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T a r t a l o m 

 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2018.(III.13.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2018. (III.13.) határozata 

a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00058 azonosító számú, Szelevény Község Önkormányzata 

Kulturális, Tudományos Kiállítóterei épületeinek energetikai felújítása című 

projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2018. (III.13.) határozata 

a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00059 azonosító számú, Szelevény Község Önkormányzata 

Közös Önkormányzati Hivatalának energetikai korszerűsítése című projekthez 

kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményéről 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 2018. március 13-án           

9 óra 30 perckor megtartott nyílt ülésén Szelevény Községi Önkormányzat épületének 

tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak:  Pánczél Ferenc    polgármester 

   Dr. Hoffmann Zsolt   helyettesítő-jegyző 

   Székely Károly   alpolgármester 

   Juhász László    képviselő 

Szabóné Mátyus Éva   képviselő 

   Kiss Balázs    képviselő 

 

Meghívottak: 

   dr. Kónya Tamás   ügyvéd 

   Nagy Kálmán    szakértő 

   Solymosi Zoltán                                szakértő 

 

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Angéla 

 

Igazoltan távol: 

   Dr. Bencsikné Enyedi Gizella képviselő 

   Horváth Tiborné   képviselő 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Köszönti a nyílt ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

megválasztott 7 szavazásra jogosult képviselőből 4 fő képviselő és a polgármester jelen van, a 

testület határozatképes. 

 

Ismerteti a napirendi pontokat. 

 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2018.(III.13.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2018. március 13-i 9 óra 30 perckor 

megtartott nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el a testület: 

 

1./ Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00058 azonosító számú, Szelevény Község 

Önkormányzata Kulturális, Tudományos Kiállítóterei épületeinek energetikai felújítása 

című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményéről 

    

  Előadó: Pánczél Ferenc polgármester 

 

2./ Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00059 azonosító számú, Szelevény Község 

Önkormányzata Közös Önkormányzati Hivatalának energetikai korszerűsítése című 

projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményéről 
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  Előadó: Pánczél Ferenc polgármester  

 

 

Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 

 

         

1. napirend 

 

dr. Hoffman Zsolt jegyző: Ezen a rendkívüli ülésen kell a két projekt vonatkozásában a 

nyertes ajánlattévőről szóló döntést meghozni. Összefoglalja, a bíráló bizottság tett egy 

javaslatot, melyet a bíráló bizottság elnöke fog ismertetni. Első napirendi pont a művelődési 

ház vonatkozásában a végső döntés meghozatala, második napirendi pont pedig a hivatal 

vonatkozásában. Az ajánlatok úgy érkeztek meg, hogy kereten belül marad az önkormányzat, 

elég lesz a forrás a megvalósításhoz. 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Felkéri dr. Kónya Tamás ügyvéd urat a bíráló bizottság 

elnökeként, ismertesse az első napirendi pontot. 

 

dr. Kónya Tamás ügyvéd: Mind a két eljáráshoz kapcsolódóan készült egy előzetes 

szakvélemény javaslat, ami alapján a Bíráló Bizottság is el tudta végezni a munkáját. Ez is 

megtekinthető, de itt lesz a későbbiekben is, ha megkívánják nézni az ülést követő 

időszakban. 

Ez az, ami a jogszabályi előírások mentén tartalmazza azokat a főbb előírásokat, illetve részlet 

szabályokat, ami mellett meg tudják hozni a döntést. 

 

dr. Hoffmann Zsolt kérésére a testületi tagok megkapják fénymásolatban az előzetes 

tanulmányt. 

 

dr. Kónya Tamás ügyvéd: A Szelevény Községi Önkormányzat Kulturális és Tudományos 

Kiállítóterei Épületének energetikai felújítása, ez a TOP3.2.1-15JN1-201600058 azonosító 

számú pályázathoz kapcsolódó projekt és fejlesztés. Ebben a közbeszerzési eljárásban 5 

ajánlattevő került bevonásra. Az ajánlattételi határidő lejártáig 2 ajánlat érkezett be.  

