
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. szeptember 25-ei 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
158/2014.(IX.25.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A „Fegyverneki Orvosi Rendelő fejlesztése II. ütem” elnevezésű projekt megvalósítása 
kapcsán indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
eredményéről, a közbeszerzési eljárás lezárásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármester „Fegyverneki Orvosi 
Rendelő fejlesztése II. ütem” elnevezésű projekt megvalósítása kapcsán indított hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről, a közbeszerzési eljárás 
lezárásáról szóló tájékoztatóját az alábbiak szerint elfogadja. 
 

1.  Eredményét az Összegzés az eljárás eredményéről szóló irat adatai alapján az alábbiak 
szerint veszi tudomásul: 

 
1. ajánlati rész: Orvosi rendelő fejlesztése II. ütem     

Ajánlattevő neve: Szilasi és Tsa Kft. 
Ajánlattevő címe, székhelye: 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/A. 

Alkalmasság indoklása 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

Ajánlat kivonata: 

Nettó ajánlati ár:  

45.753.329.- HUF 
Ebből: építés-kivitelezés 44.278.329 Ft, tervezés 1.475.000 Ft 
 
 

 
A nyertes ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege  
 

1. ajánlati rész: Orvosi rendelő fejlesztése II. ütem     

Ajánlattevő neve: Szilasi és Tsa Kft. 
Ajánlattevő címe, székhelye: 5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 13/A. 

Alkalmasság indoklása 
Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, 
az általa benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

Ajánlat kivonata: 

Nettó ajánlati ár:  
45.753.329.- HUF 
Ebből: építés-kivitelezés 44.278.329 Ft, tervezés 1.475.000 Ft 
 



 

 
2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyverneki Orvosi Rendelő 

fejlesztése II. ütem” elnevezésű projekt megvalósítása kapcsán indított hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az 
eljárást lezárja, és a polgármestert felhatalmazza a szerződések megkötésére.  
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 
5.) Szilasi és Tsa Kft. 

 
Kmft. 

 
 
Tatár László sk.       Buzás Istvánné dr. sk. 
Polgármester         jegyző 
 
 
     Burján Attila sk. 
     Jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2014. szeptember 26. 
 
Schultz Ferencné titkársági előadó 
 


