
KIVONAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2010. január 25. napján megtartott rendkívüli, 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
1/2010.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: 2010. január 25.-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása. 
 
 

HATÁROZAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Dr. Piri József polgármester 
napirendjavaslatát az alábbiak szerint: 
 

 

NYÍLT ÜLÉS 
 
1.) 16 tantermes általános iskola közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában 

meghatározott, rendelkezésre álló forrás összegének módosítása. 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 
 
Erről értesül: 

1.) Dr. Piri József polgármester, 
2.) Dr. Varga Ildikó jegyző, 
3.) Irattár 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Dr. Piri József s.k.                                                        Dr. Varga Ildikó s.k. 
polgármester        jegyző 

 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 
 



 

 
KIVONAT 

 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2010. január 25. napján megtartott rendkívüli, 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
2/2010.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: 16 tantermes általános iskola közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában 
meghatározott, rendelkezésre álló forrás összegének megállapítása. 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Piri József polgármester „16 
tantermes általános iskola közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában meghatározott, 
rendelkezésre álló forrás összegének megállapítása” tárgyú előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a 16 tantermes általános iskola 
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában megadott nettó 1.254.000.000,- Ft forrás 
összeg helyett a rendelkezésre álló forrás összegével, amely nettó: 1.474.000.000,- 
Ft (bruttó: 1.842.500.000,- Ft) azzal, hogy a szerződéskötés változatlanul (az 
ajánlattételi felhívással egyezően) az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő 
vállalkozóval történjen. 
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megvalósításhoz szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
3.) A Képviselő-testület jóváhagyja a Bíráló Bizottság következő döntéseit, ezzel 
egyidejűleg a jelen közbeszerzési eljárást eredményesnek tekinti: 
- A Market Építő Zrt. ajánlata érvényes; a Kbt. 88. & (1) és (2) bekezdésében 
rögzített érvénytelenségi és kizáró ok az ajánlattal kapcsolatban nem áll fenn. 
- A STRADEL 2010 KONZORCIUM ajánlata érvényes; a Kbt. 88. & (1) és (2) 
bekezdésében rögzített érvénytelenségi és kizáró ok az ajánlattal kapcsolatban nem 
áll fenn. 
- A FERROÉP Zrt. ajánlata érvényes; a Kbt. 88. & (1) és (2) bekezdésében rögzített 
érvénytelenségi és kizáró ok az ajánlattal kapcsolatban nem áll fenn. 
- A GEU 2010 Konzorcium ajánlata a Kbt. 88. & (1) bek. d.) e.) és f.) pontja alapján 
érvénytelen. 
- Az Aktuál Bau Kft. ajánlata a Kbt. 88. & (1) bek. e.) és f.) pontja alapján érvénytelen. 
- A K’ART Építőipari Zrt. ajánlata a Kbt. 88. & (1) bek. e.) és f.) pontja alapján 
érvénytelen. 
- A Bíráló Bizottság a készítse el a Kbt. 116. &. (2) bekezdés szerinti összegzést, 
illetve a Kbt. 117. & (1) bekezdésének megfelelően az Ajánlati Felhívásban megadott 
időpontban – 2010. január 27.-én, 10.00-kor – tartsa meg az eredményhirdetést. 
- Az Ajánlati Felhívásban rögzített időpontban – 2010. február 12-én 10.00-kor - Dr. 
Piri József polgármester kösse meg a szerződést a STRADEL 2010 KONZORCIUM 
képviselőjével. 



 

- Az eljárás nyertesének visszalépése esetén Dr. Piri József polgármester kösse meg 
a szerződést a FERROÉP Zrt. képviselőjével. 
 
3.) A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet 
megalkotásánál vegye figyelembe az 1. pontban foglaltakat. 
 

 

Erről értesül: 

1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Pénzügyi Csoport   
4) Műszaki csoport 
5) Irattár Helyben 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
Dr. Piri József s.k.        Dr. Varga Ildikó s.k. 

        polgármester           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 


