
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2015. november 26-án 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és  Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes
- Marján János tag

Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag, Bagi Miklós tag

- Tóth Ivett pályázati osztályvezető

- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 3  fő  van  jelen), 
megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Köves  Gábor  Nándorné  legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Köves Gábor Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1085  /2015.     (XI.   26  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2015. november 26-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította 
meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontja:  

1. Előterjesztés a „Bútorok beszerzése a KEOP-6.5.0 azonosítószámú pályázat keretében” 
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
                        Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

Határidő: 2015. november 26. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Bútorok beszerzése a KEOP-6.5.0 azonosítószámú pályázat keretében” 



elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1086  /2015.     (XI.   26  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 492/2015. (VI. 25.) számú határozata alapján indult, „Bútorok beszerzése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy az Ava-Pack Kft. (székhely: 
9300 Csorna, Soproni út 125.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) 
pontja és a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy 
az ajánlattevő nem nyújtotta be az ajánlatkérő által az előírt termékmintákat és a kapcsolódó 
dokumentumokat, illetve nem nyújtott be indokolást az ajánlati ára megalapozottsága tárgyában, 
ezért az ajánlattevő nem igazolta, hogy az ajánlat nem tartalmaz aránytalanul alacsony 
ellenszolgáltatást. 

Határidő: 2015. november 26. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1087  /2015.     (XI.   26  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 492/2015. (VI. 25.) számú határozata alapján indult, „Bútorok beszerzése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Garzon Bútor Kereskedelmi 
Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata a Kbt. 74. 
§ (1) bekezdés e) pontja és a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek minősül, 
tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem nyújtotta be az ajánlatkérő által az előírt termékmintákat és 
a kapcsolódó dokumentumokat, illetve nem nyújtott be indokolást az ajánlati ára megalapozottsága 
tárgyában, ezért az ajánlattevő nem igazolta, hogy az ajánlat nem tartalmaz aránytalanul alacsony 
ellenszolgáltatást.

Határidő: 2015. november 26. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1088  /2015.     (XI.   26  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a kép-
viselő-testület 492/2015. (VI. 25.) számú határozata alapján indult, „Bútorok beszerzése” elnevezé-
sű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a BBS Trend Kft. (székhely: 4700 Máté-
szalka, Ipari út 18.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az ajánlat és a benyújtott kapcsolódó 
dokumentumok, termékminták értékelése során azt állapította meg, hogy az ajánlattevő által a 44. és 
a 170. sorszámú termék esetében ajánlott termék nem felel meg valamennyi, az ajánlatkérő által 
meghatározott minimális műszaki követelménynek.

Határidő: 2015. november 26. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1089  /2015.     (XI.   26  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a kép-
viselő-testület 492/2015. (VI. 25.) számú határozata alapján indult, „Bútorok beszerzése” elnevezé-
sű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Falco Sopron Kft. (székhely: 9400 
Sopron, Bánfalvi út 27.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő az eljárás során nem nyújtotta 
be az ajánlatkérő által kért tájékoztatást, ezáltal nem áll rendelkezésre valamennyi, a megfelelő érté-
keléshez szükséges dokumentum.

Határidő: 2015. november 26. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1090  /2015.     (XI.   26  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a kép-
viselő-testület 492/2015. (VI. 25.) számú határozata alapján indult, „Bútorok beszerzése” elnevezé-
sű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Kiss-Iskolabútor Kft. (székhely: 4130 
Derecske, Batthyány u. 11.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata a Kbt. 69. § (5) bekezdés, illetve a 
Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlati 
ár megalapozottsága tárgyában benyújtott indokolást az ajánlatkérő nem tartja teljes mértékben el-
fogadhatónak, továbbá az ajánlatkérő a rendelkezésre álló dokumentumok alapján azt állapította 
meg, hogy az ajánlattevő által ajánlott több termék nem felel meg, illetve nem állapítható meg, hogy 
megfelel-e valamennyi, az ajánlatkérő által meghatározott minimális műszaki követelménynek.

Határidő: 2015. november 26. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1091  /2015.     (XI.   26  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a kép-
viselő-testület a 492/2015. (VI. 25.) számú határozata alapján indult, „Bútorok beszerzése” elneve-
zésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlat-
tevőnek az INTEGRAL-BÚTOR Kft. (székhely: 3400 Mezőkövesd, Asztalos út 2.) 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 2011. évi CVIII. 
törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalma-
zó érvényes ajánlatot, azaz 27.896.625.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. november 26. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1092  /2015.     (XI.   26  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 



Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület a 492/2015. (VI. 25.) számú határozata alapján indult, „Bútorok 
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében második helyezett ajánlattevőnek a Telmex-Nowy Styl Bútorgyártó és Kereskedelmi 
Zrt. (székhely: 2000 Szentendre, Rózsa utca 23.) 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 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) 
pontján alapuló, a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, 
azaz 36.725.773.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. november 26. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.45 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
   Köves Gábor Nándorné                         Papp István

 Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési              Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
             Bizottság elnök-helyettese                                           Bizottság elnöke        


