
1 

 

Bakonyszombathely Község Polgármesterétől 

Bakonyszombathely 

B/133-9/2020. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 

 augusztus 06-án 16.00 órától megtartott rendkívüli Képviselő-testületi 

ülésről. 

Jelen vannak: Géringer Istvánné polgármester, Kállai István alpolgármester, Homoki 

Péterné, Ferenci Andrea, Török Elek József, Rózsa Gyula, Szteblák Lajos 

képviselők. 

  

                            Varga Sándor jegyző 

 Kovács Csabáné jkv. vezető 

 

Géringer Istvánné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 

képviselő testület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből mind a 6 fő jelen van.  

Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére. 

A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

41/2020. (VIII.06.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

1.) A „bakonyszombathelyi Óvoda és Bölcsőde fejlesztése” közbeszerzési eljárás 

minősítése. 

            Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

 

1.)   A „bakonyszombathelyi Óvoda és Bölcsőde fejlesztése” közbeszerzési eljárás minősítése.  

          Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 
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A döntéshozatalban részt vett 7 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

                      Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

42/2020. (VIII.06.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzati Képviselő-testülete   Ajánlatkérő által indított, „ 

A bakonyszombathelyi Óvoda és Bölcsőde fejlesztése”  tárgyú közbeszerzési eljárás során  

elfogadta az eljárás eredményére vonatkozóan a Bírálóbizottság döntési javaslatát, illetve az 

előkészített összegzést, melyre való tekintettel az alábbi döntés született: 

 

 
A  közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti   
 

 
Az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel Mikolasek Építő és Szolgáltató Kft. 

ajánlattevőt nyilvánítja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő (legkedvezőbb) ajánlatot adó 

ajánlattevőnek. 

 

Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti és az eljárás nyertesének  

Mikolasek Építő és Szolgáltató Kft ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a 

szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok nem áll fenn, Ajánlata érvényes és az 

ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempontok alapján a legkedvezőbbnek minősül. 

Az Ajánlatkérő az Ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összegével rendelkezik, azt biztosítja. 

 

Az Ajánlatkérő „A bakonyszombathelyi Óvoda és Bölcsőde fejlesztése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás kapcsán elfogadja a mellékelt írásbeli összegezést. 

 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 
Határidő: Azonnal 

 

 

Mivel több tárgyalni való nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést 

bezárta. 
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                                                               Kmf. 

 

          Géringer Istvánné                                                                Varga Sándor 

              polgármester                                                                          jegyző 

 

 


