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Kunadacs Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
34-14/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 29-én
az Önkormányzat tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:Dunai László polgármester
Farkas Ildikó alpolgármester,
Bódog Ferenc, Gattyán Zoltán, Kőrözsi Krisztián, Látosné Laczkovics Anett,
Makai Katalin képviselők (7 fő)
Tanácskozási joggal megjelent:Palla Tibor jegyző
Dunai Lászlópolgármester üdvözli a képviselő – testület rendkívüli ülésén megjelenteket.
A Polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fős képviselő-testület
teljes létszámban jelen van, így a képviselő-testület 1400órakor megkezdi munkáját.
A Polgármester elmondja, hogy a munkatervtől eltérő időpontban történő ülés összehívását a
paprikaszárító üzem létrehozására az építési beruházásra érkezett ajánlatok bírálata a nyertes
ajánlattevő kiválasztása indokolta.
A megvalósítási határidő rövidsége indokolja a mihamarabbi döntésmeghozatalát.
Az ülés napirendjén szereplő előterjesztés az SZMSZ-nek megfelelően került megküldésre.
A Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Napirend
1. A „Paprikaszárító üzem létrehozása” a Tanyafejlesztési Program előirányzat
keretében„építési beruházás” tárgyú építési beszerzésre érkezett ajánlatok bírálata, nyertes
ajánlattevő kiválasztása.
Előadó: polgármester
A Képviselő-testület az ismertetett napirendet egyhangúan elfogadja.
l. Napirend tárgyalása
A „Paprikaszárító üzem létrehozása” a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében
„építési beruházás” tárgyú építési beszerzésre érkezett ajánlatok bírálata, nyertes ajánlattevő
kiválasztása.
Előadó: polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 1. sz. melléklete)
A Polgármester összefoglalja a Paprikaszárító üzem létrehozására eddig hozott döntéseket és
a megtett intézkedéseket.
A Képviselő-testület döntése alapján a Közbeszerzési Szabályzata szerint a Paprika szárító
üzem létrehozásaprojekt megvalósításához szükséges „építési beruházás” tárgyú építési
beszerzésre hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le.

Javasolja az összegzés határozat tervezete szerinti elfogadását.
A Képviselő –testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza.
Kunadacs Község Képviselő-testületének 64/2013.(III.29.) sz. Kth.
Összegezés elfogadása a „Paprika szárító üzem létrehozása” a Tanyafejlesztési Program
előirányzat keretében „építési beruházás” tárgyú építési beszerzésre érkezettközbeszerzési
eljárásban
Határozat
Kunadacs község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester előterjesztését és a „Paprika szárító üzem létrehozása” c. projekt,
Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében a Vállalkozási szerződés Paprika
szárító üzem létesítése, nettó 144 m2 „építési beruházás” tárgyú építési
beszerzésre vonatkozószerződés megkötéséhez a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet
9. melléklete szerinti - a határozat mellékletét képező - az ajánlatok elbírálásáról
szóló összegzést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
melléklet
Kunadacs Község Képviselő-testületének 64/2013.(III.29.) határozatához
(9. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet szerint)
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kunadacs Község Önkormányzata,
6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
„Paprika szárító üzem létrehozása” a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében
Vállalkozási szerződés Paprika szárító üzem létesítése, nettó 144 m2
3. A választott eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: Kbt. Harmadik Rész 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kbt.
122. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás. Tárgyalásos eljárás indoka: az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 150 millió
forintot.
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: 2013.03.08.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)*Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra: c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 3 ajánlat;
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak

részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
1./Az Ajánlattevő neve: Pataki Sándor Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég.
Az Ajánlattevő székhelye: 6080 Szabadszállás, József Attila u.7.
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 21.500.000.- Ft
Az ajánlat érvényes.
Indokolás:
Az ajánlattevő megfelelt a felhívásban foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek.
2./ Az Ajánlattevő neve: Juhász Zsoltné EV.
Az Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Virág u.63.
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 20.620.189.- Ft
Az ajánlat érvényes.
Indokolás:
Az ajánlattevő megfelelt a felhívásban foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek.
3./ Az Ajánlattevő neve: Penor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Pipacs u.4.
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 21.000.000.- Ft
Az ajánlat érvényes.
Indokolás:
Az ajánlattevő megfelelt a felhívásban foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek.
b)**Az a)pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi
lehetőség esetén részenként):-c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása:d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Az Ajánlattevő neve: Juhász Zsoltné EV.
Az Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Virág u.63.
Az ajánlattevő megfelelt a felhívásban foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek.
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 20.620.189.- Ft
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánló
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2013. 03. 30.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2013.04.08.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013.03.29.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013.03.29.
18.* Az összegezés módosításának indoka: 19.* Az összegezés módosításának időpontja: 20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 21. * Az összegezés javításának indoka: 22. * Az összegezés javításának időpontja: 23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 24.* Egyéb információk: A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.

