
 
Sárospatak Város Önkormányzat 
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10.380-5/2011.  
 

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

19-én tartott rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak: Aros János    polgármester 
   Hajdu Imre 
   Kiss Csaba 
   Oláh József Csaba 

Saláta László Mihály 
   Zérczi László  képviselık    
 
   dr. Komáromi Éva    jegyzı 
   
   
Meghívottak:  dr. Szebényi Tibor tanácsos 
 
Megjegyzés:  Egyed Attila, Jarecsni János László, Sikora Attila, Szabó András és 

Szvitankó Tamás képviselı nincs jelen.  
 
Napirend elıtt: 
 
Aros János: Köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a testület ülése 6 
fıvel határozatképes. Javasolja a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházás második ütem 
eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának értékelésérıl szóló elıterjesztés 
megtárgyalását.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 6 fı. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi napirend tárgyalását 
elfogadta: 
 

1. Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházás második ütem 
eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának értékelésérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 
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Napirend tárgyalása: 
 

1. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Elıterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházás második ütem 
eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának értékelésérıl 
Elıterjesztı: Aros János polgármester 

 
Aros János: Kéri Jegyzı Asszonyt, tájékoztassa a Képviselı-testületet, miért szükséges az 
elıterjesztés ismételten történı megtárgyalása. 
 
dr. Komáromi Éva: Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a kiosztásra került határozat-
tervezet, mely a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházás második ütem eszközbeszerzés 
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának értékelésérıl szól, tartalmában megegyezik az 
augusztus 9-én elfogadott határozattal. A határozatot azért kell változatlan tartalommal, de 
újra elfogadni, mert az augusztus 9-ei testületi ülésen még nem állt rendelkezésre az Irányító 
Hatóság általi minıségellenırzési tanúsítvány, mely szükséges az eljárás érvényességéhez és 
eredményességéhez. Korábban ígéretet kaptak arra vonatkozóan, hogy a tanúsítvány 1-2 
napon belül megszületik. Ez nem történt meg, sıt a minıségellenırzési tanúsítvány 
kiadásakor észrevételezték, hogy az eljárás csak úgy felel meg a jogszabályoknak, ha a  
képviselı-testületi határozat a tanúsítvány kiadásának az idıpontjához képest késıbb születik 
meg. A korábban hozott határozat tartalmában nem változik, kiegészül az 5. ponttal, mely 
szerint a Képviselı-testület az augusztus 9-én hozott 217/2011. (VIII.09.) KT. határozatát 
visszavonja.  
 
Aros János: Kéri a Képviselı-testület döntését a határozat-tervezetrıl.  
 
Jelenlévı képviselık száma: 6 fı. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – a következı határozatot hozta: 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

221/2011. (VIII. 19.) KT. 
 

h a t á r o z a t a 
 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházás második ütem eszközbeszerzés 
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának értékelésérıl 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola beruházás második ütem eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásban 
beérkezett részvételi jelentkezésekrıl 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 részvételi 
jelentkezések értékelését elvégezte. 
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2.) A Képviselı-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján: 
 
1. rész: „Bútorok, berendezési tárgyak” vonatkozásában: 
 

� ALEX Fémbútor Kft., 
� HOR Zrt., 
� KELET-TANÉRT Kft., 
� KUNFA Termelı és Kereskedı Kft., 
� cO-Ording Kft., 
� Almus Pater Zrt., 
� AVA-PACK Kft. 

 
részvételi jelentkezését érvényesnek minısíti. 
 
2. rész: „Sporteszközök” vonatkozásában: 
 

� HOR Zrt., 
� KUNFA Termelı és Kereskedı Kft., 
� cO-Ording Kft., 
� Almus Pater Zrt., 
� KELET-TANÉRT Kft., 
� ALEX Fémbútor Kft. 

 
részvételi jelentkezését érvényesnek minısíti. 
 
3. rész: „Fejlesztı eszközök és játékok” vonatkozásában: 
 

� HOR Zrt., 
� cO-Ording Kft., 
� Almus Pater Zrt., 
� ALEX Fémbútor Kft. 

 
részvételi jelentkezését érvényesnek minısíti. 
 
4. rész: „Játszótéri eszközök” vonatkozásában: 
 

� HOR Zrt., 
� cO-Ording Kft., 
� Almus Pater Zrt., 
� Kenéz János egyéni vállalkozó (KOMPAN Képviselet), 
� ALEX Fémbútor Kft. 

 
részvételi jelentkezését érvényesnek minısíti. 
 
 
3.) Az érvényes részvételi jelentkezés bírálata alapján, a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
javaslatával egyezıen, 
 
1. rész: „Bútorok, berendezési tárgyak” vonatkozásában: 
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� ALEX Fémbútor Kft., 
� HOR Zrt., 
� KELET-TANÉRT Kft., 
� KUNFA Termelı és Kereskedı Kft., 
� cO-Ording Kft., 
� Almus Pater Zrt., 
� AVA-PACK Kft. 

 
a részvételi felhívásban meghatározott pénzügyi és mőszaki alkalmassági követelmények 
alapján a szerzıdés teljesítésére alkalmas. 
 
2. rész: „Sporteszközök” vonatkozásában: 
 

� HOR Zrt., 
� KUNFA Termelı és Kereskedı Kft., 
� cO-Ording Kft., 
� Almus Pater Zrt., 
� KELET-TANÉRT Kft., 
� ALEX Fémbútor Kft. 

 
a részvételi felhívásban meghatározott pénzügyi és mőszaki alkalmassági követelmények 
alapján a szerzıdés teljesítésére alkalmas. 
 
3. rész: „Fejlesztı eszközök és játékok” vonatkozásában: 
 

� HOR Zrt., 
� cO-Ording Kft., 
� Almus Pater Zrt., 
� ALEX Fémbútor Kft. 

 
a részvételi felhívásban meghatározott pénzügyi és mőszaki alkalmassági követelmények 
alapján a szerzıdés teljesítésére alkalmas. 
 
4. rész: „Játszótéri eszközök” vonatkozásában: 
 

� HOR Zrt., 
� cO-Ording Kft., 
� Almus Pater Zrt., 
� Kenéz János egyéni vállalkozó (KOMPAN Képviselet), 
� ALEX Fémbútor Kft. 

 
a részvételi felhívásban meghatározott pénzügyi és mőszaki alkalmassági követelmények 
alapján a szerzıdés teljesítésére alkalmas. 
 
 
4.) A Képviselı-testület megállapítja, hogy tárgybeli közbeszerzési eljárás: 
 

� 1. rész: „Bútorok, berendezési tárgyak” vonatkozásában a részvételi szakasz 
eredményes. 
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� 2. rész: „Sporteszközök” vonatkozásában a részvételi szakasz eredményes. 

 
� 3. rész: „Fejlesztı eszközök és játékok” vonatkozásában a részvételi szakasz 

eredményes. 
 

� 4. rész: „Játszótéri eszközök” vonatkozásában a részvételi szakasz eredményes. 
 
 
5.) A Képviselı-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola beruházás második ütem 
eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának értékelésérıl szóló 
217/2011. (VIII. 09.) KT. határozatát visszavonja. 
 
 
6.) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárással kapcsolatos további 
intézkedések megtételére. 
 
 
Felelıs: polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
Polgármester úr megköszönte a részvételt, az ülést 8.20 órakor bezárta. 
 

 
K. m. f. 

 
 
 

dr. Komáromi Éva s.k.                                     Aros János s.k. 
           jegyzı                    polgármester 
 


