tagjait, A jelenléti ív 

alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 4 képviselő jelen van, a testületi ülést  

megnyitotta.   

 

Kérte a képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontokat. 

 

A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, 4 igen szavazattal, 

határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: 

 

Napirendet: 1./ Az 56/2020.(X. 06.) Ökt.sz. h a t á r o z a t visszavonása és a BMÖFT/5-

7/2019. azonosítószámú támogatás keretén belül megvalósításra kerülő 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai 



korszerűsítése építési beruházás közbeszerzési eljárásában a bíráló bizottság 

ismételt javaslata nyertes hirdetésére. 

 Előadó: dr. Varga András a bíráló bizottság elnöke 

 2./ Az 58/2020.(X. 06.) Ökt.sz. h a t á r o z a t visszavonása és a BMÖFT/5-

7/2019. azonosítószámú támogatás keretén belül megvalósításra kerülő 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai 

korszerűsítése építési beruházás közbeszerzési eljárása során ismételten nyertes 

hirdetése  

                        Előadó: Takács Péter polgármester 

1./ Az 56/2020.(X. 06.) Ökt.sz. h a t á r o z a t visszavonása és a BMÖFT/5-7/2019. 

azonosítószámú támogatás keretén belül megvalósításra kerülő Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése építési beruházás közbeszerzési 

eljárásában a bíráló bizottság ismételt javaslata nyertes hirdetésére. 

Előadó: dr. Varga András a bíráló bizottság elnöke 

dr. Varga András előadja, hogy a  BMÖFT/5-7/2019. azonosítószámú támogatás keretén belül 

megvalósításra kerülő Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai 

korszerűsítése építési beruházás közbeszerzési eljárásában  a korábbi testületi ülésen 

elfogadottakhoz képest annyi változás történt, hogy  2020. 10. 07. napján a Kerszolg2000 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 1114 Budapest Fadrusz Utca 4.) ajánlattevő az 

ajánlatát visszavonta emiatt ismételten szükséges döntést hozni az ajánlatokról.  

A Bíráló bizottság elnöke javasolja, hogy a képviselő testület tárgyalja újra a Monostorapáti 

Önk. Hivatalépületének felújítása” – közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokat, vonja 

vissza a 56/2020.(X.06.) Ökt.sz. és 58/2020.(X.06.) Ökt.sz. határozatait. 

A Bírálóbizottság javasolja, hogy a: 

- Ajánlattevő neve: A-MODUL Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság  

Székhelye: 1095 Budapest Soroksári Út 46 

- Ajánlattevő neve: Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft. 

Székhelye: 7025 Bölcske Vasút Utca 0690/34 

ajánlattevők ajánlatát a Döntéshozó nyilvánítsa érvényesnek, mivel azok megfeleltek a 

felhívásnak, a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak és a hatályos jogszabályoknak. 
 

Takács Péter polgármester hozzászólás hiányába ismertette a határozati javaslatot és kérte a 

jelenlévő tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot. 

Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

62/2020.(X. 09.) Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 56/2020.(X. 06.) Ökt.sz. határozatát visszavonja és  



a BMÖFT/5-7/2019. azonosítószámú támogatás keretén 

belül megvalósításra kerülő Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal épületének energetikai 

korszerűsítése építési beruházás közbeszerzési eljárásában 

az A-MODUL Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (Székhelye: 1095 Budapest Soroksári Út 

46.), és  az Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft. 

(Székhelye: 7025 Bölcske Vasút Utca 0690/34) 

ajánlattevők ajánlatát a érvényesnek nyilvánítja, mivel az 

megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési 

dokumentumokban előírtaknak és a hatályos 

jogszabályoknak. 

Felelős: Takács Péter polgármester,  

Határidő: folyamatos 

2./Az 58/2020.(X. 06.) Ökt.sz. h a t á r o z a t visszavonása és a BMÖFT/5-7/2019. 

azonosítószámú támogatás keretén belül megvalósításra kerülő Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése építési beruházás közbeszerzési 

eljárása során ismételten nyertes hirdetése. 

Előadó: Takács Péter polgármester 

A BMÖFT/5-7/2019. azonosítószámú támogatás keretén belül megvalósításra kerülő 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése építési 

beruházás közbeszerzési eljárásában a korábbiakban rögzítettek szerint kettő ajánlat érkezett 

az alábbiak szerint:  

- Ajánlattevő neve: A-MODUL Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság  (Székhelye: 1095 Budapest Soroksári Út 46.) ajánlati ár nettó 

40 978 428 Ft. 

- Ajánlattevő neve: Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 7025 

Bölcske Vasút Utca 0690/34) ajánlati ár: nettó 24.629.297 Ft. 

Bíráló bizottság elnöke javasolta a képviselő testületnek, hogy ajánlattevők ajánlatát a 

nyilvánítsa érvényesnek, mivel az megfelelt a felhívásnak, a közbeszerzési dokumentumokban 

előírtaknak és a hatályos jogszabályoknak. 

 

A közbeszerzési bíráló bizottság javasolta, az ajánlatok érvényessé nyilvánítását 

 

A bíráló bizottság javasolja továbbá, hogy az érvényes ajánlatok alapján a közbeszerzési eljárást 

eljárást a képviselő testület nyilvánítsa eredményesnek és a közbeszerzési eljárás nyertesének 

a legjobb ár-érték arányt benyújtó Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft. (7025 Bölcske 

Vasút Utca 0690/34) ajánlattevőt hirdesse ki nettó 24.629.297,- HUF ajánlati árral. 
 

Takács Péter polgármester hozzászólás hiányába ismertette a határozati javaslatot és kérte a 

jelenlévő tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatot. 



Monostorapáti község Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

63/2020.(X. 09.) Ökt.sz.  h a t á r o z a t o t  

Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

58/2020.(X. 06.) Ökt.sz. határozatát visszavonja és a BMÖFT/5-

7/2019. azonosítószámú támogatás keretén belül megvalósításra kerülő 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai 

korszerűsítése építési beruházás közbeszerzési eljárását eredményesnek 

nyilvánítja és a közbeszerzési eljárás nyertesének a legjobb ár-érték 

arányt benyújtó Unikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft. (7025 

Bölcske Vasút Utca 0690/34) ajánlattevőt hirdeti ki nettó 24.629.297,- 

HUF ajánlati árral. 

A képviselő testület meghatalmazza Takács Péter polgármestert a 

szerződés aláírására. 

     

Felelős: Takács Péter polgármester,  

Határidő: 2020. 10. 15. 

 

k.m.f. 

                 

 Takács Péter         dr. Varga András 

       polgármester                            jegyző 


