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Ügyiratszám: 30-3/2016. 
 
Császártöltés Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

 
Készült : Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 07-én  
               16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a Polgármesteri Hivatal  
               tanácskozó termében 
 
Jelen vannak: Takácsné Stalter Judit polgármester,  Oláh  József,  Andocsné Lei Mónika 
                         Stadlerné Csányi Éva képviselők 
 

 (4) 
 

Igazoltan távol:  Lovasi Gábor alpolgármester 
                          Hegyi Zoltán és dr. Rígler Kálmán képviselők 

 
Külön meghívott: Gatter István Gazdasági  Irodavezető 
                            Albertné Iván Anita Angéla Bíráló Bizottság elnöke 
         
Hábermayer Viktória jegyző 
Lovasi Attiláné jegyzőkönyvvezető 

 
Takácsné Stalter Judit polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyzőt, 
jegyzőkönyvvezetőt valamint a külön meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület 
határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a meghívó szerinti napirendet. 
 
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadja. 
 
 
N a p i r e n d: 

 
1.) Keceli u. 9. szám alatti óvoda felújítása/2016. projekt építési beruházásra beérkezett  
     ajánlatok elbírálása 
 
 

I. 
Keceli u. 9. szám alatti óvoda felújítása/2016. projekt építési beruházásra beérkezett 

ajánlatok elbírálása 
 
 
 

Előadó: Takácsné Stalter Judit polgármester  
(Írásbeli előterjesztés) 
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Takácsné Stalter Judit: 
Átadja a szót Gatter István Gazdasági Irodavezetőnek. 
 
Gatter István: 
Ismerteti, hogy a Keceli utca 9. szám alatti óvoda felújítása/2016. projekt keretében  
hirdetmény nélküli eljárás megindítására került sor, melynek során 4 cég került meghívásra 
erre a közbeszerzési eljárásra. Ismerteti, hogy kettő meghívott jelezte, hogy kapacitáshiány 
miatt nem tudnak indulni, de 2 cég határidőben beadta érvényes ajánlatát. Tájékoztatása 
szerint hiánypótlásra nem volt szükség. Elmondja, hogy a Bíráló Bizottság javaslatának  
formai és tartalmi szempontból is nyertese a legkedvezőbb ellenszolgáltatást benyújtó General 
Építőipari Kft. Ismerteti, hogy 3 bírálati szempontot vettek figyelembe, a teljesítés 
időtartamát, az egyösszegű nettó ajánlati árat valamint a környezetvédelmi fenntarthatósági 
vállalásokat. Tájékoztatást ad arról, hogy mindhárom bírálati szempontból a General 
Építőipari Kft. ajánlata volt a kedvezőbb. A Bíráló Bizottság 25.984.180 Ft,- ajánlati árral 
javasolja, hogy a testület a General Építőipari Kft-t hirdesse meg  közbeszerzési eljárás 
nyertesének, valamint hatalmazza fel a polgármester a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Oláh József: 
Érdeklődik, hogy ki volt a másik cég. 
 
Gatter István: 
Ismerteti, hogy az Aktív Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. Hajósról. Elmondja továbbá, 
hogy pályázatot nem nyújtott be, de meghívásra került a Kohl-Bau Építőipari és 
Kereskedelmi Kft. Hajósról valamint az Éprema Építő és Tatarozó Kft.Bajáról. 
 
A Képviselő-testület - a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve - egyhangúan, 4 igen 
szavazattal – az alábbi határozatot hozza: 
 
11/2016. (III.7.) számú Képviselő-testületi határozat 
Keceli utca 9. szám alatti óvoda felújítása/2016 projekt építési beruházásra beérkezett 
ajánlatok elbírálása 
 

1.) Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Bíráló Bizottság 
szakértői véleményét is figyelembe véve - megállapítja, hogy a Keceli utca 9. szám 
alatti óvoda felújítása/2016. projekt építési beruházás hirdetmény nélküli 
közbeszerzési eljárása keretében az ajánlattételi felhívásban meghatározott idő 
lejártáig 2 db érvényes ajánlat került benyújtásra. 

2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az érvényes ajánlatok közül a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást a Generál Építőipari Kft. - székhely: 6300 Kalocsa, Vasút u. 
20. - adta. 

3.) A Képviselő-testület, mint ajánlatkérő a Keceli utca 9. szám alatti óvoda 
felújítása/2016. projekt építési beruházás közbeszerzési eljárása során beérkezett 
ajánlatok közül a közbeszerzési eljárás nyertesének a Generál Építőipari Kft. - 
székhely: 6300 Kalocsa, Vasút u. 20.- ajánlattevőt hirdeti ki. 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás nyertesével 
kötendő szerződés aláírására. 
 
Határidő: szerződés aláírására 2016. március 16. 
Felelős: polgármester 

 
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Takácsné Stalter Judit polgármester a rendkívüli nyilvános ülés napirendjeit egyéb 
hozzászólás hiányában 16.10 órakor lezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

      Takácsné Stalter Judit                                                Hábermayer Viktória 
                polgármester                                                                  jegyző 
 


