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11.803-3/2010.  

J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült:          Sárospatak Város Képviselı-testülete 2010. július 22-én tartott 

rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Aros János alpolgármester 

Egyed Attila 
Erdıs Tamás  

   Feró István Ferenc    
Hajdu Imre  

   Krai Csaba 
   Ladomérszky László István 

Lendák Lajos Zoltán 
   Saláta László Mihály    

Sikora Attila 
   Zérczi László   képviselık 
 
   Dankóné Gál Terézia  jegyzıi irodavezetı 
 
Meghívottak:  Dr. Szebényi Tibor ügyintézı 
 
Megjegyzés:  Dr. Hörcsik Richárd polgármester, Darmos István, Hutkainé Novák 

Márta, Stumpf Attila, Stumpf Gábor József, Szabó András képviselık 
nincsenek jelen. 

 
Napirend elıtt:  
 
Aros János: Köszönti a megjelenteket, megköszöni, hogy a héten már másodszor vesznek 
részt rendkívüli ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a rendkívüli ülés 11 fıvel 
határozatképes. Az ülés egyetlen napirendi pontja a Mese Óvoda és Bölcsıde 
eszközbeszerzése elnevezéső nyílt közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokról való 
döntés. Kérdezi, a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, javaslat van-e. Más javaslat nem 
lévén kéri a Képviselı-testület döntését a napirend tárgyalásáról. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı. 
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirendi pont 
tárgyalását elfogadta. 
 
N a p i r e n d : 
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1. Elıterjesztés a „Sárospatak, Mese Óvoda és Bölcsıde eszközbeszerzése 

elnevezéső nyílt közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatokról 
Elıterjesztı: Erdıs Tamás tanácsnok, a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság elnöke 

 
Napirend tárgyalása: 

 
1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a „Sárospatak, Mese Óvoda és Bölcsıde eszközbeszerzése 
elnevezéső nyílt közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatokról 
Elıterjesztı: Erdıs Tamás tanácsnok, a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési 
Bizottság elnöke 

 
Aros János: Kéri Erdıs Tamás tanácsnokot, tájékoztassa a Képviselı-testületet a Mese 
Óvoda és Bölcsıde eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokról. 
 
Erdıs Tamás: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy tegnap lezajlott az eszközbeszerzési 
eljárás. Ismerteti az ajánlatok értékelésérıl készült összefoglalóban foglaltakat. A 
közbeszerzési szakértı az értékelést elvégezte. Javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a HOR 
Zrt. ajánlatát fogadják el mindkét részben, mivel az egyik  részben 500 ezer Ft-tal jobb 
ajánlatot tett, a másikban pedig egyetlen ajánlattevı volt. Megemlíti, az ajánlat a 
rendelkezésre álló keretösszegen belül van mintegy 500 ezer Ft-tal. A maradvány 
átcsoportosítására a projekt folyamán valószínőleg az építési költségnél kerül majd sor. Az 
eredményhirdetésre 26-án hétfın, Kecskeméten kerül sor. Ezt követıen 20 nap múlva kötik 
meg a szerzıdést. A kivitelezıvel az egyeztetést az óvodavezetı fogja lefolytatni. A szállítási 
határidıt az elkészült létesítményhez fogják igazítani. 
 
Aros János: Bizottság nem tárgyalta az elıterjesztésben foglaltakat, kéri a Képviselı-testület 
véleményét, javaslatát. 
Kérdezi, a 2. résznél miért a HOR Zrt-t javasolják nyertesnek? 
 
Erdıs Tamás: A S’AJO ABC Team Kft. ajánlata 500 ezer Ft-tal magasabb, mint a HOR Zrt. 
ajánlata. 
 
Feró István Ferenc: Érdeklıdik, a bútorokat és a játékokat egyszerre fogják leszállítani? 
 
Erdıs Tamás: Az eredményhirdetés után kerül ez egyeztetésre. A játékokat csak akkor 
fogják leszállítani és telepíteni, amikor a beruházás ezt megengedni, a környezet rendbe van 
téve.  
 
Aros János: Egyéb hozzászólás nem lévén kéri a testület döntését a határozati javaslatban 
foglaltak szerint.   
 
Jelenlévı képviselık száma: 11 fı. 

 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
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11.803-3/212/2010. (VII. 22.) KT. számú 
 

h a t á r o z a t 
 

a „Sárospatak, Mese Óvoda és Bölcsıde eszközbeszerzése elnevezéső    nyílt 
közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatokról 

 
Az ajánlatkérı    Sárospatak Város Önkormányzata a tárgyi eszközbeszerzés (1. rész: 
Bútorok, berendezési tárgyak (asztalok, székek, fotelek, szekrények, függöny, lábtörlı, 
stb.) 2. rész: Játékok, játszótéri eszközök (tornaszerek, babaház, csúszdás vár, stb.) 
szállítása óvoda részére (összesen bruttó 29.373.483,-Ft értékben) beszerzésére a 
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján kiírt nyílt közbeszerzési 
eljárásban beérkezett ajánlatokról a K & Z Horizontál Kft. által végzett értékelést 
elfogadva a következı    döntést hozta: 
 
Az alábbi gazdasági társaságok ajánlata érvényes: 
 
1. rész Bútorok, berendezési tárgyak szállítása óvoda részére 
 
1. HOR Zrt.  1076 Budapest Péterfy S. út 7.   
        
2. rész Játékok, játszótéri eszközök szállítása óvoda részére        
 
1. HOR Zrt.  1076 Budapest Péterfy S. út 7.   
2. S'AJO ABC Team Kft. 1173 Budapest Kolibri út 1. 
 
2.) A Képviselı-testület megállapítja, hogy a Mese Óvoda és Bölcsıde eszközbeszerzése 
elnevezéső    nyílt közbeszerzési eljárás nyertese az 1. rész és a 2. rész tekintetében a HOR 
Zrt.  1076 Budapest Péterfy S. út 7.   
 
3.) A Képviselı-testület megállapítja, hogy tárgybani közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
4.) Fentiek alapján a Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési 
eljárásban szükséges további intézkedések megtételére. 
 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
Az alpolgármester megköszönte a részvételt és a rendkívüli ülést 15.40 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 

A jegyzı, aljegyzı egyidejő távollétében: 
 
 

 Dankóné Gál Terézia s.k.           Aros János s.k. 
   Jegyzıi Iroda vezetıje                     alpolgármester 


