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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 4. napján 15.00 órakor 

kezdődő rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincsenek jelen Lőrincz László, Sipos Richárd és Szabó Csaba 

képviselők, akik jelezték távolmaradásukat.) 

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 

 

Markó József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 

megnyitja. Mivel rendkívüli ülés van, ezért egyéb napirendi pont tárgyalására nincs lehetőség.  

 

A Képviselő-testület tagjai 8 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pont 

tárgyalását. 

 

Napirendi pont: 

 

1) „Göd, vízitúra megállóhely felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 

vonatkozó döntés 
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

 

Napirendi pont tárgyalása: 

 

1) „Göd, vízitúra megállóhely felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 

vonatkozó döntés 

Előterjesztő: Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Popele Julianna: Ezt a napirendi pontot tavaly decemberben napirendre tűzte a testület, de le kellett 

venni a napirendről, mert az eljárás eredménytelenné nyilvántartásáról addig nem dönthetett a 

Képviselő-testület, amíg az eljárás szabályosságáról nem döntött a KFF. A Képviselő-testület a 

következő menetet már jóváhagyta, itt a KFF a kiírás szabályszerűségét ellenőrzi. A két ajánlattevő a 

hiánypótlást nem teljesítette, ezért az eljárás eredményét meg kell állapítani. 

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra. 

 

A képviselők 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

35/2019. (III. 4.) Ök. határozat 

Közbeszerzési eljárás eredményességének megállapítása és az eljárás lezárása vonatkozásában  

 

Közbeszerzés tárgya: „GÖD, VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY FELÚJÍTÁSA” 

 

Göd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.) a továbbiakban: 

Ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.”) 113. § (1) bekezdés 

szerinti induló nyílt közbeszerzési eljárást indított „GÖD, VÍZITÚRA MEGÁLLÓHELY FELÚJÍTÁSA” 

tárgyában. 

 

Az ajánlattételi határidő 2018. október hó 26. napja 10:00 óra volt, amelyre az alábbi 

ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:  
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 Szemper Plusz Építőipari Kft. (1152 Budapest, Aporháza utca 13.) 

 Jobbágy Építő- és Szerelőipari Kft. (1076 Budapest, Jobbágy utca 11.) 

 

A Bírálóbizottság döntés-előkészítő javaslatának figyelembevételével az eljárás eredményessége 

vonatkozásában Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi eljárást lezáró 

határozatot hozza meg: 

 Megállapítja a Jobbágy Építő- és Szerelőipari Kft. (1076 Budapest, Jobbágy utca 11.) 

ajánlatának érvénytelenségét a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint, mivel hiánypótlása 

keretében ismételten nem vagy nem helyesen nyújtotta be a hiánypótlási felhívásban 

meghatározott kötelezően benyújtandó dokumentumokat, igazolásokat, így ajánlata nem 

felel meg az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 Megállapítja a Szemper Plusz Építőipari Kft. (1152 Budapest, Aporháza utca 13.) 

ajánlatának érvénytelenségét a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint, mivel hiánypótlása 

keretében ismételten nem vagy nem helyesen nyújtotta be a hiánypótlási felhívásban 

meghatározott kötelezően benyújtandó dokumentumokat, igazolásokat, így ajánlata nem 

felel meg az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdése b) pontja szerint, mivel az eljárásban 

kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 

 Elrendeli egyben az eredményhirdetésnek írásbeli összegezés formájában történő 

megküldését ajánlattevőknek.  

 Felhatalmazza Markó József polgármestert, hogy a „Göd, Vízitúra megállóhely felújítása” 

közbeszerzési eljárás eredményességének megállapítása és az eljárás lezárása 

vonatkozásában hozott jelen határozat alapján a továbbiakban a Képviselő-testület 

képviseletében eljárjon. 

 

A jogszabályi előírások miatt az összegezés korábban szükséges kiküldését a Képviselő-testület 

jóváhagyja, elfogadja. 

 

Záradék: A 35/2019. (III. 4.) Ök. határozatot aláírom; a „Göd, Vízitúra megállóhely felújítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásával kapcsolatosan a Képviselő-testület képviseletében a 

határozatban foglaltak szerint járok el. 

__________________________ 

 

Markó József 

polgármester 

Göd Város Önkormányzata 

képviseletében 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: Popele Julianna osztályvezető 

Határidő: azonnal 

 

Markó József: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Lenkey utcában van egy eladó 1000 m2-es ingatlan, 

melyen felépítmény van. Az ingatlant megtekintik majd. Ezután megköszöni a részvételt és az ülést 

bezárja. 

 

K. m. f. 

 

 

 Markó József  dr. Szinay József 

 polgármester címzetes főjegyző 

 


