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TEGYZOKONYV

Késziilt:20II. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
a P énzúgyi B izottság üléséről

rekn vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.

Túrgy: A Szeghalom Polgármesteri Hivatal épület nyíIászáró csere tárgyában
i nd ított kö zb e szer zé si eI1 ár ás q ariattéte 1 i fe 1 hív á s e 1 fo g adá s a.

Hegyesi Zsuzsanna bizottsúgi elnök: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,
hogy a bizottság határozatképes. Javasolja, hogy a meghívásban 1elzeÍt
napirendet tárgyalja meg a bizottság. Felkéri Tóth Gyula főmunkatarsat, hogy
részleteiben ismertesse a napirendet.

Tóth Gyula főmunkatárs: Ismerteti, hogy a I52I20II. (IX.26.) Ökt.sz.
határozaÍ alapjén közbeszerzési eljárás indul, melynek lebonyolításával Dr.
Kállai Sándor hivatalos közbeszerzési tanácsadót bíúa meg a testület. Az
qánlattételi felhívás elkészült, melynek elfogadásáról, az ajánlattételre
felkérendők személyéről és részvételi feltételekről a bizottság dönt.
A hivatalos közbeszerzési tanácsadó összeállítoLÍa a felhívást, mely aIapján a
bizottságnak dönteni kell a bíráIati szempont meghatározásárőI, muszaki-,
szakmai-, pénzügyi alkalmasság követelményeinek a meghatározásárőI és a
szer zó dést b izto s ító me 1 1 ékkötel ezetts é g me ghat ár o zásétr őI.

Hegyesi Zsuzsannu bizottsúgi elnök: Megköszöni a tájékoztatőt és kéri a
bizottságjelenlévő tagait, hogy az elhangzottakat vitassák meg.

Kovács Tibor bizottsógi tag: Késedelmi kötbért 50.000.-Ftlnap, jótállást a
vonatkozó jogszabáIyban foglaltak szerint javasolja meghatározni. Egyéb
esetekben a minimum követelményt javasolja.

Hegyesi Zsuzsannu bizottsdgi elnök: Javasolja, hogy az qánlattevőktől minden-
képpen követeljék meg a minőség bizosítás igazolását. Ajánlattélre lehetőleg
m e gyéb en műkö dő v áIIalkozás ok 1 e gyenek fe lkérve.
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Nagy Istvdn: míÍszaki irodavezető: Javasolja, hogy ajánlattételre az ismert és
már val ami lyen formáb an re ferenc i áv al ren de lkezó

t . xÉupTH Nyílá szárő Gyártő és Forgalmaző Kft. Gyomaendrőd Fő u.
81/1 Fax 661386-328

2. ARANYABLAK Kft. Békéscsaba Kétegyházi u. 7 .

3. VESTIBULUM Kft. Békéscsaba Gyóni G. u. 17la. Fax 661637-377
4. STABIL vnnxÖru IRODA Építő és Kereskedelmi Kft. 4030 Debrecen

Igric u. l2Fax: 521541-237

nyíIászárő gyártő és forgalmaző cégek legyenek felkérve. Ezekkel a cégekkel
már volt kapcsolata az onkormányzatnak, munkájuk és termékeik ellen nrogas
nem merült fel. Tekintettel arra, hogy az épitőanyag iparban nincs nagy kereslet
tervezői költségbecslésnél jóval kedvezőbb ajénlat is várható.

Kovúcs Tibor bizottstÍgi tag: Figyelemmel az elhangzottal<ra javasolja, hogy
bírálati szempontként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás legyen
meghatározva.

Hegyesi Zsuzsanna bizoÍtsógi elnök: Összefoglalva az elhangzottakat abíráIati
szempontként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáItatástjavasolja, a szerződést
biaosító mellékkötelezettségként 50.000.-Ftlnap, műszaki szakmai alkalmasság
igazoIására minőségbizosítási igazolás becsatolását javasolja előírni.
Ajánlattételre a xÉl,mrH Nyílászár ő Gyártő és Forgalmaző krt. cyomaendrőd
Fő u' 8IlI, aZ ARANYABLAK Kft. Békéscsaba Kétegyhézí u. 7., a
VESTIBULIIM Kft. Békéscsaba Gyóni G. u. 17la. és a STABIL n'mnxÖrt
IRODA Építő és Kereskedelmi Kft. 4030 Debrecen Igric u. 12. nyíIászárő
gyártő és forgalmaző cégek legyenek felkérve. Mindezt szavazásra bocsátja, és
szavazás eredménye aIapján megállapítja, hogy aPénziúgyi Bizottság jelenlevő
tagaiegyhangúigenszavazattalazalábbihatározatothorták.

Határozat

30/2011. (09.30.) Pii.Bin hat.

A Pénnigyi Bizottság jelenlévő tagjai a Szeghalom Polgármesteri Hivatal
épületének nyílászáró cseréj e tátrgyában indult kozbeszerzés e\árás ajánIattételi
felhívását egyhangúan elfogadják azzal, hogy a bírálati szempontként a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás legyen meghatározYa, a szerződést
biztosító mellékkötelezettségként 50.000.-Ftlnap, műszaki szakmai alkalmasság
igazoIására minő ségbiztosítás i i gazolás becstolása legyen el őírva.
Egyetértenek továbbá azzal, hogy ajánlat tételre a xÉvmrH Nyílászáró
Gyar:tő és ForgalmazőKft. Gyomaendrőd Fő u. 8l/1, az ARANYABLAK Kft.
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Békéscsaba Kétegyházi u. 7 ., & \|ESTIBULIIM Kft. Békéscsaba Gyóni G. u.
I7la. és a STABIL ir,mnxoru IRODA Építő és Kereskedelmi Kft. 4efla
Debrecen Igric u. 12. nyíIászérő gyártő és forgalm aző cégeklegyenek felkérve.
Felkérik a hivatalos közbeszerzési tanácsadót, hbgy abiiottság do''té'" a1apján a
felhívást készítse eI és az érintettek részére küldje meg.

H at ári d ő: Ért'elem szerint, folyamato s
F ele I ős : Hegyesi Zsuzsanna bizotÍság elnöke

Hegyesi Zsuzsanna bizottsúgi elnök: Megköszöni a bizottságí ülésen való
megjelenést, és az ülést bezárja.
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Hegyesi Zsuzsannu

Pénzügyi B izottsdgi Elnij ke


