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6800-3/2011.  
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült:         Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 

23-án tartott rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Sikora Attila    alpolgármester 
   Egyed Attila 
   Hajdu Imre 
   Jarecsni János László 
   Kiss Csaba 
   Oláh József Csaba 
   Saláta László Mihály  

Szvitankó Tamás  
Zérczi László   képviselık    

   Dr. Szabó Rita  nem képviselı alpolgármester 
 
   dr. Komáromi Éva  jegyzı 
     
Meghívottak:  Erdıs Tamás az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztı 

Nonprofit Kft. ügyvezetıje, Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési 
referens, Dankóné Gál Terézia jegyzıi irodavezetı, Dr. Szebényi Tibor 
ügyintézı. 

 
Megjegyzés:  Aros János polgármester és Szabó András képviselı nincs jelen.  
 

Az ülésrıl vágóképeket készít a Zemplén Televízió Nonprofit Közhasznú 
Kft.  

 
Napirend elıtt: 
 
Sikora Attila : Köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés 
9 fıvel határozatképes. Kéri a meghívó szerinti napirend elfogadását, mely határidı tartás 
miatt szükséges.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı napirend 
tárgyalását elfogadta: 
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Napirend:  
 

1. Elıterjesztés a „TÁMOP 5.1.1. számú foglalkoztatási projekt – eszközbeszerzés” 
elnevezéső általános egyszerő közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok 
elbírálásáról 
Elıterjesztı: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a „TÁMOP 5.1.1. számú foglalkoztatási projekt – 
eszközbeszerzés” elnevezéső általános egyszerő közbeszerzési eljárásban beérkezett 
ajánlatok elbírálásáról 
Elıterjesztı: Sikora Attila alpolgármester 
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Sikora Attila : Kéri jegyzı asszonyt, röviden ismertesse az elıterjesztést. 
 
dr. Komáromi Éva: Hozzászólásában elmondja, délelıtt a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
megtartotta ülését és a határozati-javaslatban foglaltak szerint fogadta el az elıterjesztést. A 
részletekrıl Kovács Eszter pályázati és közbeszerzési referens számol be a testületnek. Az 
ajánlatok Erdıs Tamás úrnál megtalálhatóak. 
 
Kovács Eszter: Elmondja, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos felhívást április 1-jén tették 
közzé, az ajánlatok bontása eredetileg április 14-én lett volna, de sok kiegészítı tájékoztatás 
kérés érkezett, az eszközlistát módosítani kellett, így az ajánlati felhívás dokumentációs 
módosításra került április 11-én. Az ajánlatok bontásának új idıpontja május 3. volt. A 
közbeszerzés 6 részajánlatra lett bontva: homlokrakodók, aprítógép, kisgépek, 
kéziszerszámok, egyéb eszközök, kiegészítık, takarítógépek. Minden részajánlatra érkeztek 
ajánlatok, az ajánlatok bontását követıen többször került sor hiánypótlásra, melyet egy egyéni 
vállalkozó kivételével mindenki teljesített. A kisgépek részajánlatnál a cO-Ording Kft. és a 
Smart Info Kft. kirívóan alacsony árat adott, ezért indoklást kértek. Indoklásul elıadták, hogy 
a forgalmazó árára tettek árrést, ez alapján adódott az alacsonyabb ár. Ezt az indoklást a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság mai napon elfogadta, ennek figyelembevételével állapította 
meg mely ajánlatok érvényesek és érvénytelenek. Ezután ismerteti a részajánlatokra tett 
ajánlatokat és a Bíráló Bizottság döntését, melyet a határozat-tervezet is tartalmaz.  
 
Sikora Attila : Az 1. és 5. részajánlatok további sorsa felıl érdeklıdik. 
 