Az 1. sorszámú ajánlat a Profiter Machine Kft. Jászkisér, Madách tér 8. számú ajánlattevőnek 

a 45.735.628 Ft nettó ajánlati árú vállalása, melyhez kapcsolódóan a másik bírálati szempont 

a teljesítésbe bevonásra kerülő műszaki szakembernek a tapasztalata, ez 31 hónapban került 

megjelölésre.  

A második ajánlattevő az Akviron Kft. Szolnok, Hunyadi út 24. számú ajánlattevő. Nettó 

ajánlati ára 46.150.574 Ft. 29 hónapos vállalás lett a másik bírálati szempontban. A Bíráló 

Bizottság megtárgyalta a beérkezett ajánlatokat, azokat tartalmi és formai szempontból 

megfelelőnek ítélte meg. Az iroda beterjesztette azt a döntési javaslatot, amely alapján a 

Bíráló Bizottság is meg tudta hozna a döntését, ez a testületi tagok számára is rendelkezésre 

áll. Ez a javaslat részleteiben tartalmazza azt, hogy tartalmi és formai szempontok szerint 

megfeleltek a beérkezett ajánlatok. A legkedvezőbb ajánlatot a Profiter Machine Kft. tette. 

Ezért az a javaslat, hogy a Testület őt hirdesse ki nyertes ajánlattevőnek. Második 

helyezettként pedig az Akviron Kft. A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármester urat a 

moratóriumot követően a vállalkozói szerződés megkötésére.  

 

Pánczél Ferenc polgármester: Megkérdezi a képviselő-testület tagjait van-e kérdésük. Felkéri 

a tagokat, szavazzanak a Bíráló Bizottság elnöke által tett javaslatról.  
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A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2018. (III.13.) határozata 

a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00058 azonosító számú, Szelevény Község Önkormányzata 

Kulturális, Tudományos Kiállítóterei épületeinek energetikai felújítása című 

projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „TOP-3.2.1-

15-JN1-2016-00058 azonosító számú, Szelevény Község Önkormányzata Kulturális, 

Tudományos Kiállítóterei épületeinek energetikai felújítása „tárgyú közbeszerzési 

eljárással kapcsolatosan, a Bíráló Bizottság javaslatával egyetértve az alábbi döntést 

hozza: 

 

A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

Az eljárás nyertese: Profiter Machine Kft. 
 

Részletes ajánlata: 

- Az ajánlattevő neve: Profiter Machine Kft. 

- Az ajánlattevő székhelye: 5137 Jászkisér, Madách tér 8. 

- Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 45.735.628,- Ft 

- A teljesítésbe bevonásra kerülő 1 fő építésvezető szakember szakmai tapasztalata 

(hónap, ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap): 31 hónap 

 

A második legkedvezőbb ajánlatot az AKVIRON Kft. tette. 

 

Részletes ajánlata: 

- Az ajánlattevő neve: AKVIRON Kft. 

- Az ajánlattevő székhelye: 5000 Szolnok, Hunyadi u. 24. 

- Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 46.150.574,- Ft 

- A teljesítésbe bevonásra kerülő 1 fő építésvezető szakember szakmai tapasztalata 

(hónap, ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap): 29 hónap 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel, a Profiter 

Machine Kft-vel a szerződést aláírja. 

 

Felelős: Pánczél Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 Erről értesülnek:    - Képviselő-testületi tagok 

               - Pánczél Ferenc polgármester 

               - Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

     - Harangozóné Kézsmárki Andrea gazdasági vezető,  

- Dr. Kónya Tamás, 3300 Eger, Szent János u. 2. 

     - Solymosi Zoltán, (---------------------------------) 

     - Profiter Machine Kft. 5137 Jászkisér, Madách tér 8. 

- AKVIRON Kft. 5000 Szolnok, Hunyadi u. 24. 

- Irattár 
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2. napirend 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Felkéri dr. Kónya Tamás ügyvéd urat a bíráló bizottság 

elnökeként, ismertesse a második napirendi pontot. 

