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Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 04. napján
18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt rendlóvüli

üléséről.

Jelen vannak: Szili Miklós polgármester, Farkasné Szoboszlai Aranka, Kerecsényi Zsuzsanna,
Lagler István, Bercsényi Miklós, képviselök
Dr. Koncz László jegyző

Szili Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent
képviselő-testület

képviselőket.

Megállapítja, hogy a

5 fővel határozatképes, a testületi ülést megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőn ek

javasolja Dr. Koncz László jegyzőt, jegyzőkönyv

hitelesítőknek

Lagler István

képviselőt, majd szavazásra teszi fel, aki egyetért a javasolt személyekkel kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület nyílt szavazással, S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:
Lovasberény Köuég Önkormányzata Képviselő-testülete
11712018. (X. 04.) számú

HATÁROZATA
Jegyzőkönyvvezető

és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról

Lovasberény Község önkormányzata

Kép viselő-testülete

nyílt ülésén

jegyzőkönyv vezetőnek

Dr.

Koncz László jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Lagler István képviselőt választja meg.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

Szili Miklós polgármester: Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel , aki elfogadja az ismertetett napirendi pontokat,
kézfelemeléssel jelezze.
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képviselő-testület

nyílt szavv.ással, S igen szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadta el:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselö-testülete
11812018.(X. 04.) számú

HATÁROZATA

nyílt ülés napirendjéről
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. október 04.-ei nyílt ülésén
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.

Közbeszerző

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

1.

kiválasztása

azonnal

Közbeszerző

kiválasztására

/az ajánlatokat a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Ismertetve a beérkezett ajánlatokat elmondja, hogy a közbeszerzés
lebonyolítására a legkedvezőbb ajánlatot Az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. adta. A Pénzügyi

Bizottság úgyszintén véleményezte az ajánlatokat és javasolja az ANPAST Kft ajánlatának
elfogadását.

A testület egyetért a javaslattal.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki a közbeszerzés lebonyolítására beérkezett
~jánlatok

közül az ANPAST Kft, mint

szavazzon.

legkedvezőbb ajánlattevő

ajánlatát fogadja el, kézfelemeléssel
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Képviselő-testület

nyílt szavazással S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
119/2018. (X. 04.) számú

HATÁROZATA
közbeszerző

kiválasztásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.l -15-FEl -201600027 kódszámú „Orvosi
című

rendelő

épületének energetikai fejlesztése Lovasberényben"

pályázat alapján a közbeszerz.és lefolytatására kiírt ajánlattételi felhívásra

beérkezett ajánlatok közül az ANPAST Europroject Kft ( 1122 Budapest, Maros utca 1921. VII. em.) ajánlatát, mint

legkedvezőbb

ajánlatot fogadja el.

Felkéri a polgánnestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

Szili Miklós polgármester: Más nem lévén a testületi ülést berekeszti 19,00 órakor•
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Dr. Koncz László

Szili Mi5Jós

jegyző

polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő:
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....
{
pt;~lerlstv/'~

JELENLÉTI ÍV
Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő-testületének 2018. október 04.
18,00 órakor megtartott

rendkívüli nyílt ülésén

..... ................•.......................

Szili Miklós polgármester

Farkasné Szoboszlai Aranka
Lagler István

képviselő

képviselő

Dr. Szendrei Attiláné képviselő
Bercsényi Miklós képviselő
Dr. Varga László

képviselő

Kerecsényi Zsuzsanna képviselő
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Dr. Koncz László jegyző
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Meghívott jelenlevők:
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1. számú melléklet
AJÁNLATI ADATLAP
TOP-3.2.1-15-FEl-2016-00027 kódszámú, "Orvosi rendelő épületének
energetikai fejlesztése Lovasberényben" című projektje keretében a »Közbeszerzés lebonyolítása"
tárgyban
Árajánlattevő adatai:
Vanin Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Árajánlattevő neve:
Társaság
Arajánlattevö székhelye:
1028 Budapest, Szabadság u. 29.
1026 Budapest, Erme11éki u. 9. II. em. 2.
Arajánlattevő telephelye:
Araj ánlattevő cégje107zékszáma:
01-09-952577
23092994-2-41
Belföldi adószáma:
Veszelka Tamás ügyvezető
Képviselő neve, beosztása:

A kapcsolatta rtó adata i:
Kapcsolattartó személy neve:
V eszelka Tamás ÜK}'\'ezető
Kapcsolattartó személy telefon vagy
+36-1-225-1585, +36-20-381 -6098
mobil száma:
tamas.veszelka@vaninmc.com
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

1. Ár szempont:
Megnevezés
közbeszerzési

Mennyiség

Mértékegység

l

db

ÁFA(27 %)

Nettó

Bruttó

szakértői

tevékenység elvégzése és a
sziikséges
közbeszerzés

235000,- Ft

63450,- Ft

298450,- Ft

235000,-Ft

63450,- Ft

298450,-Ft

lebonyolítása

Összesen:

2.

