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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
--------------------------------------------------Ikt.szám: 121-33/2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. Március 9-i nyilvános
rendkívüli ülésén, az Ábrahámhegyi Kultúrház hivatalos helyiségében.
Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Gáspár József képviselő
Kondor László képviselő
Kovács József képviselő
Borbély Gyula képviselő
Távolmaradt: Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester
Meghívottak: Soltész Attila körjegyző megbízásából: Tóth Zsuzsanna fogalmazó
Kovácsné Auer Katalin jkv.v.
Horváth Anita fogalmazó
Gosztola János a G és T Épterv Bt. részéről, mint lebonyolítók.
Vella Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, 10.30 órakor megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontot:
1. „Ábrahámhegy község Önkormányzat falugondnoki gépjármű beszerzése” beruházás
közbeszerzési eljárására beérkezett pályázatok bírálata, nyertes pályázó kiválasztása.
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 5 igen szavazattal egyetértett.
1. „Ábrahámhegy község Önkormányzat falugondnoki gépjármű beszerzése”beruházás
közbeszerzési eljárására beérkezett pályázatok bírálata, nyertes pályázó kiválasztása.
Vella Zsolt polgármester Felkéri Gáspár Józsefet a Közbeszerzési Bizottság Elnökét, hogy ismertesse
a bizottság határozatát és annak alapján tegye meg javaslatát.
Gáspár József képviselő Közbeszerzési Bizottság Elnöke Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselőtestülete 2003.évi CXXIX. Közbeszerzési Törvénynek megfelelőn közbeszerzési eljárást
kezdeményezett falugondnoki gépjármű beszerzésére. Az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi
határidő lejártáig 2009 március 4-én 10.00 óráig
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2 ajánlat benyújtására került sor, melyek az

alábbiak voltak:

Vörös Szerviz Kft. (9700 Szombathely, Pálya u. 3.)
Ring-Autó Kft (8200 Veszprém Észak-keleti Útgyűrű 18.)
A Vörös Szerviz Kft (székhely: 9700 Szombathely, Pálya u. 3.) ajánlattevő ajánlatával kapcsolatban a
Bíráló Bizottság azt javasolja a döntéshozónak, hogy a Kbt. 88 §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján az
ajánlatot nyilvánítsa érvénytelennek tekintettel, arra hogy ajánlattevő a benyújtott ajánlatában nem
csatolta az ajánlatkérő által megküldött ajánlati felhívás 6.2. pontjában rögzített kizáró okokkal (Kbt. 60
§ (1)-(4); 61§ (1); kapcsolatban a Kbt. 299. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozatot,
a 6.3. pontjában rögzített ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi pénzintézeti
nyilatkozatot, a pénzügyileg lezárt utolsó évre (2007) vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves
beszámolót [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont], 2007-2008. évekre vonatkozó, a beszerzés tárgyának
(mikrobusz) forgalmáról szóló nyilatkozatot [Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont], 6.4. pontjában rögzített a
tárgyévet megelőző 2 évben (2007-2008) teljesített, összértékű mikrobusz/egyterű személygépkocsi
szállítására vonatkozó, teljesített referenciák ismertetését a Kbt. 67. § (1) bekezdésének megfelelően, 9.
pontjában rögzített cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányának egyszerű másolatát.
Az Ajánlatkérő nem megfelelő példányszámú ajánlatot nyújtott be, valamint nem csatolta az ajánlati
dokumentáció mellékletében előírt, cégszerűen aláírandó felolvasó lapot. A felolvasó lap hiányában
megállapítást nyert az a tény is, hogy Ajánlattevő az elbírálási szempontokra hiányos megajánlást tett.
A Bíráló Bizottság a benyújtott ajánlatokhoz mellékelt nyilatkozatok alapján javasolja annak
megállapítását, hogy a Ring-Autó Kft (székhely: 8200 Vesprém, Észak-keleti útgyűrű 18.) ajánlattevő
érvényes ajánlatot tett és – figyelemmel az ajánlati felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági
szempontokra – alkalmas a szerződés teljesítésére.
A Ring-Autó Kft. ajánlatában opciók nélkül 8.360.000Ft-os nettó ajánlati árat határozott meg. Az
ajánlati dokumentációban meghatározott opciókat (állítható magasságú vezetőülés gerinctámasszal,
riasztóberendezés, tetőcsomagtartó előkészítés, gumiszőnyeg a vezetőtérbe, gumiszőnyeg az utastérbe,
tetőtartó, tetőbox) nettó 373.062Ft összegre árazta be. Az opciók közül csak a riasztóberendezést
javasolja beszereltetni, melynek értéke bruttó 85.200Ft.
Vella Zsolt polgármester: Egyetért a javaslattal és kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása vagy
kérdése.
Kovács József képviselő: Tudja, hogy csak az egyik ajánlat az érvényes, de kérdezi, hogy az ár
szempontjából a másik ajánlattevő milyen összegű árat adott.
Gáspár József képviselő: Tájékoztatja, hogy a Vörös Szerviz Kft. ajánlata magasabb összegű volt.
Borbély Gyula képviselő : Kérdezi, hogy csak két vállalkozás került megkeresésre ajánlattétellel.
Gáspár József képviselő: Elmondja, hogy három ajánlattevő került megkeresésre, de a harmadik késve
adta be az ajánlatát.
Vella Zsolt polgármester : Amennyiben nincs több hozzászólás kéri a testület szavazását.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő- testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat:
30/2009./ III. 09./ KT. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy Község
Önkormányzat falugondnoki gépjármű beszerzése tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési
eljárás elbírálásáról az alábbi határozatot hozza:
A pályázatok elbírálása során a Vörös Szerviz Kft. /székhely: 9700 Szombathely Pálya u.
3./ ajánlattevők által benyújtott ajánlatot érvénytelennek minősíti.
Felelős: Vella Zsolt polgármester

Határidő: 2009. március 20.

31/2009./ III. 09./ KT. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy Község
Önkormányzat falugondnoki gépjármű beszerzése tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési
eljárás elbírálásáról az alábbi határozatot hozza:
Megállapítja, hogy a benyújtott pályázatok közül a Ring-Autó Kft. /székhely: 8200
Veszprém , Észak-keleti Útgyűrű 18./ ajánlatát érvényesnek minősíti és egyben a pályázót
hirdeti ki győztesnek, mellyel az alábbi főbb mutatók alapján köt szerződést:
Nettó ajánlati ár: 8.360.000Ft
Riasztóberendezés nettó ára: 71.000Ft
Fizetési határidő: 120 napos előfinanszírozás
Térítésmentes szervizelési hónapok száma: 36 hónap, maximum 45.000km
CASCO átvállalás hónapjainak száma: 36 hónap
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést a fenti tartalommal kösse meg.
Felelős: Vella Zsolt polgármester

Határidő: 2009. március 20.

Vella Zsolt polgármester Az ülést 11.00 órakor bezárja.
k.m.f.

Tóth Zsuzsanna
fogalmazó

A jegyzőkönyv hitelesítője:

Vella Zsolt
polgármester

Kondor László képviselő
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