A Polgármester javasolja az összegzést követően a nyertes ajánlattevő kiválasztását.
A Képviselő –testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza.
Kunadacs Község Képviselő-testületének 65/2013.(III.29.) sz. Kth.
A „Paprika szárító üzem létrehozása” a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében
„építési beruházás” építési beszerzésre érkezettközbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő
kiválasztása
Határozat
Kunadacs Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által lefolytatott „Paprika szárító üzem
létrehozása a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében” tárgyú, a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény Harmadik Rész, Nemzeti eljárás 121. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása, a nyertes ajánlattevő
kiválasztására akövetkező Határozatot hozta:
1./ Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Kunadacs Község
Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának 23. pontjában biztosított jogkörében eljárva –
„Paprika szárító üzem létrehozása a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében” tárgyban
kiírt, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik
Rész, Nemzeti eljárás 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárást befejező
alábbi
LEZÁRÓ HATÁROZATOT
hozza:
Megállapítja, hogy:
a fenti tárgyban lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás nyertese:
Az érvényes és legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Juhász Zsoltné EV, 6060 Tiszakécske,
Virág u.63.

A Képviselő-testület az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban, valamint az
ajánlattevő ajánlatában foglaltakkal megegyező szerződéses feltételek teljesítésével Juhász
Zsoltné EV. -ot (6060 Tiszakécske, Virág u.63.) bízza meg.
INDOKOLÁS
Kunadacs Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2013.március 08-án, a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, Nemzeti eljárás 121. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti eljárást megindító felhívást indított. „Paprika szárító üzem
létrehozása a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében” tárgyban.
A közbeszerzési eljárásba meghívottak:
Pataki Sándor Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég. (6080 Szabadszállás, József Attila u.7.),
Juhász Zsoltné EV. (6060 Tiszakécske, Virág u.63.), és
Penor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Pipacs
u.4.)
Az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2013.
március 29. 10.00 óráig 3 db ajánlatot nyújtottak be.
Ajánlattételi dokumentációt az alábbi ajánlattevők nyújtottak be. Az ajánlattételek sorszáma a
bontásról készített jegyzőkönyv szerinti időrendi sorrendben került feltüntetésre.
1./ Az Ajánlattevő neve: Pataki Sándor Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég.
Az Ajánlattevő székhelye: 6080 Szabadszállás, József Attila u.7.
2./ Az Ajánlattevő neve: Juhász Zsoltné EV.
Az Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Virág u.63.
3./ Az Ajánlattevő neve: Penor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Pipacs u.4.
Formai - tartalmi értékelés:
Hiánypótlás, felvilágosítás: Hiánypótlásra, felvilágosítás kérésre nem volt szükség az
ajánlatokkal kapcsolatban.
Az ajánlatok vizsgálata alapján az ajánlatok érvényességével kapcsolatban - figyelemmel a
Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglaltakra – az alábbiak állapíthatók meg:
- Pataki Sándor Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég. (6080 Szabadszállás, József Attila u.7.),
Juhász Zsoltné EV. (6060 Tiszakécske, Virág u.63.), és Penor Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Pipacs u.4.) ajánlata
mindenben megfelelt az előírt követelményeknek.
Hiánypótlásra nem került sor.
A fentiek alapján az ajánlatok Kbt. 63. § (3) bekezdése szerinti értékelése a következő:
- Pataki Sándor Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég. (6080 Szabadszállás, József Attila u.7.)
ajánlata érvényes

- Juhász Zsoltné EV. (6060 Tiszakécske, Virág u.63.) ajánlata érvényes
- Penor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét,
Pipacs u.4.) ajánlata érvényes
Az eljárás I. tárgyalási fordulója 2013. március 29-én 12,00 órakor volt.
A tárgyalás befejeztével ajánlattevők megtették végső ajánlatukat.
2. Az érvényes ajánlatok Kbt. 63.§ (4) szerinti értékelése, az értékelési szempont alapján:
Az eljárást megindító felhívásban meghatározásra került, hogy az ajánlatok értékelési
szempontja legalacsonyabb összegű ajánlat.
Az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető adat:
1./ Az Ajánlattevő neve: Pataki Sándor Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég.
Az Ajánlattevő székhelye: 6080 Szabadszállás, József Attila u.7.
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 21.500.000.- Ft
2./ Az Ajánlattevő neve: Juhász Zsoltné EV.
Az Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Virág u.63.
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 20.620.189.- Ft
3./ Az Ajánlattevő neve: Penor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Pipacs u.4.
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 21.000.000.- Ft
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot Juhász
Zsoltné EV. (6060 Tiszakécske, Virág u.63.) nyújtotta be, ezért a Kunadacs Község
Önkormányzata, mint ajánlatkérő az eljárás nyertesének hirdeti ki és ajánlatát fogadja el, a
rendelkező részben foglaltak szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Mivel az ülésnek több napirendje, kérdése, hozzászólása nem volt, a polgármester az ülést
1420órakor bezárta.
Kmf.

Dunai László
polgármester

Palla Tibor
jegyző