Minőségi

szempont:

Alulírott Veszelka Tamás, mint a Vanin Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Tá rsaság (1 028
Budapest, Szabadság u. 29.) ajánlattevö cégjegyzésre jogosult képvi selője ezennel nyilatkozom, hogy
a teljesítésben részt vevő személy hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységét az
á rajánlatkérés megkiiJdéséhez viszonyítva 1 évnél régebben végzi.

Az árajánlat érvényessége 30 nap.
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l. számú melléklet
AJÁNLATI ADATLAP
TOP-3.2.1-l~FEl-2016-000.27

energetikai fejlesztése L-Ovasberénybent'

kódszámú, „Orvosi rendelő épületének

című

projektje keretében a ,,.Közbeszerzés lebonyolítása"

tárgyban
Á ra.1ao
"Itt
'
a evo a da tai:
Árajánlattevő neve:
Arajánlattevő székhelye:
N

ANP AST Europroject Szolgáltató Kft.
1053Budapest, Ferenciek tere 2. Il/13.
01-09-905408
14473681-2-41
11705008-29907157-00000000

Araj áolattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Képviselö nevet beosztása:

Stumpf Gábor ügyvezető

a a
Aka1pcsolttrtó
ad ata1:

Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó
mobil száma:

személy

Stumpf Gábor

telefon

vagy

Kapcsolattartó személy e-mail címe:

+36 1 696 1627
anpast@anpast.hu

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

1. Ár szempont!
Megnevezés

közbeszerzési

Mennyiség

Mértékegység

1

db

közbeszerzés
szükséges
lebonyolítása
Összesen:
Minőségi

ÁFA (27 %)

Bruttó

szakértői

tevékenység elvégzése és a

2.

Nettó

185.000,- Ft

49.950,- Ft

234.950,- Ft

J85.000,- Ft

49.950,-Ft

234.950,- Ft

szempont:

Alulírott Stumpf Gábor, mint az ANP AST Europroject Szolgáltató Kft. (1053 Budapest, Ferenciek
tere 2. II/13J ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy a teljesítésben
részt vevő személy hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységét az árajánlatkérés
megküldésébez viszonyítva 1 évnél régebben végzi.
"
f

Az árajánlat érvényessége 30 nap.

„

Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és jogosultságokkal
rende lkezünk (vagy alvállalkozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket,
feltételeket elfogadjuk.
Budapest, 2018. október 4.
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1. számú melléklet
AJÁNLATI ADATLAP
TOP-3.2.1-15-FEl-2016-00027 kóds:zámú, „Orvosi rendelő épületének
energetikai fejlesztése Lovasberényben" című projektje keretében a ).Közbeszerzés lebonyolítása"
tárgyban
Á.rajánlattevő adatai:
Árajánlattevő neve:
DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
Árajánlattevő székhelye:
09-09-027299
Árajánlattevő cégjegyzékszáma:
25391787-2-09
Belföldi adószáma:
Képviselő neve, beosztása:
Tóth Csaba ügyvezető

A kapcsolattartó adatai:
Kapcsolattartó személy neve:
Tóth Csaba
Kapcsolattartó személy telefon vagy
06-52-502-554
mobil száma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:
kozbeszerzes@debkoz.lm
Azon

számszerűsíthető

adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

1. Ár szempont:
Megnevezés

Mennyiség

Mértékegység

közbeszerzési
szakértői
tevékenység elvégzése és a
szükséges
közbeszerzés
lebonyolítása
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Összesen:

2.

Minőségi

Nettó

ÁFA(27 %)

Bruttó

250.000,- Ft

67.500,- Ft

317.500,- Ft

250.000,- Ft

67.500,-Ft

317.500,- Ft

szempont:

Alulírott Tóth Csaba ügyvezető, mint a DEBKÖZ Közbeszerzés Kft. (4032 Debrecen, Poroszlay út
27.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy a teljesítésben részt
vevö személy hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységét az árajánlatkérés megküldéséhez
#
viszonyítva 1 évnél régebben végzi.
r

Az árajánlat érvényessége 30 nap.
Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és jogosultságokkal
rendelkezünk (vagy alvállalkozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket,
feltételeket elfogadjuk.

jJl~

Debrecen, 2018. október 4.
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DEBKO

4032 DEBRECEN, POROSZLAY UT 27
Adószám: 25391787-2·09

1Cégjegyzékszám : 09-09-027299
3.