Erdıs Tamás: Megismételt eljárást kell kezdeményezni. Az 5. részajánlat esete egyszerőbb, 
hisz adottak a feltételek, nem kell módosítani a felhívást. Az 1. részajánlatnál, miután az 
eredeti 2009-es ár a két gépkategória aljához nagyon közelít, ezért a mőszaki tartalom 
csökkentése vagy az adapterek számának csökkentése lehet a megoldás, hogy a rendelkezésre 
álló pénzösszegért következı fordulóban megfelelı ajánlatot kapjanak. Ez már mindenképp 
veszteség az önkormányzat számára. Meg kell nézni a piacot, melyek a minimális mőszaki 
paraméterek, melyek árai beleférnek a rendelkezésre álló keretösszegbe és ennek tudatában 
kell meghirdetni ismét az eljárást, mely 60 + 5 nap.  
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Hajdu Imre : A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
egyhangúlag javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek.  
 
Egyed Attila: A Kommunális Szervezet már évek óta érdeklıdik gépek után, 2011-ben új 
paletta került forgalomba, ezáltal az árak is megemelkedtek több millió forinttal. Régi, kifutott 
készlet fért volna az árba.  
 
Erdıs Tamás: Kiegészítésként elmondja, hogy a legkedvezıbb ajánlatot fogadták el a 4 
részterület vonatkozásában, összességében 6.958.626 Ft összegben. Marad 27.291.374 Ft 
bruttó összeg, melynek le kell fednie a most elutasításra kerülı két ajánlati részt. A 
költségvetésben az 5. részterület 1.450 eFt – megjegyzi, mind a négy pályázó esetében közel 
kétszeres összeg szerepelt - . Így valamivel kevesebb, mint 20 mFt-os áron tudják a két 
rakodógépet nettó összegben meghirdetni. Megjegyzi, az ár és a kiírt specifikáció eléggé 
behatárolta a forgalmazók lehetıségét. Ha a mőszaki paramétereket lejjebb viszik, lehet, hogy 
többször ennyi ajánlattevı lesz, bár már a legkisebb gépek környékén vannak. Fontos lenne, 
hogy a minıség és az ár szinkronban legyen.  
 
Sikora Attila : Kéri jegyzı asszony kiegészítı javaslatát az 1. és 5. részterületek 
vonatkozásában. 
 
dr. Komáromi Éva: Javaslata, hogy a határozat-tervezet kerüljön kiegészítésre 6. ponttal, 
miszerint az eredménytelen 1. és 5. részajánlati körök vonatkozásában új közbeszerzési eljárás 
kerüljön meghirdetésre.  
 
Sikora Attila : Kéri a testület döntését a határozat-tervezetrıl, a módosítással kiegészítve. 
 
Jelenlévı képviselık száma: 9 fı. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 

 
6800-3/138/2011. (V. 23.) KT. 

 
h a t á r o z a t a 

 
a „TÁMOP 5.1.1. számú foglalkoztatási projekt - eszközbeszerzés” elnevezéső általános 

egyszerő közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok elbírálásáról 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a „TÁMOP 5.1.1. 
számú foglalkoztatási projekt - eszközbeszerzés” elnevezéső általános egyszerő 
közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok elbírálásáról szóló elıterjesztést és a 
következı határozatot hozta: 
 
 
1.) A Képviselı-testület a tárgybani közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy a 
felkért közbeszerzési szakértı, K&Z Horizontál Kft., a beérkezett ajánlatok érték elését 
elvégezte. 
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2.) A  Képviselı-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján: 
 
1. részajánlati kör vonatkozásában: 

� HUNTRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2040 Budaörs, Kamaraerdei út 
3.) 

� WETEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és az Auditker Kereskedelmi Kft. 
közös ajánlattevık (1054 Budapest, Akadémia u. 16.) 

 
2. részajánlati kör vonatkozásában: 

� DuoLine Kereskedıház és Bútorgyártó Bt. (6000 Kecskemét, Máriahegy tanya 
190.) 

� SZAL-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3527 Miskolc, Sajó u. 4.) 
� WETEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és az Auditker Kereskedelmi Kft. 

közös ajánlattevık (1054 Budapest, Akadémia u. 16.) 
 
3. részajánlati kör vonatkozásában: 

� DuoLine Kereskedıház és Bútorgyártó Bt. (6000 Kecskemét, Máriahegy tanya 
190.) 

� Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2./A. A .ép. Fszt. 3.) 
 
4. részajánlati kör vonatkozásában: 

� DuoLine Kereskedıház és Bútorgyártó Bt. (6000 Kecskemét, Máriahegy tanya 
190.) 

� Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2./A. A .ép. Fszt. 3.) 
 
6. részajánlati kör vonatkozásában: 

� cO-Ording Közbeszerzési Projekttanácsadó és Kereskedelmi Kft. (1204 
Budapest, Tátra tér 1/B. 4. lh. 2. em. 1.) 

� DuoLine Kereskedıház és Bútorgyártó Bt. (6000 Kecskemét, Máriahegy tanya 
190.) 

� Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2./A. A .ép. Fszt. 3.) 
 
ajánlatát érvényesnek; 
 
 
1. részajánlati kör vonatkozásában: 

� AXIÁL Kft. (6500 Baja, Szegedi út 147.) 
 
3. részajánlati kör vonatkozásában: 

� cO-Ording Közbeszerzési Projekttanácsadó és Kereskedelmi Kft. (1204 
Budapest, Tátra tér 1/B. 4. lh. 2. em. 1.) 

� Zuggó József egyéni vállalkozó (8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi u. 25.) 
 
5. részajánlati kör vonatkozásában: 

� cO-Ording Közbeszerzési Projekttanácsadó és Kereskedelmi Kft. (1204 
Budapest, Tátra tér 1/B. 4. lh. 2. em. 1.) 

� Zuggó József egyéni vállalkozó (8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi u. 25.) 
� Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép. fszt. 3.) 
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� DuoLine Kereskedıház és Bútorgyártó Bt. (6000 Kecskemét, Máriahegy tanya 
190.) 

 
ajánlatát érvénytelennek minısíti. 
 
 
3.) Az érvényes közbeszerzési ajánlatok közül, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
javaslatával egyezıen, 
 

� Az 1. részajánlati kör vonatkozásában eredménytelen, mivel fedezet hiányában az 
Önkormányzat nem tudja megkötni a szerzıdést az ajánlattevıvel. Ajánlati ár: 
bruttó 30 925 374 Ft. Rendelkezésre álló fedezet: bruttó 25 300 000 Ft. 

 
� A 2. részajánlati kör vonatkozásában a SZAL-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft.-t hirdeti ki nyertes ajánlattev ıként. 
 

� A 3. részajánlati kör vonatkozásában a Smart Info Kft.-t hirdeti ki nyertes 
ajánlattevıként. 

 
� A 4. részajánlati kör vonatkozásában a Smart Info Kft.-t hirdeti ki nyertes 

ajánlattevıként. 
 

� Az 5. részajánlati kör vonatkozásában a Kbt. 92. § b) pontja alapján 
eredménytelen. 

 
� A 6. részajánlati kör vonatkozásában a Smart Info Kft.-t hirdeti ki nyertes 

ajánlattevıként. 
 
 
4.) A Képviselı-testület megállapítja, hogy tárgybeli közbeszerzési eljárás: 
 

� Az 1. részajánlati kör vonatkozásában eredménytelen, mivel fedezet hiányában az 
Önkormányzat nem tudja megkötni a szerzıdést az ajánlattevıvel. Ajánlati ár: 
bruttó 30 925 374 Ft. Rendelkezésre álló fedezet: bruttó 25 300 000 Ft. 

 
� A 2. részajánlati kör vonatkozásában eredményes. 

 
� A 3. részajánlati kör vonatkozásában eredményes. 

 
� A 4. részajánlati kör vonatkozásában eredményes. 

 
� Az 5. részajánlati kör vonatkozásában eredménytelen. 

 
� A 6. részajánlati kör vonatkozásában eredményes. 

 
 
5.) A Képviselı-testület nyilatkozik, hogy tárgyi eszközbeszerzés fedezete az 1. 
részajánlati kör kivételével a 2011. évi költségvetésben rendelkezésre áll. 
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6.) Az eredménytelen 1. és 5. részajánlati körök vonatkozásában új közbeszerzési eljárás 
kerül kiírásra. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárással kapcsolatos további 
intézkedések megtételére. 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 
Az alpolgármester megköszönte a részvételt és a rendkívüli ülést 14.30 órakor bezárta. 
 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

dr. Komáromi Éva s.k.                       Sikora Attila s.k. 
        jegyzı                 alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


