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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2011. augusztus 10-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal 
kistanácskozó termében tartott rendkívüli üléséről. 
  
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök 
- Mikó János tag 
- Lestyán Balázs tag 
- Bagi Miklós tag  
 

Igazoltan távol maradt: Marján János tag 
 
- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok  
- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
- Iványosné Berényi Anita jegyzőkönyvvezető 
 
 
Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4 fő van jelen), 
megnyitotta az ülést.  
 
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban módosító javaslat nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 555/2011. (VIII. 10.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2011. augusztus 10-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 
 

 
1. Előterjesztés „Az Albert Schweitzer Kórház rehabilitációs szolgáltatásainak 

fejlesztéséhez szükséges építési engedélyes tervek megrendelése” tárgyában indított 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről 

 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés „Az Albert Schweitzer Kórház rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztéséhez 
szükséges építési engedélyes tervek megrendelése” tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban meghozandó dötnésekről 
 
Dr. Borbás Zsuzsanna: Az előző bizottsági ülésen ezt a közbeszerzési eljárást 
eredménytelennek nyilvánította a bizottság, mivel egyik ajánlattevő sem tett eleget 
határidőben az ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívásoknak, így valamennyi ajánlat 
érvénytelennek minősült. Ezt követően a képviselő-testület ismét kiírta az új eljárást. Kettő 
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pályázat érkezett, melyet a mai napon bontott fel az ajánlatkérő nyilvános eljárás keretében.  
A tárgyaláson mindkét ajánlattevő megjelent. 
Az ajánlatkérő és a Linea Mérnökiroda Kft. képviselője között lezajlott tárgyaláson az 
ajánlattevő képviselője élni kívánt az ajánlat módosításának lehetőségével és az eredeti 
5.600.000,- F + ÁFA árhoz képest végső ajánlati árként 5.100.000,- Ft +ÁFA ajánlati árat 
nevezett meg. 
A PLAN DRIVE Kft. képviselője is módosította az eredeti árajánlatát, ami 6.000.000,- Ft + ÁFA 
volt. A végső ajánlata 5.400.000,- Ft +ÁFA . 
Mindkét pályázat minden szempontból megfelel. 
A Bíráló Bizottság a nyertes ajánlattevőnek a Linea Mérnökiroda Kft. –t javasolja, mivel az 
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-
szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazza. 
 
Papp István elnök: Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt, 
javasolta annak elfogadását 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 556/2011. (VIII. 10.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2011. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 440/2011. (VII. 21.) 
számú határozata alapján, 2011. augusztus 1-jén indult, „Az Albert Schweitzer Kórház 
rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztéséhez szükséges építési engedélyes tervek 
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési 
eljárás (becsült értéke: nettó 8.100.000.- Ft) tekintetében a nyertes ajánlattevőnek a 
Linea Mérnökiroda Kft. (2083 Solymár, Hóvirág u. 11.) ajánlattevőt nyilvánítja, 
tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-
gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata 
tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 57. § (2) bekezdés a) pontján 
alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást: 5.100.000.- Ft + ÁFA ajánlati árat.  

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2011. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 440/2011. (VII. 21.) 
számú határozata alapján, 2011. augusztus 1-jén indult, „Az Albert Schweitzer Kórház 
rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztéséhez szükséges építési engedélyes tervek 
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési 
eljárás (becsült értéke: nettó 8.100.000.-Ft) tekintetében a második helyezett 
ajánlattevőnek a PLAN DRIVE Kft. (1139 Budapest, Röppentyű u. 73/d.) ajánlattevőt 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind 
pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és 
ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 57. § (2) bekezdés a) pontján 
alapuló, a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást: 5.400.000.- Ft + ÁFA 
ajánlati árat.  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan Város 
Polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2011. augusztus 10. (írásbeli összegezés megküldésére) 
                2011. augusztus 10. (szerződések megkötésére) 
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Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és 
14.10 órakor a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését bezárta. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 
__________________________________  __________________________________
             Papp István        Iványosné Berényi Anita 
                    bizottság elnöke                                                              jegyzőkönyvvezető 


