JEGYZŐKÖNYV
mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. szeptember 12-i
r e n d k í v ü l i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon
Jelen vannak:

Baski Gábor
Dosztály László
Márkus László
Baski Mária
Vidáné Wéber Adrienn

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:
Stáhly-Zsideg István

körjegyző

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 5 fő jelen
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre:
Vidáné Wéber Adrienn és Márkus László képviselőkre. Jegyzőkönyvvezetőnek a körjegyzőt
javasolja.
A képviselő-testület a javaslatokat e g y h a n g ú l a g elfogadta.
Baski Gábor javaslatot tesz a napirendi pontokra.
A képviselő-testület a javaslatot e g y h a n g ú l a g elfogadta és az alábbi napirendi pontot
fogadta el:

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D
1./ Előterjesztés Makád közösségi központ és Játszótér felújítás közbeszerzési eljárása
eredmény hirdetéséről
Előadó: Baski Gábor polgármester

1./ ./ Előterjesztés Makád közösségi központ és Játszótér felújítás közbeszerzési eljárás
eredmény hirdetéséről
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor tájékoztatta a testületet, hogy az augusztus 24-i testületi döntésnek megfelelően
megkapták a felhívást az érintett gazdasági társaságok.
A felhívásban megjelent határidőre végül is csak egy cég adott le ajánlatot. A Közbeszerzési
Bizottsága mai napon értékelte az ajánlatot, megállapította, hogy az megfelel a kiírásnak.
Nem akadálya az eredményhirdetésnek, hogy a 3 cég közül csak egy adott le ajánlatot.
A leadott ajánlat összegszerűsége elfogadható. A Közbeszerzési Bizottság javaslata, összegző
jelentése alapján a megbízást a Bodor Park Kft.( 2316 Tököl, Széchenyi u. 11. ) kapja meg.

További beszélgetés után a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatokat hozta:
102/2011 (IX.12.) számú Képviselő-testületi határozat:
Makád Község Képviselő-testülete a Makádi Közösségi
Központ és Játszótér felújítása ( EMVA ) című meghívásos
közbeszerzési eljárás győztesének a Bodor Park Kft-t
(2316 Tököl, Széchenyi u. 11. ) nyilvánítja az ajánlatban
szereplő 14.500.000.-Ft + ÁFA összeggel.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ütemtervben
meghatározott napon a vállalkozói szerződést írja alá.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: szeptember 22.

Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Baski Gábor
polgármester

Márkus László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Stáhly-Zsideg István
körjegyző

Vidáné Wéber Adrienn
jegyzőkönyv-hitelesítő

