
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának  
2012. augusztus 23-i rendkívüli, z á r t ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (nincs jelen: Szabó Csaba, dr. Megyery Csaba, Rakaczki István 
tagok – nem jelezték távolmaradásukat) 
 
Forró Gábor, a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az 
ülést megnyitja. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendjeit. Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a zárt 
ülés napirendi pontjáról. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” szavazattal döntenek a zárt ülésről és annak napirendjéről.  
 
Napirendi pont: 
Göd Pannónia utca és környékének csapadékvíz rendezése I. ütem – közbeszerzési eljárás      
(Az ajánlattevők alkalmasságának megállapítása) 
 Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető        
 
Napirendi pont tárgyalása: 
 
Forró Gábor: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az előterjesztést készítő osztályvezető 
szabadságát tölti, ezért Kormosói Liliána és Lévay Zoltán, a beruházási osztály munkatársai terjesztik 
elő a napirendi pontot.  
 
Kormosói Liliána: A közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakasza lezárult, három ajánlat érkezett. Az 
ajánlattevők a Sasadi Építő Kft., a Szemper Plusz Kft. és a Közmű Plusz Kft. A hiánypótlási határidő 
2012. augusztus 16. volt. Két ajánlattevő tette meg a hiánypótlását, a Sasadi Építő Kft. és a Szemper 
Plusz Kft. Hiánypótlásuk megfelel a jogszabályoknak, ezért e két ajánlattevő ajánlatát javasolták 
érvényessé és alkalmassá nyilvánítani. A Közmű Plusz kft. nem tett eleget a hiánypótlásnak. A két 
érvényes ajánlatot beadó céget hívják majd fel a tárgyalásokra. 
 
Forró Gábor: 2012. augusztus 30-án már döntést hozhatunk a nyertesről? Többkörös licitálás lesz a 
tárgyalási szakaszban? 
 
Kormosói Liliána: Feltételezhető, hogy nem lesz többkörös, de erről nem tud pontos tájékoztatást adni. 
A szerződéskötést 2012. augusztus 30-ra tervezik. 
 
Lengyel György: Milyen forrásból valósul meg, mikor kezdődik, és mikor fejeződik be a beruházás?  
 
Forró Gábor: Az előterjesztés melléklete tartalmazza az ajánlati árakat. A beruházás megvalósulása a 
szerződéskötéstől számított 60 nap.  
 
Lévay Zoltán: Ismerteti a tanulmány terv I. ütemének helyszíneit. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 
részleges közműegyeztetések megtörténtek. 
 
Forró Gábor: Felkéri a tagokat, hogy amennyiben nincs több észrevételük szavazzanak az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. 
 
 
 
 



A bizottság tagjai 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 
 

94/2012.(VIII.23.) sz. PEKJB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat  Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a  
 
 „Göd, Pannónia utca és környékének csapadékvíz rendezése 1. ütem” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a 
 
1./ Sasadi Építő Kft. (1118 Budapest, Sasadi u. 27.) 
2./ Szemper Plusz Kft. (1152 Budapest, Aporháza u. 13.) 
Ajánlattevők ajánlatát érvényessé és alkalmassá nyilvánítja. 
 
A Közmű Plusz Kft. (2253 Tápióság, Forgács I. u. 69.) ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelenné nyilvánítja. 
 
Jóváhagyja, hogy kizárólag a Sasadi Építő Kft. és a Szemper Plusz Kft. ajánlattevőkkel kerüljön sor 
a tárgyalás lefolytatására. 
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
Forró Gábor elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
               kmf. 
 
 
 
 
 
…………………………………..   …………………………………. 
Szokolainé Obermayer Éva    Forró Gábor 
jegyzőkönyvvezető     PEKJB elnök 
 