 

dr. Kónya Tamás ügyvéd: Szelevény Községi Önkormányzat Közös Önkormányzati 

Hivatalának az energetikai korszerűsítése. Ez a TOP3.2.1-15JN1-2016-00059 azonosító 

számú pályázathoz kapcsolódó fejlesztés. Ebben a körben is a Bíráló Bizottság megtárgyalta a 

beérkezett ajánlatokat. Két ajánlat érkezett. A bírálati szempontok szerinti legkedvezőbb 

ajánlattevő a Profiter Machine Kft. Jászkisér, Madách tér 8. szám alatti ajánlattevő. Nettó 

ajánlati ára 29.650.314 Ft. A bevonásra kerülő szakember tapasztalata 36 hónap.  

A második helyezett ajánlattevő Akviron Kft. Szolnok, Hunyadi út 24. szám. Ajánlati ára 

nettó 29.813.110 Ft. és 29 hónapos tapasztalatú szakembert kíván bevonni.  

A Bíráló Bizottság ebben az eljárásban is megvizsgálta azt, hogy a rendelkezésre álló fedezet 

az biztosított. Tehát megfelelő döntést tud hozni a Testület is a Bíráló Bizottság és a szakmai 

javaslattal összhangban arra vonatkozóan, hogy az előbb említettek szerint mindkét 

ajánlattevő tartalmi és formai szempontokból megfelelt az előírásoknak és fedezet is van. Így 

kéri, hogy a javaslat szerinti döntést fogadja el a testület.  

 

Pánczél Ferenc polgármester: Megkérdezi a képviselő-testület tagjait van-e kérdésük. Felkéri 

a tagokat, szavazzanak a Bíráló Bizottság elnöke által tett javaslatról.  

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2018. (III.13.) határozata 

a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00059 azonosító számú, Szelevény Község Önkormányzata 

Közös Önkormányzati Hivatalának energetikai korszerűsítése című projekthez 

kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

 

Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „TOP-3.2.1-

15-JN1-2016-00059 azonosító számú, Szelevény Község Önkormányzata Közös 

Önkormányzati Hivatalának energetikai korszerűsítése„ tárgyú közbeszerzési 

eljárással kapcsolatosan, a Bíráló Bizottság javaslatával egyetértve az alábbi döntést 

hozza: 

 

A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

Az eljárás nyertese: Profiter Machine Kft. 
 

Részletes ajánlata: 

- Az ajánlattevő neve: Profiter Machine Kft. 

- Az ajánlattevő székhelye: 5137 Jászkisér, Madách tér 8. 

- Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 29.650.314,- Ft 

- A teljesítésbe bevonásra kerülő 1 fő építésvezető szakember szakmai tapasztalata 

(hónap, ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap): 31 hónap 
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A második legkedvezőbb ajánlatot az AKVIRON Kft. tette. 

 

Részletes ajánlata: 

- Az ajánlattevő neve: AKVIRON Kft. 

- Az ajánlattevő székhelye: 5000 Szolnok, Hunyadi u. 24. 

- Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 29.813.110,- Ft 

- A teljesítésbe bevonásra kerülő 1 fő építésvezető szakember szakmai tapasztalata 

(hónap, ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap): 29 hónap 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel, a Profiter 

Machine Kft-vel a szerződést aláírja. 

 

Felelős: Pánczél Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 Erről értesülnek:    - Képviselő-testületi tagok 

               - Pánczél Ferenc polgármester 

               - Dr. Hoffmann Zsolt helyettesítő jegyző 

     - Harangozóné Kézsmárki Andrea gazdasági vezető,  

- Dr. Kónya Tamás, 3300 Eger, Szent János u. 2. 

     - Solymosi Zoltán, (-------------------------------------) 

     - Profiter Machine Kft. 5137 Jászkisér, Madách tér 8. 

- AKVIRON Kft. 5000 Szolnok, Hunyadi u. 24. 

- Irattár 

 

 

Pánczél Ferenc polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

Pánczél Ferenc        dr. Hoffmann Zsolt 

 polgármester          helyettesítő-jegyző      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


