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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. július 21-én 17,00 órakor tartott 

rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka 

 

Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester, Soós Imre alpolgármester, Cséplő Zoltán, Lakó 

József és Marton Miklós képviselők 

 

Meghívottként megjelent: Kálovits Henrik Kanizsaber Kft. közbeszerzési szakértője, Gál 

Zsuzsanna aljegyző, Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

Pál Józsefné polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az 5 

tagja az ülésen megjelent. 

 

Javaslatot tesz a napirendi pontokra: 

 

1./ Nyertes ajánlattevő kiválasztása a „Murarátka Község Önkormányzata részére egy darab 9 

     személy szállítására alkalmas gépjármű beszerzése szállítási szerződés keretében” tárgyú  

    közbeszerzési eljárásban 

    Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

2./ Egyebek 

 

A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1./ Nyertes ajánlattevő kiválasztása a „Murarátka Község Önkormányzata részére egy 

    darab 9 személy szállítására alkalmas gépjármű beszerzése szállítási szerződés  

    keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

    Előadó: Pál Józsefné polgármester 

 

 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Pál Józsefné polgármester: Döntést kell hoznunk a közösségi kisbusz beszerzése ügyében. A 

közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a nyertes ajánlattevő kiválasztása a képviselő-

testület feladata. 

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A 9 személy szállítására alkalmas 

gépjármű beszerzési értéke a nettó 8 millió forintot meghaladja, ezért kellett a közbeszerzési 

eljárást lefolytatni. A közbeszerzési eljárást közbeszerzési szakértő, a Kanizsaber Kft. 

bonyolította. Az ajánlattételi felhívás három cég részére lett megküldve, de az ajánlattételi 

határidő lejártáig csak egy ajánlat került benyújtásra. A benyújtott ajánlat érvényes. A Bíráló 

Bizottság is megtárgyalta az ajánlatot és javasolja az ajánlat érvényességének, az ajánlattevő 

alkalmasságának a megállapítását, valamint az ajánlattevő Göcsej Autóház Kft. ajánlatát 

nyertes ajánlatnak kihirdetni. A döntés meghozatalát az teszi sürgőssé, hogy az MVH felé 

2014. december 31-ig el kell számolni, az autó legyártása pedig hosszabb időt vesz igénybe. 
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Kálovits Henrik közbeszerzési szakértő: A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás 

küldésével induló hirdetmény közzététele nélküli meghívásos eljárás keretében került 

lebonyolításra. 3 szállító szervezetet kértünk fel ajánlattételre. Az ajánlattételi időszakban a 

dokumentációt 1 felkért szállító kérte ki, a másik kettő szervezet nem jelzett vissza részvételi 

szándékot. Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2014. július 1. 10,00 óráig 1 ajánlat került 

benyújtásra. A határidőben benyújtott ajánlatot a Göcsej Autóház Kft. tette. Az ajánlat formai, 

műszaki, pénzügyi-gazdasági szempontból megfelel az előírásoknak. Az ajánlati ár nettó 

10.580.000,- Ft. A pályázatban elszámolható 10.600.000,- Ft. Érvénytelenség nem áll fenn. 

Mivel 1 ajánlattevő volt, ezért a 10 napos szerződéskötési moratóriumot nem kell kivárni, 

akár holnap szerződést lehet kötni. 

 

Pál Józsefné polgármester: A gépjárművet minél előbb meg kell rendelnünk, hogy a 

pályázatban előírt határidőket tartani tudjuk. Javaslom a Bíráló Bizottság javaslatának 

megfelelően a közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíteni és nyertes ajánlatnak a 

Göcsej Autóház Kft. ajánlattevő ajánlatát kihirdetni. Kérem, aki javaslatommal egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

24/2014. (VII. 21.) számú h a t á r o z a t:  

 

Murarátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Murarátka Község 

Önkormányzata részére egy darab 9 személy szállítására alkalmas gépjármű 

beszerzése szállítási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 

alábbi döntést hozza: 

 

a) A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján eredményesnek 

minősíti a közbeszerzési eljárást. 

b) A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján érvényes és egyúttal 

nyertes ajánlatnak - a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elbírálási 

szempontja figyelembe vételével - a Göcsej Autóház Kft. (8900 Zalaegerszeg, 

Bozsoki u. 1/D.) ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki. 

c) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes 

ajánlattevővel a szállítási szerződést nettó 10.580.000,- Ft + 2.820.150,- Ft 

ÁFA vállalási árral kösse meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Pál Józsefné polgármester 

 

 

2./ Egyebek 

 

Pál Józsefné polgármester: A megnyert turisztikai pályázatban is el kell indítani a 

közbeszerzési eljárást.  

 

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Ez a közbeszerzési eljárás is 

ajánlattételi felhívás küldésével induló hirdetmény közzététele nélküli meghívásos eljárás 

keretében kerül lebonyolításra. Az ajánlatkéréshez minden a rendelkezésre áll, építési 

engedély, MVH határozat. A projektet december 31-ig be kell fejezni. Az eljárásban 3 céget 

kell meghívni. Az ajánlattételre felkérésre kerülő vállalkozások kiválasztása folyamatban van.  
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Pál Józsefné polgármester: Bízunk benne, hogy a közbeszerzési eljárás gyorsan lezárul és 

mielőbb nekiláthatunk a projekt megvalósításának. Mivel több napirendi pontunk nincs, az 

ülést 17,35 órakor bezárom. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

A jegyző megbízásából: 

 

 

Gál Zsuzsanna Pál Józsefné  

aljegyző polgármester 

 


